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 ضای کمیته علمیاع
 

 رئیس کنفرانس

 آقای دکتر خسرو عزیزی

 دبیر کنفرانس

 آقای دکتر عباس معدن دار آرانی

 دبیر علمی

 آقای دکتر سعید فرح بخش

 دبیر اجرایی

 آقای دکتر ایرج نیک پی

 دبیر روابط بین الملل

 آقای دکتر محمود مرادیان

 کمیته هماهنگی

 یانآقای دکتر مسلم قباد

 

 کمیته علمی

  رئیس کمیته علمی

 (خانم دکتر گلنار مهران )دانشیار دانشگاه الزهرا

  آقاي دكتر محمد رضا آهنچیان

  استاد دانشگاه فردوسی

 آقای دکتر ابراهیم خدائی

 ه تهراندانشیار دانشگا

 آقاي دكتر اکبر رهنما

 دانشیار دانشگاه شاهد

 آقای دکتر سید محمد حسین حسینی

  عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 آقای دکتر غالمرضا ذاکر صالحی

 دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 آقاي دكتررضا ساكي

  دانشیار دانشگاه فرهنگیان

 آقای دکتر سید علی سیادت

 استاد دانشگاه اصفهان

http://conference.cesir.ir/fa/org_chart_page.php?rid=25
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 آقاي دكتر ناصر شیربگی

 دانشیار دانشگاه کردستان

 آقاي دكتر حجت صفار حیدری

 دانشیار دانشگاه مازندران

 آقاي دكتر حمید رضا علوي

  ( استاد دانشگاه شهید باهنر )کرمان

 آقاي دكتر علیرضا عصاره

 دانشیار دانشگاه رجائی

 دکتر محسن فرمهینی فراهانیآقای 

 دانشیار دانشگاه شاهد تهران

 آقاي دكتر مهران فرج الهي

 استاد دانشگاه پیام نور

 خانم دكتر لیدا كاكیا

  وزارت آموزش وپرورش

 آقای دکتر سیروس قنبری

 دانشیار دانشگاه بو علی سینا همدان

 خانم دکتر زهرا گویا

 هید بهشتیاستاد دانشگاه ش

 آقای دکتر رضا محمدی

 استادیار سازمان سنجش آموزش کشور

 آقاي دكترمحمد رضا كرامتي

 دانشیار دانشگاه تهران

 آقاي دكتر حسن ملكي
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 استاد دانشگاه عالمه طباطبائی
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اعضای کمیته داوران 
 

 (دکتر رحمت هللا مرزوقی )استاد دانشگاه شیراز1-

 

 (دکتر نعمت هللا عزیزی )استاد دانشگاه کردستان2-

 

 (دکتر ابراهیم طالئی )استادیار دانشگاه تربیت مدرس 3-
 

 (دکتر جهانبخش ثواقب )استاد دانشگاه لرستان4-

 

 (دکتر محمد امینی )دانشیار دانشگاه کاشان5-

 

 (زه غضنفری )دانشیار دانشگاه لرستانخانم دکتر فیرو6-

 

 (دکتر محمد حسینی پور )دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی اهواز7-

 

 (خانم دکتر مهوش لطفی )استادیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری8-

 

 (دکتر عباس حبیب زاده )استادیار دانشگاه قم9-

 

 (دکتر مسعود صادقی )استادیار دانشگاه لرستان 10-

 

 (دکتر علی نوری )استادیار دانشگاه مالیر 11-

 

 (دکتر بهمن یاسبالغی) استادیار دانشگاه اراک 12-
 

 (دکتر محمد رضا مددی ماهانی )استادیار دانشگاه فرهنگیان13-

 

 (دکتر علیرضا رحیمی )استادیار دانشگاه المصطفی ص14-

 

 (می قمدکتر سیف هللا فضل الهی ) استادیار دانشگاه آزاد اسال15-

 

 (دکتر حسین عباسی ) استادیار دانشگاه فرهنگیان16-

 

 (دکتر سیمین غالمرضایی )استادیار دانشگاه لرستان-17

 

 (دکتر شاهرخ محمدی )استادیار دانشگاه فرهنگیان- 18

 

 (دکتر سعید ضرغامی )دانشیار دانشگاه خوارزمی19-
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 (ی مشهددکتر بختیار شعبانی ورکی )استاد دانشگاه فردوس20-

 

 (دکتر اسماعیل زارعی زوارکی )دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی21-

 

 (دکتر علی ایمان زاده )استادیار دانشگاه تبریز22-

 

 (دکتر جالل غریبی ) استادیار دانشگاه فرهنگیان23-
 

 (کتر عزت هللا قدم پور )دانشیار دانشگاه لرستاند24-

 

 (استادیار دانشگاه علم و صنعتخانم دکتر محبوبه تقی زاده )25-

 

 (خانم دکتر آسیه آل مراد )استادیار دانشگاه آزاد اسالمی-26

 

 (آقای دکتر ابراهیم پور حسینی ) استادیار دانشگاه آزاد اسالمی 27-

 

 (خانم دکتر زهره اسمعیلی ) استادیار دانشگاه پیام نور 28-
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اعضای کمیته اجرائی 
 د فیضیان دکتر محم .1

 دکتر محمد جعفری  .2

 دکتر داریوش یاراحمدی .3

 دکتر محبوبه تقی زاده .4

 دکتر داوود میرزائی فر .5

 خانم راضیه قنبری .6

 دکتر افسانه عبدلی .7

 آقای سید علی اکبر رضوی .8

 آقای محمد صادق بیگلری .9

 دکتر احمد حقی    .10

 آقای افشین مرادی  .11

 آقای اسد اسدی  .12

 آقای محسن شعبانزاده .13

 هروزی آقای علی اصغر ب .14

 آقای فضل هللا کیوان  .15

 آقای حسن اسالمی .16

 خانم فائزه اوالد .17

 خانم فاطمه محمدیان .18
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

  تطبیقی پرورش و آموزش المللی بین کنفرانس اولین پایانی بیانیه

 

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 

 سطح دو در را  "تطبیقی پرورش و وزشآم المللی بین کنفرانس اولین" تا داد توفیق ما به که شاکریم را بزرگ خداوند

 از بیش و ارجمند پژوهشگران و اندیشمندان استادان، بیدریغ همکاری از امر بدو در .کنیم برگزار وکیفی کمی مطلوب

 این بهتر چه هر برگزاری به خود نظیرکم و گوناگون های پشتیبانی با که اجرائی و دانشگاهی ، علمی سازمان 20

  .نمائیم می قدردانی رساندند، یاری علمی رخداد

 آموزش لمع" با مرتبط های کنفرانس که است قرن نیم از بیش دنیا علمی مختلف مجامع و ها کشور در اینکه علیرغم

 و آموزش المللی بین کنفرانس اولین" برگزاری گردد، می تشکیل ادواری و مرتب صورت به " تطبیقی وپرورش
 اطالع به زیر اتنک ، اندیشه این بنیان بر .نمود تلقی مهم گامی و توجه قابل رخدادی باید ایران در را"تطبیقی پرورش

  : رسد می

 رورشپ و آموزش " علم و گفتمان تکوین و بسط ، ترویج راستای در ایران تطبیقی پرورش و آموزش انجمن •

 معهجا ازسوی قوی های پشتوانه به نیاز ونظری علمی منظر از حوزه این که اعتقاد این با و "تطبیقی

  .است مودهن المللی بین کنفرانس اولین برگزاری به اقدام ، دارد خارجی و داخلی گران تطبیق و پژوهشگران

 

 دانشگاه و موسسه چند با گام اولین در .شد آغاز 1395 ماه شهریور از کنفرانس برگزاری برای ریزی برنامه •

 و انجمن نبی همکاری نامه تفاهم ، لرستان دانشگاه ستقبالا و همکاری به عنایت با و گرفت صورت مکاتباتی
  .گردید منعقد دانشگاه

 

 نظران صاحب از تعدادی با انفرادی حضوری های نشست و انجمن مدیره هیات جلسات برگزاری از پس •

  :یدگرد تعیین زیر شرح به تطبیقی پرورش و آموزش المللی بین کنفرانس اولین ،اهداف انجمن وموسسان

 

 گاهدید و تجارب گذاری اشتراک و بومی دانش تقویت ، نظری دانش بسط ، معرفی برای فرصت ایجاد .الف

  ملی سطح در تطبیقی پرورش و آموزش نظران صاحب های

 

 و ارجیخ استادان از دعوت طریق از المللی بین دانشگاهی مجامع با ارتباط برقراری برای فرصت ایجاد .ب
  تطبیقی صصیتخ های کارگاه برگزاری

 

  ایران در پرورش و آموزش مطالعات تطبیقی های پژوهش ارزشیابی و نقد برای فرصت ایجاد .ج

 

 رنامهب و گذاران برایسیاست تطبیقی مطالعات های یافته کاربست و گیری بهره برای مناسب سازی بستر .د

  ( آموزشگاهی و استانی ، ملی ) تحلیل مختلف سطوح در آموزشی ریزان
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 

 تاسیس به کمک ازطریق آن علمی توسعه سازی زمینه و تطبیقی پرورش و آموزش علم معرفی به کمک .ه

 عرفیم و ایران آموزشی گران تطبیق اطالعاتی بانک تشکیل ، ها دانشگاه در تکمیلی تحصیالت های دوره

  پژوهشی – علمی های سازمان و موسسات به پژوهشگران

 

 یقیتطب وپرورش آموزش انجمن توسط زیر اقدامات گذشته سال دو طول در الذکر فوق اهداف به نیل برای •

 :است گرفته صورت  ایران

 

 پایگاه زا علمی مجوز دریافت و گذاریسیاست شورای و علمی کمیته ، کنفرانس دائمی دبیرخانه تشکیل .الف

 کنگره مقاالت برای (ISC ) اسالم جهان استنادی

 

 همکاری مهنا تفاهم انعقاد توان می را آن حاصل که کشور پژوهشی موسسات و هادانشگاه با موثر ارتباط .ب

 ورشپر و آموزش سازمان ، عالی آموزش ریزی وبرنامه پژوهش موسسه ، فرهنگیان دانشگاه با انجمن بین

 توسط تخصصی های نشست برگزاری برای آموزشی ریزی برنامه و پژوهش سازمان و کشور استثنائی

  .دانست کنفرانس خارجی مهمانان

 

 نای مجموعه محصول . گردید تعیین علمی محور 14 در کنفرانس های رسالت و اهداف ساختاری منظر از •
 و گلیسیان زبان به مقاله 20 از بیش ، کامل مقاله و چکیده صورت به مقاله 350 از بیش دریافت هاتالش

 .است بوده کنفرانس در خارجی مهمان 16 شرکت

 

 فیض کشور عالیقدر وپژوهشگران استادان وجود از است داشته توفیق کنفرانس ، هاتالش نای با همزمان •

 ابراهیم دکتر آقای جناب همچون بزرگواری مهمانان معنوی و علمی های پشتیبانی از کنفرانس چنین هم.ببرد

 محترم نمعاو ، ادهم نوید مهدی دکتر آقای جناب ، فناوری و تحقیقات ، علوم وزیر محترم معاون ، خدائی

 ریاست ، عصاره علیرضا دکتر آقای جناب و وپرورش آموزش شورایعالی دبیرکل و وپرورش آموزش وزیر

  .گردید مندبهره تربیت و تعلیم پژوهشگاه محترم

 

 محترم مدیره هیات نظر براساس .است " تطبیقی وپرورش آموزش ملی جایزه " تصویب دیگر مهم موضوع •

 ، جمنان آتی های کنفرانس در گردید مقرر ، کنفرانس علمی کمیته و ایران تطبیقی وپرورش آموزش انجمن
 میلیون 10 مبلغ تقدیرنامه دریافت بر عالوه و انتخاب "برتر مقاله" عنوان به دریافتی مقاالت بین از مقاله یک

 پرداخت گان/یسندهنو به المللی بین کنفرانس یک در شرکت به کمک هزینه ( تومان میلیون 1 معادل ) لایر

  .گردد

 

 در" زادهآقا احمد دکتر مرحوم یادبود و بزرگداشت " مراسم برگزاری کنفرانس علمی کمیته دیگر مصوبات از •

  .بود خواهد آینده سال یک طی در تهران
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  .گردد برگزار بار یک سال دو هر تطبیقی وپرورش آموزش المللی بین کنفرانس گردید مقرر چنین هم  •

 

 علمی ایه حمایت و همراهی از مجدد تشکر ضمن داند می خود وظیفه ایران تطبیقی وپرورش آموزش انجمن انپای در

 خسرو کترد آقایان از ، محترم داوران و علمی کمیته محترم اعضای بویژه آموزشی گران تطبیق همه پرشکوه حضور و

 قبول اطربخ جعفری محمد دکتر و فیضیان محمد ردکت آقایان محترم معاونین و لرستان دانشگاه محترم ریاست عزیزی

  .نماید قدردانی و تشکر لرستان استانداری بویژه لرستان استان اجرائی های دستگاه کلیه مدیران از و کنفرانس میزبانی

 رئیس و وپرورش آموزش وزارت پژوهشی محترم معاون محمدیان بهرام دکتر آقای جناب شائبه بی همکاری از

 ابتدایی ایه کتاب تألیف دفتر مدیرکل طهرانی امانی محمود دکتر آقای جناب و آموزشی ریزی وبرنامه هشپژو سازمان

 سسهمو محترم ریاست نورشاهی نسرین دکتر خانم سرکار ، آموزشی ریزی وبرنامه پژوهش سازمان نظری متوسطه و

 هرم محمود دکتر آقای جناب موسسه، دانشیار صالحی ذاکر غالمرضا دکتر و عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش

 و یکیان غالمرضا دکتر ، ساکی رضا دکتر آقایان بزرگوار معاونین و فرهنگیان دانشگاه محترم ریاست محمدی

 قدمی جیدم دکتر آقای جناب ؛ گرامی دکتر آقای جناب فرهنگیان دانشگاه ارزیابی و نظارت معاونت محترم کارشناس

 ارسرک و غفوریان محسن دکتر آقای جناب محترم معاون و کشور استثنائی وپرورش آموزش سازمان محترم ریاست

  .گردد می قدردانی و تشکر سازمان محترم کارشناس عزیزی دکتر خانم

 فرهنگی مطالعات مرکز رئیس ربانی علی محمد دکتر آقای جناب معنوی و علمی پشتیبانی از بویژه است الزم چنین هم

 ارزشیابی تحقیقات مرکز رئیس محمدی رضا دکتر آقای جناب ، اسالمی ارتباطات و هنگفر سازمان المللی بین

 یسرئ ضرغام هللا نصرت دکتر آقای جناب و کشور آموزش سنجش سازمان عالی آموزش کیفیت تضمین و اعتبارسنجی

  .گردد قدردانی کشور فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق محترم

 

  آرانی دار معدن عباس دکتر

 ایران تطبیقی وپرورش آموزش انجمن رئیس و کنفرانس دبیر
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 

 فلسفه آموزش و پرورش در عصر جهاني شدن
 (یتيتربطالعه تطبیقي سه رویكرد به فلسفه م) 

 2سیده فاطمه موسوي نیا، 1حیدري حجت صفار

 چكیده:
اي ورزي در قلمرو آموزش و پرورش چگونه ممكن است شاید مسالهاین كه در عصر جهاني شدن فلسفه

ته ر پذیرفبرانگیزي باشد. زیرا در این عصر آموزش و پرورش بیش از آنكه از تامالت نظري تاثیمناقشه
نان هاني چدي ، ارتباطي و تكنولوژیكي تاثیر پذیرفته است. نظام اقتصاد جباشد از تحوالت عمیق اقتصا

اثر مناسبات اجتماعي و در نتیجه ماموریت هاي نهادهاي فرهنگي و از جمله آموزش و پرورش را مت
صاحب  ورزي را به نظر به كاري عبث تبدیل نموده است. با این همه به زعمساخته كه هر نوع فلسفه

 ر كلي باتواند نقشي انتقادي بر عهده گیرد. بطودر این عصر فلسفه تربیتي مي "باربلس"نظراني چون 
. 1 توان رویكردهاي فلسفي به آموزش و پرورش را در سه دسته طبقه بندي نمود:نگاهي تاریخي مي

لسوف اجي فی. رویكرد انتقادي.  در رویكرد استنت3. رویكرد تحلیلي و 2رویكرد تجویزي و یا استنتاجي؛ 
 نیادینتربیتي كسي است كه در صدد است تا با طرح مقدماتي فلسفي نتایجي را براي ماهیت و عناصر ب

وف آموزش و پرورش چون هدف، روش، محتوا و اصول تربیت استنتاج نماید. در رویكرد تحلیلي فیلس
اوري در به ز سوي دیگتربیتي مي كوشد تا از یك سو به روشنگري مفاهیم و گزاره هاي تربیتي بپردازد و ا

ي، آموزش انتقاد كند. و در رویكرددرباره نظریه هاي تربیتي كه عمل تربیتي را پشتیباني مي كنند اقدام مي
و این ر گیرد. ازو پرورش به عنوان یك نهاد اجتماعي در مناسبات قدرت و سطله مورد مطالعه قرار مي

ي كه اجتماع پنهان ساز قدرت، نقش آن دسته از نیروهايفیلسوف تربیتي مي كوشد تا با برمال كردن عوامل 
ه بخشیدن مي كوشند تا از نهاد آموزش و پرورش به عنوان ابزاري براي ایجاد و بسط سلطه و مشروعیت ب

ه این س بازتولید مناسبات معیوب اجتماعي بهره برند، بر مال سازد. هدف مقاله كنوني بررسي تطبیقي
 ها و قوتهاي آنها است.رویكرد و نشان دادن ضعف 

 
 جهاني شدن، فلسفه تربیت، رویكردها، مطالعه تطبیقي.     واژگان كلیدي:

                                                           

  Hsheidari777@gmail.com. دكتراي فلسفه تربيت و دانشيار گروه علوم ترببتي دانشگاه مازندران.  1

 .. دانشجوي دكتري فلسفه تربيت دانشگاه خوارزمي 2

mailto:Hsheidari777@gmail.com
mailto:Hsheidari777@gmail.com
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 ها و راهبردهای آن چالشمطالعه تطبیقی :  آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن

 2، فروغ باقرزاده خداشهری *1رضا فضلعلی زاده 

 چکیده 

ها و گیریای که در تصمیمرود. پدیدهشمار میجهان به برانگیزترین مسایل روزشدن از بحثپدیده جهانی
ای داشته و مرزهای جغرافیایی را به کنندهها نقش تعیینهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسانفعالیت

کرده و عالوه بر کاال هم تنیده از پیش بهدهد، منافع مردم و کشورها را بیشحداقل ممکن کاهش می
کند.پژوهش حاضر حد و مرزتر از گذشته مبادله میدانش بشری را نیز آسانتر و بی وخدمات، افکار و

ای و با استفاده از آرا و نظریات دانشمندان در زمینه آموزش و پرورش و جهانی شدن روش کتابخانهبه
ني وش آن توصیفي تشریحي مبتپیمایشي و ر -براي اساس نوع مطالعه این پژوهش تطبیقي انجام شده است.

باشد.اطالعات مورد نیاز آن براي اي، مطابق روش و مراحل چهارگانه بردي ميبر تجزیه و تحلیل مقایسه
اني كه جهپاسخگویي به پرسشها ازطریق  اسناد و مدارك كتابخانه اي و گزارشهاي تحقیقي و جستجو در شب

طالعه گردآوري شده اینترنت مرتبط و سایت هاي وزارت تحقیقات و آموزش عالي كشورهاي مورد م
بر آموزش و پرورش ایران و « شدنجهانی»دست آمده در مورد نحوة تأثیرگذاری نتایج تحقیقات به.است
دهد با رو است، نشان میهای احتمالی که نظام آموزش و پرورش ما در آینده با آن روبهترین چالشعمده

های توان بر چالششود، میبه آن اشاره می اتخاد راهبردهای آموزشی مطلوب و مؤثر که در این مقاله
 .رو فایق آمدپیش

 ، تطبیقی چالش های آموزش و پرورش ایران؛ آموزش و پرورش؛ جهانی شدن واژگان کلیدی:

                                                           

گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد واحد تهران شمال  استادیار ، دكتري تخصصي ، برنامه ریزي درسي ، عضو هيات علمي 1
/rezafazlalizadeh@yahoo.com 

 مربي ، كارشناسي ارشد ، فيزیوتراپي ، دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي 2

http://sspp.iranjournals.ir/?_action=article&kw=356&_kw=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%86
http://sspp.iranjournals.ir/?_action=article&kw=356&_kw=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%86
http://sspp.iranjournals.ir/?_action=article&kw=3182&_kw=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
http://sspp.iranjournals.ir/?_action=article&kw=3182&_kw=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
http://sspp.iranjournals.ir/?_action=article&kw=3183&_kw=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%C2%AC+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://sspp.iranjournals.ir/?_action=article&kw=3183&_kw=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%C2%AC+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
mailto:rezafazlalizadeh@yahoo.com
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایرانانجمن 

 در آموزش عالی برنامه درسی، یادگیری مداوم: توسعه پایدار

 

 1زهرا رشیدی
 

 چکیده

وزش دار از طریق آمتاثیر آموزش عالی در عصر جهانی شدن بر توسعه پایهدف مطالعه حاضر، بررسی 
فهوم متحلیلی است که تالش شده  –پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی  است.مداوم و برنامه درسی 

ویژه  بهها در توسعه پایدار و رویکردهای یادگیری مورد نیاز، توسعه پایدار، نقش برنامه درسی دانشگاه
حث مورد ب ر توسعه آن در نظام آموزشیهای آن در پرتو تحوالت به منظوو ضرورت« یادگیری مداوم»

شهروندان  تربیتنهاد  نیتریاصلآموزش عالی به عنوان افته های پژوهش بیانگر آن است که گیرد. یقرار 
اسی را بر در مسیر دستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر مالحظات جهانی شدن، نقش حسای، جهانی و حرفه

ی که اترین شیوهدا کرد و مطمئنهای آینده اهتوان به نسلکه می یاامروزه بهترین سرمایه عهده دارد.
ی نی سازغکه  یادگیری است، به نحوی آموزش و  ،تواند فرایند ترقی و توسعه را در آینده تضمین کندمی

نوط وزش عالی در عصر جهانی شدن، م. تحقق توسعه ی پایدار از مسیر آمها را در پی داشته باشداندیشه
ستقل و مپذیر بوده، بتوانند درکنار یادگیری ت شهروندانی جهانی است که  در مقابل تحوالت انعطافتربیبه 

ز ا «آموزش» دارد که ساز وکارهایینیاز به مداوم، دارای مهارت و تخصص باشند. در این فرایند، تربیت 
یت یک وزش برای تربابزار آم برنامه هاي درسي به عنوان مهم ترین عنصر واز طرفی، آن جمله است. 

 ها ایفانقش تعیین کننده وغیرقابل انکاردر راستای تحقق اهداف و رسالتهای دانشگاه چنین شهروندی،
کنند. بنابراین برنامه درسی ابزاری در خدمت آموزش و آموزش، ابزاری در خدمت یادگیری و در می

ساساً ش بلکه اصرفاً سامان دادن امرآموزبنابرآنچه گفته شد، رسالِت نظام آموزشی نه . نتیجه، تربیت است
  .است که تبلور و تجلی واقعی آن در یادگیری مداوم است« یادگیری»بخشی ومعنا دهی به  غنا

 برنامه درسی ، یادگیری مداوم، توسعه پایدار، آموزش عالی  واژگان کلیدی:

 

 

                                                           

 z.rashidi@irphe.irتهران، ایران   زي آموزش عالي،استادیار گروه نوآوري آموزشي و درسي، موسسه پژوهش و برنامه ری 1
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دوره اول  ردرسی هنبرنامهدر  (CBAE)بررسی تطبیقی جایگاه رویکرد آموزش هنر بر مبنای جامعه 
 کانادا )ایالت بریتیش کلمبیا(ایران و در  متوسطه

 2، زهرا رهبرنیا 1*سیده عطیه خاکباز

 
 چكیده 

هنگی و آموزشی و با عنایت به مقتضیات، ارزش فر هایهنری در نظام با توجه به اهمیت بحث تربیت
ن تر بیبه قصد برقراری ارتباط نزدیک (CBAE) اصالت بومی، رویکرد آموزش هنر بر مبنای جامعه

وی ای و تفکر بر رجامعه، فرهنگ و آموزش، بر اساس تشویق و ارزش نهادن به هنر بومی و منطقه
از  و یکی ریزی شدههزاران ارتباط فرهنگی و اجتماعی که همه با هم در یک جامعه تأثیرگذار است، پایه

حاضر که  رو در پژوهشآید. از اینای آموزشی به شمار میهای اثربخشی و کارایی نهادهترین شاخصمهم
اه م گرفته است، با مطالعه نقش و جایگتحلیلی انجا -های تطبیقی است و به روش توصیفیاز نوع پژوهش

با  طبیق آندرسی هنر کانادا )ایالت بریتیش کلمبیا( و ترویکرد آموزش هنر بر مبنای جامعه در برنامه
. برای ، وضعیت این رویکرد در آموزش هنر کشور مورد بررسی قرار گرفته شده استدرسی ایرانبرنامه

نهم( در  وهای هفتم، هشتم ی اول متوسطه )پایهدرسی هنر دورهتحقق این هدف، عنصر محتوا در برنامه
 یل قرارهای مطرح گردیده رویکرد آموزش هنر بر مبنای جامعه، مورد تحلاین دو کشور بر اساس مؤلفه

ر، ر این امهای صورت گرفته دها مبین آن است که با تمام تالشگرفته است. نتیجه تجزیه و تحلیل داده
ته لوب شناخدرسی متمرکز، فاقد اثرگذاری مطدرسی ایران به دلیل استفاده از نوع برنامهوضعیت برنامه

-نمی اینطقهوای خاص بومی و مدرسی کانادا، تلفیق منحصر به فردی از دانش با محتشده و همانند برنامه
ما در ابه عبارت دیگر، در کشور ما بحث آموزش اجتماعی هنر، در نظر بسیار مورد تأکید است باشد. 

 .درسی هنر هستیمعمل، کمتر شاهد آثار آن در محتوای برنامه

وزشی آمنظام درسی، محتوای برنامهدرسی هنر، آموزش هنر بر مبنای جامعه، برنامهواژگان كلیدي: 
 ایران و کانادا

 

 

 

 

                                                           

 Atiyeh_Khakbaz@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهش هنر ، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا )س( 1
 (دانشيار، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا )س 2
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایرانانجمن 

 تحلیل تطبیقی آموزش چند فرهنگی در نظام آموزشی ایران و انگلستان 

 4ایوب علی فت، 3رعنا صباغ اسماعیلی، 2حامد بخشی، 1محمد حسن میرزا محمدی

 چکیده

 وایران  های آموزش چند فرهنگی در نظام آموزشیهدف از تحقیق حاضر، تحلیل و تطبیق مفاهیم و مقوله
زش یت آموانگلستان بود. به منظور پاسخ به هدف فوق در پی پاسخگویی به دو سئوال هستیم که الف( وضع

 و پرورش چندفرهنگی)در سه سطح هدف، محتوا و روش( در نظام آموزشی ایران و انگلستان چگونه
رفت؟ نظر گاست؟ ب( چه راهکارهایی جهت بهبود نظام آموزشی ایران در بعد چند فرهنگی می توان در 

شان حقیق نروش مورد استفاده در تحقیق حاضر روش تحلیل اسنادی از نوع تحلیل محتوا است. یافته های ت
ندانی چمی دهد که به آموزش چند فرهنگی در سه بعد هدف، محتوا و روش در نظام آموزشی ایران توجه 

م، صور کنینظام آموزشی ایران ت های آموزش چند فرهنگی را را درنشده است، اگر بخواهیم محتوا و روش
تنوع  ا توجهبایستی در چشم انداز و اسناد باالدستی نظام آموزشی کشور بدان توجه شده باشد. چنان که ب

 ین نبودهای توسعه آموزش چند فرهنگی امکان پذیر است. بنابراقومی و فرهنگی در کشور ایران، فرصت
قق محتوا و روشهای آموزش چند فرهنگی در نظام هدف گذاری آموزش چند فرهنگی، مانع اصلی تح

 آموزشی ایران است.

بیقی آموزش چندفرهنگی، نظام آموزشی ایران و  نظام آموزشی انگلستان، مطالعه تط :واژگان کلیدی
 آموزش چندفرهنگی

 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 نشگاه شاهددانشيار گروه علوم تربيتي دا1
 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد 2

 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد 3
 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد 4



 13۹۶آذرماه  3و  2، ولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیا

 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
First International Conference on Comparative Education 

(November 23-24, 2017) 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

 

17 
 

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایرانانجمن 

 
 سازیررسی نقش فرهنگ در آزمونب

 2فرشاد ژیان، 1ورمزانمراد عبدی

 

 چکیده

ها و خصیتی و قابلیتشها و صفات گیری تواناییزمون برای اندازهآشناسی استفاده از زه روانامروزه در حو
 دها وحتی در حوزه بالینی در فرایند تشخیص بسیار رایج است. حتی در فرایند گزینش و استخدام نها

ار رواج دارد. مسئله ها بسیترینهای مختلف استفاده از آزمون و آزمودن افراد برای انتخاب اصلحدستگاه
گیرند و تبدیل به جزئی جدانشدنی هایی که در این سطح گسترده مورداستفاده قرار میاینجاست که آیا آزمون

اند، دارای اعتبار الزم برای تشخیص هستند یا خیر؛ و آیا آزمونی که در جامعه و شناسی شدهاز پیکره روان
های دیگر هم مورداستفاده راحتی در فرهنگتوان بهرا می شده و مورداستفاده استفرهنگی دیگر ساخته

شناختی وجودشان وابسته به فرهنگ نیست؟ در این مقاله سعی های رواندیگر آیا آزمونعبارتقرار داد؟ به
های منتشرشده مرتبط، فهمی کافی از بایدها و بندی مطالب و مقاالت و کتابشده که با مطالعه و جمع

 های مختلف به مخاطب ارائه شود.ها در فرهنگاده از آزموننبایدهای استف

 گیری.سازی، اندازهفرهنگ، آزمون کلیدی: واژگان

 

                                                           

 Moradabdi@gmail.comشناسي دانشگاه خوارزمي، دانشجوي دكتراي روان 1
 دانشجوي دكتراي مشاوره دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران2

 

mailto:Moradabdi@gmail.com
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایرانانجمن 

 

 مقایسه سیاست های آموزشی درایران، مصر، استرالیا، آمریکا و آلمان

  1سمیه قدیری

 
 چكیده 

ان ههاي آن بوده كهه انسهدیر باز انتظار از نظام آموزشی  آموزش و پرورش كلید فتح آینده است و از
و  فردا را تربیت كند. بنهابر ایهن ضهرورت دارد برنامهه ریهزان و سیاسهت گهذاران آموزشهي، مربیهان

مسئوالن آموزش و پرورش، الزامات و مقتضهیات زنهدگي فهردا را بهر اسهاس نهوع سیاسهت هها وخهط 
ههاي آمهوزش و در راستاي ایهن چشهم انهداز، شناسهایي سیاسهت هها و ویژگهي .مش های کالن بشناسند

اهمیهت خاصهي برخهوردار اسهت و مهی تهوان بها مقایسهه ی نظهام ههای   پرورش كهارا و اثهر بخهش از
 آموزشی مختلف و بهره گیری از شیوه های نوین و کارآمد در طی یک روند بومی ومحلی سهازی ،
 گههامی مههوثر در راسههتای اتخههاذ سیاسههت هههای درسههت آموزشههی برداشههت . بههر بنیههان ایههن تفکههر، مقالههه

حاضر در صدد شناخت سیاست های آموزش و پرورش در پنج کشور منتخب از پنج قهاره ی جههان 
 می باشد.

 مصر، استرالیا، آمریکا و آلمان، : سیاست آموزشی، نظام آموزشیواژگان كلیدي

 

 

                                                           

، اراک، اراک ي، واحدكارمند رسمي سازمان سما دانشگاه آزاد اسالمي، دانشجوي دكتري برنامه ریزي درسي، دانشگاه آزاد اسالم 1
 s.ghadiri80@gmail.com ایران
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایرانانجمن 

 ثرات جهانی سازی بر برابری و کیفیت آموزشا

 1زهرا غفاری
 

       چکیده

ي نوان یكجهاني شدن یك ماهیت فراملیتي براي ظرفیت هاي فني و علمي در جهان ایجاد نموده و به عجریان 
وند رلي آموزش در كشورهاي در حال توسعه شناخته شده است. این پدیده با قرار دادن از چالش هاي اص

یم گسترده خدمات آموزشي برون مرزي، برخي از كشورهاي توسعه یافته را به سوي سرمایه گذاري مستق
 رويكیفیت نی ءارتقاآن هدف  قرار داده است.  خارجي در آموزش با هدف همكاري علمي با سایر كشورها

یري بهره گ  ستد آزادتر و و انساني، دستیابي به مهارت هاي موجود در مكان هاي جدید، كاهش هزینه ها، داد
های اقتصادی، اجتماعی و ها و فعالیتگیریای که در تصمیمپدیده می باشد. از محیط هاي سرمایه گذاري جدید

منافع مردم  .دهدقل ممکن کاهش مییی را به حداای داشته و مرزهای جغرافیاکنندهها نقش تعیینفرهنگی انسان
و دانش بشری را نیز آسانتر و  خدمات، افکار کرده و عالوه بر کاال وهم تنیده از پیش بهو کشورها را بیش

ای و با استفاده از آرا و نظریات روش کتابخانههپژوهش حاضر ب. کندحد و مرزتر از گذشته مبادله میبی
دست آمده در مورد نحوة نتایج به .ینه آموزش و پرورش و جهانی شدن انجام شده استدانشمندان در زم

دهد با اتخاد های احتمالی آن، نشان میبر آموزش و پرورش ایران و چالش« شدنجهانی»تأثیرگذاری 
رو های پیشبر چالشیادی زتا حدود توان شود، میراهبردهای آموزشی مطلوب و مؤثر که به آن اشاره می

 .فایق آمد

    ایران ، چالش ها ،آموزش و پرورش ،جهانی شدن :واژگان کلیدی

                                                           

 nazi.ghafary@yahoo.comایميل:  -درس دانشگاه فرهنگيان گرگانم -ناسي فرهنگيدكتري جامعه ش -نویسنده مسئول 1
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 تهدیدها و ها تربیت،فرصت و تعلیم شدن جهانی

 3فرشاد عطایی ،2زینب شرف ،1عذرا زارع
 چکیده

 اما .تاس او بوده كمال و توانمندیها تحقق براي انسان ابزارهاي ترین اساسي از همواره وپرورش آموزش

 یكي ،با هآیند با مؤثر و تعامل مثبت جهت توانمند و خالق هاي انسان ورشپر براي آموزشي نظامهاي امروزه

 مسایل نبحث برانگیزتری از جهانی شدن پدیده .هستند رو روبه شدن جهاني یعني خود چالشهاي مهمترین از

 سانهاان هنگیفر اجتماعی و اقتصادی، فعالیتهای و تصمیم گیریها در که پدید ه های .میرود به شمار جهان روز

 را شورهاک و مردم منافع می دهد، کاهش ممکن حداقل به را جغرافیایی مرزهای و داشته تعیین کننده ای نقش

 مرزتر و ی حدب و آسانتر نیز را بشری دانش و افکار وخدمات، کاال بر عالوه و کرده تنیده به هم بیش از پیش

 به پیش از بیش و ندارد مرزی حدو دیگر حوالتت این تبع به نیز و پرورش آموزش .میکند مبادله گذشته از

 بر آن منفی و مثبت تاثیرات و  شدن جهانی پدیده بررسی به مقاله دراین  .است مطرح فراگیر ای پدیده عنوان

 و تعلیم ندرو بر شدن جهانی تاثیرات بیان بر عالوه مقاله این از هدف.شود می پرداخته تربیت و تعلیم روي
 زا یکی.است اي کتابخانه  توصیفی نوع از تحقیق روش.باشد می نیز تهدیدها و ها فرصت تربیت،بررسی

 اینکه دیگر و است شدن جهانی آموزشی درعصر هاي سازمان هاي ویژگی معرفی پژوهش این دستاوردهاي

 هاي امنظ و تربیت و تعلیم براي شدن جهانی پدیده که است تهدیدهایی و ها فرصت معرفی درپی مقاله این

 .دارد دنبال به موزشیآ

ها،تهدیدها فرصت تربیت، و شدن،تعلیم جهانی : کلیدي واژگان

                                                           

 jila.zare@yahoo.comعضو هيات علمي موسسه آموزش عالي مولوي1
 z_sharaf24@yahoo.comدانشجوي دكتري برنامه درسي-2
 ataei.farshad59@gmail.comدانشجوي دكتري مدیریت آموزش عالي، 1مدیر اموزش مركز علمي كاربردي سنندج  3
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 تحول چشم اندازهاي توسعه ی پایدار نظام آموزش عالي در راه جهاني شدن : با نگاهی به سند
 1404بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران در افق 

 2،  صمصام احمدی  * 1یعقوب لهرابی گله

 چكیده 

ه گاهی باین پژوهش ، بررسي چشم اندازهای توسعه ي نظام آموزش عالي ایران در عرصه جهاني با ن هدف از
نه اي و با بود. این مقاله که به صورت بررسي كتابخا 1404سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش در افق 

شدن  جهاني ندازهاي توسعه وروش تحقیق توصیفي و به شیوه ی فراتحلیل انجام شده است ، سعی دارد تا چشم ا
تغییر  قبیل: نظام آموزش عالی را با توجه به برخي از ویژگي هاي نظام آموزش عالی كشورهاي توسعه یافته از
ریت ای مدیو تحول بنیادین در ساختار ، قوانین ، تشكیالت ، مدیریت و برنامه ریزي، بهره گیری از سبک ه

 ، مدیریت و برنامه ONLINE، اجرای طرح دانشگاه محوري  و مدیریت كیفیت TQMاقتضایی و مشاركتي
اني، ریزی غیرمتمركز )تمرکززدا(، ثبات در مدیریت، كاهش دیوان ساالري، آموزش و بهسازی نیروي انس

 نظام آموزش عالی، و به آینده پژوهیآموزش ضمن خدمت مدرسان، تدوین برنامه های درسی هدفمند، 
 ا موردویکرد پرسشگرانه با عنوان چشم اندازهاي جهاني شدن آموزش عالی رکارگیری و محور قرار دادن ر

ن ای نویبررسي و كاوش قرار دهد و امیدوار باشد که مسئوالن نظام آموزش عالی ضمن توجه به چشم اندازه
ش م آموزآموزش عالی، با برنامه ریزي هاي كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ، زمینه را براي توسعه نظا

دهد كه تا ن ميالی و جهاني شدن آن هموار سازند. تأمل در هر یك از افق های مورد اشاره در این نوشتار نشاع
د و واج چه میزان آموزش عالی از انتظارات جامعه امروز براي تربیت نسل سالم، متعهد، شاداب، امیدوار

 دارد. راه مبذول ميصالحیت و شایستگي به خوبي آگاه است و اهتمام اصلي خود را در این 

چشم انداز ، جهاني شدن، آموزش عالي، توسعه پایدار ، سند تحول بنیادین نظام آموزش و  :  واژگان کلیدی
   پرورش .

                                                           

دانشگاه فرهنگيان دانشجوي دكتري برنامه ریزي درسي در آموزش عالي ، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ، دانشگاه اصفهان و مدرس  1
 Email: Yaghoob.LG.20@Gmail.comشهركرد ، 
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

سند  چالش ها و موانع توسعه ی پایدار نظام آموزش عالي در راه جهاني شدن : با نگاهی به
 1404تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران در افق 

 2،  صمصام احمدی  *1یعقوب لهرابی گله 

 
 چكیده 

ی ا نگاههدف از این پژوهش، بررسي موانع و تنگناهاي توسعه ي نظام آموزش عالي ایران در عرصه جهاني ب
بخانه اي و بود. این مقاله که به صورت بررسي كتا 1404به سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش در افق 

موزش آفي و به شیوه فراتحلیل انجام شده است به موانع و چالش های پیش روی نظام با روش تحقیق توصی
ي می عالی در شرایط فعلي می پردازد و به بررسي و تجزیه و تحلیل موانع جهانی شدن نظام آموزش عال

برنامه با  پردازد و امیدوار است مسئوالن نظام آموزش عالی ضمن توجه به پارادایم های نوین آموزش عالی،
ی  توسعه ریزي هاي كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، زمینه را براي رفع چالش ها و موانع فراروی بسط و
ین اره در نظام آموزش عالی و جهاني شدن آن هموار سازند. تأمل در هر یك از موانع و چالش های مورد اشا

عهد، امعه امروز براي تربیت نسل سالم، متی از انتظارات جدهد كه تا چه میزان آموزش عالنوشتار نشان مي
ل ه مبذوشاداب، امیدوار و واجد صالحیت و شایستگي به خوبي آگاه است و اهتمام اصلي خود را در این را

 دارد. مي

 دین نظامموانع و چالش ها ، جهاني شدن،  آموزش عالي، توسعه پایدار ، سند تحول بنیا :  واژگان کلیدی
 آموزش و پرورش .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

وم تربيتي و روانشناسي ، دانشگاه اصفهان و مدرس دانشجوي دكتري برنامه ریزي درسي در آموزش عالي ، گروه علوم تربيتي ، دانشکده عل -1
 Yaghoob.LG.20@Gmail.com دانشگاه فرهنگيان شهركرد
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

گاهی نچالش ها و چشم اندازهاي توسعه ی پایدار نظام آموزش عالي در راه جهاني شدن : با 
 1404به سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران در افق 

 2، زهرا انصاری چلیچه * 1یعقوب لهرابی گله

 

 چكیده 

ی ا نگاهالي ایران در عرصه جهاني بهدف از این پژوهش، بررسي موانع و تنگناهاي توسعه ي نظام آموزش ع
بخانه اي و بود. این مقاله که به صورت بررسي كتا 1404به سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش در افق 

موزش آبا روش تحقیق توصیفي و به شیوه فراتحلیل انجام شده است به موانع و چالش های پیش روی نظام 
 الي، بهعاز بررسي و تجزیه و تحلیل موانع جهانی شدن نظام آموزش عالی در شرایط فعلي می پردازد و پس 

خي از منظور برطرف كردن آنها و دستیابي به چشم اندازهاي توسعه و جهاني شدن نظام آموزش عالی ، بر
قوانین،  ویژگي هاي نظام آموزش عالی كشورهاي توسعه یافته از قبیل: تغییر و تحول بنیادین در ساختار،

ت و مدیری TQMمدیریت و برنامه ریزي، بهره گیری از سبک های مدیریت اقتضایی و مشاركتي تشكیالت،
ت در ، مدیریت و برنامه ریزی غیرمتمركز )تمرکززدا(، ثبا ONLINEكیفیت، اجرای طرح دانشگاه محوري 

ای مدیریت، كاهش دیوان ساالري، آموزش نیروي انساني، آموزش ضمن خدمت مدرسان، تدوین برنامه ه
نه با نظام آموزش عالی، و به کارگیری و محور قرار دادن رویکرد پرسشگرا آینده پژوهیدرسی هدفمند، 

ل عنوان چشم اندازهاي جهاني شدن آموزش عالی را مورد بررسي و كاوش قرار داده و بر اساس آن مد
ن الی ضمعن نظام آموزش مفهومی را ترسیم و پیشنهادهاي الزم را ارائه نموده است و امیدوار است مسئوال

ه را ، زمینتوجه به پارادایم های نوین آموزش عالی، با برنامه ریزي هاي كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
 براي توسعه نظام آموزش عالی و جهاني شدن آن هموار سازند. 

 ه.  سشگرانموانع جهاني شدن، چالش هاي آموزش عالي، ساختار غیرمتمركز، رویکرد پر :  واژگان کلیدی
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

و مدرس دانشگاه  دانشگاه اصفهان، گروه علوم تربيتي ، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ، الي انشجوي دكتري برنامه ریزي درسي در آموزش عد1
     Email: Yaghoob.LG.20@Gmail.com فرهنگيان شهركرد،

 چهارمحال و بختياريكارشناس تربيت بدني ، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان ، استان   2
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 مروری بر نظام آموزشی کشور استرالیا

 محور کنفرانس: نظام آموزشی و روابط فرهنگی

 2،  صابر صیدی1طاهره بیات

 چكیده
تفاده این مقاله درصدد بررسی وضعیت آموزش وپرورش در کشور استرالیا است. مطالعه حاضر به روش مروری با اس

. نظام های علمی معتبر و اطالعات مورد نیاز گرداوری و تحلیل شده استاز مطالب مندرج در مقاالت علمی سایت 
ز داری اآموزشی استرالیا معتقد به نقش مدارس در پیشرفت عقالیی، جسمانی، اجتماعی، احساسی و اخالقی و برخور

 های برابر آموزشی برای همه دانش آموزان است.فرصت

 استرالیاآموزش و پرورش، نظام آموزشی، واژگان كلیدي: 

                                                           
ایران، ایميل:  دانشجوي دكتراي برنامه ریزي درسي، گروه برنامه ریزي درسي، دانشکده علوم انساني، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، 1

@gmail.com227Tbayat 
ایميل:  مه ریزي درسي، گروه علوم تربيتي، دانشکده علوم انساني، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمي، اراک، ایران،فرهنگي و  دانشجوي دكتراي برنا 2

saberseydi@yahoo.com 
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ ایران انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی

 هایشاخص با قم استان ابتدایی مدارس آموزشی تجهیزات و فضاها امکانات، تطبیقی ررسیب
 یونسکوایران و 

 قمشی  سیف هللا فضل الهی، *2عیسی ثمری، 1محبوبه سادات حسینی واعظ
 
 

 چكیده 

م و تان قپژوهش حاضر، با هدف بررسی وضعیت امکانات، فضاها و تجهیزات آموزشی مدارس ابتدایی اس
 -های استاندارد یونسکو و ایران صورت پذیرفت. این تحقیق با ماهیت توصیفیانطباق آن با شاخص

، توسط چک لیست ی آماری مدارس ابتدایی استان قم انجام شد. ارزیابی مدارس نمونهپیمایشی و جامعه
های ابتدا شاخص محقق ساخته مورد تایید اداره کل آموزش و پرورش استان قم، صورت گرفت. در

های موجود در سازمان یونسکو ی فضاها، امکانات و تجهیزات آموزشی در ایران و شاخصاستاندارد شده
 استنباطی و یفیتوص آمار از هاداده تحلیل و تجزیه مورد بررسی قرار گرفتند و دسته بندی گردیدند. جهت

ندی شد بای ایران در شش بعد بررسی و سطح وضعیت موجود در مقایسه با استاندارده. است شده استفاده
ر و در بعد ایمن سازی و تجهیزات در سطح بسیار خوب و در بعد ظرفیت فضاها در سطح متوسط قرا

های یونسکو در سه بعد بررسی شد و مشخص گردید در بعد ایمن گرفت. همچنین در مقایسه با شاخص
ا بختالف زیادی در بعد فضای فیزیکی و تجهیزات ا باشد وسازی مدارس مطابق با استاندارد یونسکو می

 عدم رعایت و هاگر نارساییی وضعیت موجود بیاناستاندارد یونسکو دارد. نتایج بدست آمده از مطالعه
 مورد نیاز مساحت حداقل شده، پیش بینی فضاهای نوع مانند آموزشی طراحی فضاهای صحیح اصول

 یازهاین با آموزشی فضاهای هماهنگی و هافعالیت انجام برای مطلوب ساخت و عملکرد فضا، هر برای
های صشد و حاکی از عدم تطابق با شاخ دیده آموزشی هایمحیط در آموزان دانش روانی فیزیکی و

 استاندارد یونسکو و استاندارد ایران داشت.

 تاندارد.یونسکو، اس نسازما فضای آموزشی، آموزشی، تجهیزات امکانات، مدارس ابتدایی،واژگان كلیدي: 

                                                           

 دانشگاه آزاد اسالمي، قم، ایرانعلوم تربيتي، واحد قم،  گروه دانشجوي كارشناسي ارشد 1

 il.com@gma52esamariعالي، گروه علوم تربيتي، دانشگاه محقق اردبيلي،  شآموز توسعه ریزي استادیار، دكتري تخصصي برنامه. 2
 سالمي واحد قمدرسي، علوم تربيتي، دانشگاه آزاد ا ریزي تکميلي، دكتري تخصصي برنامه تحصيالت دوره گروه مدیر و علمي هيئت عضو .3
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ ایران انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی

 
 هاي فرهنگي و نگرش نسبت به جهاني شدن در مدیران نظام آموزش و پرورشارزش

 هما عظیمي، جواد پرهیزگار، صادق هرمزي، *1علي عابدي

 

 چکیده

اختن سدر حال دگرگون هاي واقعي و ملموس هزاره سوم، ترین چالشدر قالب یکي از بزرگشدن جهاني
نها آهاي ارزشي و هویتي تماعي، اقتصادي، سیاسي و فرهنگي جوامع بخصوص نظامهاي مختلف اجساحت

رایند و سوق دادن جهان به سمت هویتي عمومي و یکپارچه است. نحوه مواجهه و واکنش نسبت به این ف
متاثر از عوامل مختلفي از جمله نگرش و رویکرد جوامع نسبت بدان است. پژوهش حاضر با هدف 

ر این هاي فرهنگي آنها بشدن و نقش ارزشیران نظام آموزش و پرورش نسبت به جهانيبررسي نگرش مد
ادفي مرد( بود که به روش تص 88زن و  35نفر) 123نمونه مورد بررسي، شامل نگرش انجام شده است. 

زار اي از بین مدیران و معاونان ادارات و مدارس آموزش پرورش شهر اراک انتخاب شدند. ابخوشه
ه کها اده. در تحلیل دمقیاس ابعاد فرهنگي هافستد و مقیاس نگرش نسبت به جهاني شدن بودشامل  پژوهش

 فرهنگي هايهاي آماري و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد، نتایج نشان داد، بین ارزشاز شاخص
ي معنادار دن رابطهشگرایي و نگرش آنها نسبت به جهانيگریزي، مردگرایي و جمعمدیران از جمله ابهام

اي هبینیشپگریزي و مردگرایي به ترتیب هاي فرهنگي ابهاموجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد، ارزش
 ن مناسبيبیگرایي نیز به تنهایي پیششدن هستند و جمعمناسب نگرش مدیران نسبت به بعد سیاسي جهاني

ي که مدیرانوع نتایج مبین این نکته است، شدن است. در مجمبراي نگرش نسبت به بعد فرهنگي جهاني
هنگي اسي و فردهند، تقابل و تضاد بیشتري نسبت به ابعاد سیگرایي را ترجیح میابهام، مردساالري و جمع

 ش بیشتريدهند. بالعکس مدیراني که براي وجود ابهام، زن ساالري و فردگرایي ارزشدن نشان ميجهاني
 شدن پذیرش و انعطاف بیشتري دارند.فرهنگي فرایند جهاني قائلند، نسبت به ابعاد سیاسي و

 ارزش هاي فرهنگي، نگرش، جهاني شدن، مدیران آموزش و پرورش : واژگان کلیدی

 

                                                           

 ( abedi.1531@gmail.com ) . دانشجوي دكتري روانشناسي دانشکده علوم انساني دانشگاه لرستان1
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العه تحلیل جامعه شناختی تاثیر طبقه اجتماعی بر نگرش نابرابری های جنسیتی در بین زنان )مط
 موردی: شهر اصفهان، نجف اباد و چادگان(

 
 2، علی مصطفایی1ز عبداللهیمهرنا

 

 چکیده 
 
 

د. ه دارنخانواده رکن اصلی جامعه است و زنان به عنوان محور خانواده در تأمین سالمت آن، نقش ویژه ای بر عهد
لم ه ی سامسئولیت های خطیر زنان به عنوان همسر و مادر، از تأثیر عمیق این قشر در جامعه حکایت می کند. جامع

نظور مسالم است و سالمت خانواده نیز در گرو ایفای نقش زنان در مسیر صحیح است. به همین مرهون خانواده ی 
لذا  ت است.بررسی نقش و جایگاه اعضای خانواده به ویژه نقش زنان به عنوان ارکان اصلی خانواده، قابل توجه و دق

 ه است.ی در بین زنان انجام گرفتپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طبقه اجتماعی بر نگرش نابرابری های جنسیت
ری شامل ی آما روش این تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گرد آوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه

هر سه شهر  نفر از 384درصد،  95کلیه ی زنان متأهل شهرهای اصفهان، نجف آباد و چادگان بوده که با سطح اطمینان 
مورد  SPSSافزار پرسشنامه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم 1152انتخاب شدند و در کل تعداد  به عنوان نمونه
ا اجتماعی ب قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان می دهد که؛ در شهر اصفهان، میان متغیر طبقه ی  تجزیه و تحلیل

ه ی قد رابطنی داری وجود دارد و طبقه ی اجتماعی فارابطه ی مع جنسیتیمتغیرهای میزان قدرت تصمیم گیری و عدالت 
ا بتماعی معنی دار با باورهای جنسیتی و تصورات قالبی بوده است. در شهر نجف آباد نیز، میان متغیر طبقه ی اج

بقه ی متغیرهای باورهای جنسیتی، تصورات قالبی و عدالت جنسیتی رابطه ی معنی داری وجود دارد. اما متغیر ط
عی با اجتما یبا متغیر میزان قدرت تصمیم گیری ارتباط معناداری نداشته است. در شهر چادگان، متغیر طبقه  اجتماعی

ه ی متغیرهای قدرت تصمیم گیری، باورهای جنسیتی و تصورات قالبی رابطه ی معناداری نشان داد و متغیر طبق
 اجتماعی با متغیر عدالت فاقد رابطه ی معناداری بود. 

 : طبقه ی اجتماعی، قدرت تصمیم گیری، باورهای جنسیتی، تصورات قالبی، عدالت جنسیتی  یدیواژگان کل

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 دكتراي جامعه شناسي 1
 كارشناسي ارشد مدیریت فناوري اطالعات 2
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 جهانی شدن و تاثیر آن بر نظام تعلیم و تربیت
 1مریم قنبری ویکی

 
 

 چکیده

 تربیت و یمتعل نظام.  است بحث مورد بسیار امروزه یافته وحدت جهانی سوی به یافتن ره معنی به شدن جهانی
 تربیت و تعلیم های نظام با آن ارتباط و شدن جهانی این اما است شدن جهانی مفهوم پیدایش کلیدی های مولفه از
 اضرح مقاله هدف راستا همین در است شده پرداخته بدان کمتر ما کشور در که است هایی مولفه جمله از

 ماهیت به توجه با پژوهش این. است( پرورش و آموزش) تربیت و تعلیم نظام بر آن تاثیر و شدن جهانی بررسی
 این آماری جامعه است گرفته صورت ای( اسنادی)کتابخانه مطالعه تکنیک و توصیفی روش با موضوع،

 و تاس بوده مرتبط پرورش و آموزش نظام و شدن جهانی موضوع با که منابعی کلیه از است عبارت پژوهش
 ابزار از بعمنا این از اطالعات گرداوری برای. باشد می دسترس در منابع کلیه شامل تحقیق این آماری نمونه
 شده تفادهاس مفهومی استنباط مدل از ونتایج ها یافته استخراج منظور به و. است شده استفاده برداری فیش
 وال جهانیبه چگونگی پیدایش این مفهوم پرداخته شده است سپس سعی شده است به س ابتدا پژوهش این در.است
 وردم پرورش و آموزش در پدیده این تاثیرجهت نیل به هدف پژوهش داده شود.مناسبی پاسخ  چیست ؟ شدن

عنوان  نتایج مبین آن است که جهانی شدن امری بی بدیل است وآموزش و پرورش به.است گرفته قرار بررسی
ز دیدگاه اساله این منهادی مهم در کشور ها ،خواسته و یا نا خواسته در متن تحوالت این امر قرار گرفته است و

ار های ا راهکبرخی نظریه پردازان امری مطلوب است و از نظر تعدادی از آنها چالش بر انگیز. اما می توان ب
 که در متن مقاله به آنها ارائه شده است به این چالش ها فائق آمد.

 پرورش،تعلیم وتربیت و آموزش شدن،نظام جهانی واژگان کلیدی:
 
 

                                                           

 Email:m. viki.1373@gmail.com         علوم تربيتي   يكارشناس  1

 

mailto:viki.1373@gmail.com
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 آموزشی کشور ترکیهمروری بر نظام 

 1رسولیخدیجه 

 
 چكیده

 اده ازاین مقاله درصدد بررسی وضعیت آموزش و پرورش در کشور ترکیه است. مطالعه حاضر به روش مروری با استف
هاي رنامهبمطالب مندرج در مقاالت سایت های علمی معتبر گرداوری و تحلیل شده است. نظام آموزشی ترکیه از طریق 

انین چوب نظرات و عقاید آتاتورك در خصوص آموزش و به واسطه قانون اساسي جمهوري تركیه و قودولت در چهار 
ازندة گردد. به عبارت دیگر افكار و عقاید و اصول و اصالحات آتاتورك س حاكم بر آموزش و پرورش تعیین و اجرا مي

 سیاست آموزش ملي تركیه و اصول اولیه آموزشي کشور است.

 آموزش و پرورش، نظام آموزشی، ترکیه واژگان كلیدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

م انساني، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ایران، ایميل: دانشجوي دكتراي برنامه ریزي درسي، گروه برنامه ریزي درسي، دانشکده علو 1
manager110313@gmail.com 
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 مقایسه ایران و چند کشور پیشرفته در زمینه آموزش

 4اصغرباهوش.3طیبه شجاعی ، *2حسین رحمان پور،  1اسماعیل اعمی نوق

 
 چكیده

  
 و آموزش از عمومی انتظار کنون تا وازگذشته است کشور یک آینده وپیشرفت رازموفقیت وپرورش آموزش

 های دنها مهمترین از یکی عنوان به پرورش و آموزش است، آینده برای ها انسان تربیت و ،پرورش شپرور
 وریهرکش توسعه و پیشرفت برای دلیل همین به و است عهدهار به رو خطیری و مهم وظیفه ها نسل تربیت

 برنامه است الزم ینبنابرا. گیرد صورت پرورش و آموزش عره در بیشتر گزاری سرمایه و ریزی برنامه باید
 الزم ینشوب دانش بتوانند تا رابشناسند آینده زندگی ومقتضیات معلمان،الزامات و آموزشی ومسؤالن ریزان

. دهند پرورش واخالقی نظرعلمی هارااز وآن کنند ایجاد ابتدایی دردوره خصوص به ونوجوانان رادرکودکان
 پذیرد، صورت ندهآی در کنند می بینی پیش تغییراتی نسبت به را کودکان این آینده باید یزان برنامه این همچنین

 درراستای. وندش آشنا علوم این با باید کودکان و است پیشرفت حال در روزه هر علم و دنیا که چرا دهند انجام
 ربرخوردا خاصی اهمیت از امروز درجامعه مؤثر و کارا وپرورش آموزش های ویژگی تشخیص سیاست، این

 به توصیفي نگاهي به بلكه نبوده نظر مد جهان كشورهاي آموزشي نظام تحلیل و تجزیه گفتار پیش نای در. است
 نظیر فتهیا توسعه کشورهای در آموزش وضعیت به نگاهی ایتدا مقاله این در.گردد مي اكتفا موجود اطالعات

 باشد امیگ مطالب این که تاس امید. است شده مقایسه ایران کشور در آموزش با و گرفته صورت آمریکا ژاپن،
 .  ایران عزیزمان میهن پرورش و آموزش پیشرفت و توسعه جهت در

 آمریکا،کیفیت ژاپن، ایران، آموزش،واژگان كلیدي: 

 

                                                           

 راهنمایي ومشاوره ،ليسانس، دانشگاه فرهنگيان )پردیس شهيد بهشتي مشهد( 1
 ، فوق ليسانس، دانشگاه آزاد تربت حيدریه اسالمي حقوق مباني و فقه 2
 سي، دانشگاه حيکم سبزواري، سبزواردانشجو دكتري اقليم شنا 3
 (Rahmanpoor@chmail.ir*جام) تربت اسالمي آزاد باليني، دانشگاه شناسي روان ليسانس فوق 4
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 الزام یا انکار عالي؛ آموزش سازي المللي بین و شدن جهاني
 

 *3دي، رضا یوسفي سعید آبا2احمد علي قلي پور گودرزي 1،جمیله آقاتبار رودباري

 
 چکیده

 گي ها وسازمان ها، به ویژه سازمان هاي آموزشي درهزاره سوم، به علت شتاب روز افزون تحوالت، پیچید 
و کسب برتر امروزی، مي بایست به دنبال جایگاهی پیچیده و پویا فضاي عدم اطمینان محیطي، براي بقادر

 و فرد به جدید، منحصر خدمات و ري محصوالتو ارایه و بکارگی مزیت رقابتي باشند؛ این مهم، مستلزم تولید
ه است. آموزش عالي مهم ترین زیر ساخت توسعه هر کشوراست که ب عصرفرانوین گرایي در رقابت قابل

 پایدار از بستر خلق ثروت دانش بنیان و جذب و نگهداري نخبگان به عنوان یک بازار، زمینه توسعه خصوص
ه به ون توجي دستیابي به مزیت رقابتي از طریق توسعه آموزش عالي بددر کشورها را فراهم مي آورد. از طرف

ن رویکردبیعلم و فناوري باهاي تحوالت جهاني و روندهاي بین المللي، امکان پذیرنمي باشد، اتخاذ سیاست 
، نوین ري هايالمللي و شبکه سازي در آموزش عالي و تعامالت بین المللي در زمینه اساتید،دانشجویان و فناو

است،  به عنوان بستري براي فراهم شدن و ارتقاي سرمایه اجتماعي و فرهنگي و تبلیغي براي کشورضروري
 هبمجازی،  آموزش توسعه جهانی، نوآوري هاي علمی بیشتر ضمن اینکه انتخاب راهکارهایي مانندشناخت

جهاني  با روند تحوالتبا رویکرد فناورانه وآموزش مهارت محور، متناسب  آموزش نوین الگوهاي کارگیري
 واهد ،شضرورتي انکار ناپذیر است.این مطالعه ضمن بررسي روند جهاني شدن دانشگاه ها، پیش نیاز ها ، 

در حال  شورهايفرایند و دالیل نیاز به بین المللي شدن  و آثار جهاني شدن برآموزش عالي، گرایش هاي تغییرک
 هد.درا مورد بررسي قرار مي  آموزش عاليالمللي شدن  توسعه و برتر در این راستا و مولفه هاي بین

 پایدار توسعه سازي، المللي بین شدن، جهاني عالي، آموزشواژگان كلیدي:  

 

 

                                                           

 دانشجوي دكتري مدیریت آموزش عالي، دبيرخانه تحول و نوآوري، دانشگاه علوم پزشکي بابل. ایران 1
 تان مازندران. بابل.ایرانمنابع انساني، مخابرات اس مدیریت دكتري دانشجوي 2
 ان،ایر ساري، اسالمي، آزاد دانشگاه انساني، علوم دانشکده تربيتي، علوم آموزشي ،گروه مدیریت استادیار،دكتري تخصصي 3

ruosefi@yahoo.coml (مسئول نویسنده.) 
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دگیری های جدید بر یابررسی میزان اثربخشي آموزش درس علوم تجربی با استفاده از فناوری
 ای نیمه تجربی دختران دوره اول متوسطه: مطالعه

 *1، پروانه ولوي 1ك نیارامش نی

 چکیده

ز اتفاده موجبات پیشرفت جوامع را فراهم کرده و اس، پیشینه: امروزه دستیابی به دانش نوین و مدیریت آن
قیما هاي سنتي اطالعات مستادگیری شده است. در روشی -فناوری های جدید سبب ارتقای کیفیت فرایند یاددهی

حیط کی در میادگیری الکترونیروند. رصت های تفكر خالقانه از دست ميدر اختیار دانش آموز قرار گرفته و ف
 د.شونهای آموزشی موجب تسهیل یادگیری ميگیري از رسانهگیرد و معلمان با بهرهاینترنت صورت می

ی هاامههای سنتی تدریس توسط طراحان و مجریان برنبنابراین لزوم آموزش الکترونیکی و بازنگری بر روش
رسد. هدف تحقیق، شناخت میزان اثربخشي آموزش درس علوم تجربی با مري ضروري بنظر ميدرسی ا

یدیه در شهرستان حم دوره اول های جدید بر یادگیری دختران در مدارس دخترانه متوسطهاستفاده از فناوری
 بوده است. 95-96سال تحصیلی 

الس به ه اول بود که به طور تصادفی دو کی دانش آموزان دختر متوسطجامعه آماري شامل کلیهروش كار: 
ز آزمون انفر( انتخاب گردید. جهت سنجش یادگیری دانش آموزان  25نفر( و گواه ) 25عنوان گروه آزمایش )

 طی )آزموناستنبا ها با استفاده از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( ومحقق ساخته استفاده گردید. داده
 تجزیه و تحلیل شدند. spssز طریق نرم افزار تحلیل کوواریانس( و ا

اری موثر در معنیهای نوین بر یادگیری دانش آموزان به طوها: نشان داد که آموزش با استفاده از فناورییافته
ین نمره میانگ بوده است و با وجود این که میانگین نمرات دو گروه در پیش آزمون تفاوت زیادي نداشتند، لیکن

ز اتفاده در پایان دوره )پس آزمون( نسبت به گروه گواه بهتر بوده که نشان از اثربخشی اس گروه آزمایش
 باشد.های نوین بر یادگیری ميفناوری

 ی صحیح وهای آموزشی، استفاده از طراحی منظم آموزشي و ارزشیابگیري: به کارگیری مواد و رسانهنتیجه
  .گرددافزایش یادگیری دانش آموزان می اصولی از سوی معلمان در فرایند تدریس، موجب

 آموزش الکترونیکی، اثربخشی، تدریس سنتی ، فناوری نوین، یادگیری کلیدی: واژگان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 یران گروه مدیریت آموزشي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه شهيد چمران، اهواز، ا 1-
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 میقرآن کر موجود در سیتدر یالگوها یساز یعنوان مقاله: جهان

 

 1زهرا قدس
 چکیده

 یددرابعاد فر تىیترب یهاو روشها هدف نیتر و جامع ،است تیوترب میکتاب تعل نیترکامل  میکر قرآن
وجود  یازهایانسان و همه ن قتیاش مبتنى بر شناخت حق یتیترب یچرا که راه ها؛ واجتماعى را دربردارد

 هدىی القرآن ان هذا»: دیفرمااست؛ چنان که مى يتیترب نییآ نیخواند که بهترفرامى نىییبه آ میکرقرآن .اوست
رآن و سنت آمده قدر  زىیهر چ انیب «.دینماتر و استوارتر راه مى درست نىییه آقرآن ب نیللتى هى اقوم؛ همانا ا

کتاب را که  نیبر تو ا می( و فرو فرستاد1«)ءلکل شى اناً یالکتاب تب کیو نزلنا عل»: دیفرماچه مى است؛ چنان
ر هنسبت به  است که قرآن نیا انگریب فهیشر اتیآ نی(. ا2«)ءکل شى لیو تفص»است.  زىیروشنگر هر چ

رآن قکه  نیمگر ا ست،یاز مسائل فردى و اجتماعى و دانشهاى مختلف ن زىیحالت روشنگرى دارد و چ زىیچ
، تیوسنت اهل ب میکر بخش قرآن روح اتیبرآنم تا با مطالعه و تدبر در آ نوشتار نیا در .نموده است انیآن را ب

. چراکه ماست؛ بپرداز نموده  حیآسمانى بدان تصر فهیبزرگ صح نیکه ا تىیترب یالگوها نیتر مهمبررسی به 
ه شرط بباشد،  راهگشاتواند  یاز زمان م یبخش است و در هر برهه ا اتیو ح نیاسالم، تحول آفر یهاالگو

صول، اهداف، ا ،یمبان یدارا یوتربیت اسالم میتعل .میداشته باش ینیو فرانگر به مسائل د یجد یکردیآنکه رو
اده دانسان را پوشش  یوجود یها همه ابعاد و ساحت ،یخاص خود است. این مکتب تربیت یروشها مراحل و

ه هر ختن بو پردا لیاما تحل ،استخراج کرد ثیازمتن قرآن و احاد توانیرا م یمتعدد سیتدر یالگوها ؛ واست
 .دشوی مدیگر واگذار یلذا به زمان ؛صرف وقت زیاد و اطاله کالم است دکدام از این عناوین نیازمن

 میقرآن کر ، سیتدر یالگوها، یساز یجهانکلیدی :  گان واژ

 
 

 

 

 

 

                                                           

 zahra.quds2017@gmail.comدانشجوي علوم تربيتي گرایش كودكان استثنایي 1
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 مطالعه تطبیقی فرهنگ آموزش و یادگیری در آموزش و پرورش ایران و ژاپن

 3 حامد بخشی، 2 رعنا صباغ اسماعیلی، 1محمد حسن میرزا محمدی

 

 چکیده

رای بزش و پرورش ایران و ژاپن است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی فرهنگ آموزش و یادگیری در آمو
 وایرن  رسیدن به این هدف در پی پاسخگویی به این سئوال هستیم که فرهنگ آموزش و یادگیری در کشورهای

 هند کهژاپن چگونه است؟ روش مورد استفاده در تحقیق حاضر تحلیل اسنادی است. نتایج تحقیق نشان می د
ستی باالد ور از فرهنگ بومی و مذهبی است و این امر در اسناد ملی نظام آموزش و پرورش ایران اساسا متاث

ني در کشور نمود عینی و آشکار دارد و نظام آموزش و پرورش ژاپن تصویرهایي عیني از تجلي فرهنگ ژاپ
انگیزي آموزش و یادگیري را در قالب فرایند آموزش و یادگیري است و مدارس ژاپن به صورت حیرت

ری و كنند. در نهایت تحقیق تاکید بر مقایسه ژاپن و ایران، آموزش، یادگیگي" مدیریت مي"سناریوهاي فرهن
جتماعی گی و اپرورش را در موقعیت فرهنگی بررسی کرده و آنها را در ارتباط با منابع  نیرومند و موثر فرهن

 موثر بر فرایند آموزش و یادگیری تبیین کند. 

 نگ آموزش و یادگیری، نظام آموزش و پرورش ایران و ژاپن.: مطالعه تطبیقی، فرهواژگان کلیدی
 
 
 
 
 
 

                                                           

 دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد 1

 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد 2

 شاهددانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه  3
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 تأثیر جهانی شدن بر نظام آموزش و پرورش کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

 

 2صالحپروا مرادی ، 1سعید سیدی
 

 

 چکیده

رود. ایهن مار مهیپدیده جهانی شدن فرایندی اجتناب ناپذیر و یکی از بحث برانگیزترین مسائل روز جههانی بهه شه
نگ بنهای پدیده تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر و تحول قرار داده است. در این میان آمهوزش و پهرورش سه

سههازی و همگرایههی از ایههن تههاثیر و توسههعه و یکههی از نهادهههای مهههم و اثرگههذاری اسههت کههه در فراینههد یکپارچه
آموزش و پرورش در عصهر جههانی شهدن، اسهتفاده از دگرگونی محروم نبوده است. از مهمترین مسائل محوري 

فنّاوري اطالعات است. هدف از انجام ایهن پهژوهش، بررسهی تهاثیر جههانی شهدن بهر نظهام آمهوزش و پهرورش و 
ال حهپاسخ به این سوال است که جهانی شدن چه تاثیری بر نظام آموزش و پرورش کشورهای توسعه یافتهه و در 

ای( و با اسهتفاده از آرا و نظریهات دانشهمندان در وش مطالعه اسنادی )کتابخانهتوسعه دارد؟ پژوهش حاضر به ر
دههد، های تحقیق نشهان میزمینه آموزش و پرورش و جهانی شدن در سایتهای معتبر علمی انجام شده است. یافته

فت و پیشهر اغلب کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن و انگلستان، جهانی شدن را فرصتی بهرای اصهالح، نهوآوری
دانند؛ در حالی که در کشورهای در حال توسعه ماننهد ایهران، ایهن پدیهده در کلیه زمینه ها بخصوص آموزشی می

 .فرصتها و تهدیداتی برای نظام آموزش و پرورش به دنبال خواهد داشت

 در حال توسعه –توسعه یافته  –تطبیقی  –آموزش و پرورش  –جهانی شدن : واژگان کلیدی

 

                                                           

 Said_se@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ریزي درسي، دانشگاه پيام نور تهران جنوب  1
 Parvamoradi284@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ریزي درسي، دانشگاه پيام نور واحد ري  2
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برابری و  کارها(ی فرصت و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش )مفاهیم و راهبرابر
 اثربخشی آموزشی

 4، مصطفی محمودی3، فاطمه توکلی *2ضرغام فرامرزی نیا ،1مهناز ابوالکاشف نوری

 
 چكیده

بود. این  پرورش و آموزش در سازمان آموزشی عدالت و فرصت هدف پژوهش حاضر، بررسی برابری
 -گذاران و برنامه ریزان در سازمان بوده است. روش پژوهش توصیفیاره مورد توجه سیاستمفاهیم همو

تحلیلی است و با مرور کلی ادبیات نظری مرتبط و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ابتدا مفاهیم برابری 
پرورش کشور و  فرصت و عدالت آموزشی تبیین گردید و در ادامه با توجه به وضعیت فعلی سازمان آموزش و

کارها حاکی از آن است که شد. نتایج تحلیلی راه ارائهکارها راه نیمهمتر(OECD,2012بر اساس گزارش )
کار کلی وجود دارد. دسته اول راهکارهایی برای بهبود برابری فرصت و عدالت آموزشی در سازمان دو راه

شی در یک سیستم سازمانی و ساختاری معیوب عدالتی آموزمنظور پیشگیری از نابرابری و بیهستند که به
 گزینش تعویق و زودهنگام پیگیری از اجتناب پایه، تکرار طرح هستند و شامل مواردی همچون: حذفقابل

 بیشتر، ارائه تبعیض و افتراق از اجتناب برای مدرسه گزینش دبیرستان، مدیریت مقطع تا آموزاندانش
 مقاطع در برابر آموزشی مسیرهای مدارس، طراحی و آموزاندانش هاینیاز جهت تأمین بودجه هایاستراتژی

عدالتی در یک هایی هستند که پس از مشاهده نابرابری و بیکارها و سیاستباالتر از دبیرستان. دسته دوم راه
طرح هستند و شامل: تقویت و حمایت از رهبری و مدیریت مدرسه، بهبود انگیزش برای منطقه آموزشی قابل

های مؤثر برای یجاد جو و محیط آموزشی فعال، جذب، حمایت و حفظ معلمان باکیفیت، تضمین استراتژیا
 مدرسه یادگیری کالسی، تقدم پیوند مدارس با والدین و جوامع. هستند. عالوه بر این، مواردی ازجمله: احداث

 درسي برنامه هیته تحصیلي، سبور اعطاي طریق از والدین هایهزینه كاهش دختران، زندگي محل نزدیكي در
به تمام آحاد  یگذارارزشمتنوع،  آموزشي یهانظام یی، ایجادتمرکززدا جامعه، مشاركت متناسب، افزایش

و فرهنگیان  کردهلیتوزیع عادالنه نیروی انسانی تحص، جامعه با هر وابستگی زبانی، قومی، نژادی
ایجاد زمینه مناسب برای تحصیل دختران و ، استان تدوین کتب درسی متناسب با موقعیت و شرایط  ب،مجر

ی ویژه با توجه به محرومیت آموزدانش یهااختصاص منابع مالی و سرانه، پسران بازماندگان از تحصیل
ایجاد ، مندی معلمان از امکانات رفاهی مطلوببهره، ارائه امکانات رایگان در مناطق محروم منطقه آموزشی،

ملی و امکانات جمعی و عمومی های گیری از رسانهبهره، ادامه تحصیل فرهنگیانهای مناسب برای فرصت
 به بهبود برابری فرصت و عدالت آموزشی کمک خواهد نمود. هاسازمان

 برابری فرصت آموزشی، عدالت آموزشی، آموزش و پرورش: واژگان كلیدي
 
 

                                                           

 مركزي تهران آزاد دانشگاه ، تربيتي علوم گروه درسي، ریزي برنامه مطالعات دانشجوي كارشناسي ارشد 1
 دانشجوي دكتري، رشته مدیریت آموزشي، گروه علوم تربيتي، دانشگاه شهيد چمران اهواز 2
 اهواز چمران شهيد كارشناسي ارشد، مدیریت آموزشي، گروه علوم تربيتي، دانشگاه3
 (zarghamfaramarzi@gmail.comخوارزمي تهران كارشناسي ارشد، مدیریت آموزشي، گروه علوم تربيتي، دانشگاه  4
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 یران با مدارس چارتر در آمریکای شمالیمقایسه تطبیقی مدارس غیر انتفاعی در ا

 2، سمیه نعمتی1ناصر شیربگی
 

 
 چکیده

دارس لزوم هماهنگی و ارتباط آموزش و پرورش با نیازهای افراد جامعه، سبب تصویب قوانینی از جمله تأسیس م
ندگی های الزم در مسیر زخصوصی در جهت مشارکت مردم در امر آموزش و کاهش شکاف میان آموزش و مهارت

ای هریزیامهمند برنسازد، نیازگردد. اینکه اقدامات انجام شده در این زمینه تا چه اندازه این مهم را محقق میافراد می
کشورهای  داری ازگذاری تا مرحله ارزیابی پیامدهای حاصله از این اقدام است. در این راستا الگوبردقیق از مرحله هدف

 گیری تامهای دقیق از مرحله تصمیبینی، راهی است برای کاهش ریسک و انجام پیشرو در آن زمینهپیشرفته و پیش
ویکرد ارزیابی عملکرد و بررسی اثرات آنها بر وضعیت آموزشی جامعه است. مطاله حاضر، یک مطالعه مروری با ر

ریکا و مدارس چارتر در آمتفاعی در ایران های تشکیل مدارس غیراننامهای  به مطالعه اسناد و آئینمقایسه-توصیفی
ین اهای تها و تفاوپرداخته است. نتایج حاصل از این بررسی، وضعیت این مدارس را در دو کشور توصیف و به شباهت

رد آنها اف تا عملکزا و یا شکست این مدارس با انجام مقایسه میان اهدکند. در ادامه به عوامل موفقیتمیمدارس اشاره 
 شود.های موجود داده میهایی در جهت رفع چالشپرداخته و پیشنهاد

 
 

 "مدارس غیر انتفاعی"، "مدارس چارتر"، "ایران" و "آمریکای شمالی"کلید واژه: 

 
 

                                                           
 nshirbagi@gmail.com 09120052670دانشيار گروه علوم تربيتي، دانشگاه كردستان  - 1
 09184798096)نویسنده مسئول(.  .72 .دانشجوي دكتري مدیریت آموزشي، دانشگاه كردستان  - 2
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 شدن وآموزش و پرورشجهانی 

 1 محبوبه کاوه
 

 چکیده

ره دیگر گامروزه به واسطه ی جهانی شدن سرنوشت تمامی افراد، سازمان ها، و حکومت ها بیش از پیش به یک
م آن مفاهی دنبال خورده و تاثیرات این فرایند بر تمامی حوزه های فعالیت بشری غیر قابل انکار گردیده است. به

وزش و ی چون دهکده جهانی، شهروند جهانی و غیره مطرح گردیده اند، که در این راستا انتظارات از آم
فاوت نتقال دانش نیست و مدرسه با گذشته تپرورش تغییر کرده است، و دیگر نظام آموزش و پرورش بر ا

گی او اد زندبسیار دارد، آموزش و پرورش به جای پرداختن به مواد درسی به انسان می پردازد و به تمام ابع
ر هر دتوجه می کند، نظام آموزش و پرورش مبنای اساسی هر پیشرفتی محسوب می شود و اساسی ترین عامل 

ر می رمایه گذاری و تالش در رفع دشواری های آن ضرورتی اجتناب ناپذیتوسعه است، بدین جهت توجه، س
ح ای اصالنماید، بهره گیری از تجربه های سایر ملل در زمینه ی توسعه و تعمیم آموزش و پرورش و شیوه ه

ران رب دیگو بهبود کیفی آن، توانایی های ما را در حل مشکالت افزایش می دهد و عاقالنه است، که از تجا
وزش و هبود گرفته شود، و آزموده ها با صرف سرمایه دوباره آزموده نشود، و این رسالتی است، که آمب

هانی ذیرش جپپرورش تطبیقی آن را به انجام می رساند، آگاهی از جهانی شدن و اثرات آن می تواند ما را در 
 ید.شدن و استفاده از تجارب دیگران از جمله آموزش و پرورش تطبیقی یاری نما

 : جهانی شدن، آموزش و پرورش تطبیقی، شهروند جهانیکلیدی واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 Kaveh.jamshid@yahoo.com كارشناس دیني و عربي، دبيرآموزش و پرورش شهرستان سميرم 1
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 شدن برآموزش وپرورش ایرانتأثیر جهانی
 

 1اعظم زرنگاه
 

 چکیده

رش به مـوزش وپرورود. این پـدیده در آبـرانگـیز روز جـهان به شمـار مـیشدن از مبـاحث بحثی جهـانیپدیده
-شد که آموزشدن اثرات مثبت ومنفی قابل توجهی را به دنبال دارفرآیند جهانیست شدن اسرعت در حال پیاده

 :اره کردتوان به این موارد اشوپرورش نیز از این قاعده مستثنی نیست. از تأثیرات مثبت این پدیده می
ها توسط نآهاو روش دستیابی به داف و فعالیتــتعیین اه ی مشارکت وتعامل،مبتنی برروحیهآموزشی ساختار

 متنی،اهای فراگرایانه ، خلق فضالعمر، استفاده از رویکرد کلمدارس، ایجاد فرهنگ همگانی و یادگیری مادام
اثرات  و  تربیت افراد برای زمان حاضر. اینترنتی، و پایگاههای ین وگسترشهای نوگیری از فناوریبهره

فرهنگی  های دیگر وخودباختگیگی غرب به فرهنگهای فرهنتهاجم ارزشتوان چنین برشمرد: منفی آن را می
 ت.بحران هوی و ،شدن فرهنگ بومی و محلیرنگکم، گرایی ، عدم توازن اطالعاتی، بروز فرهنگ مصرف

نظر گرفته وپرورش شایسته است راهکارهایی درشدن بر آموزشبار جهانیدادهای زیانبرونبرای مواجهه با 
رهنگ و فسبت به تأکید بیشتر بر یادگیری زبان انگلیسی، شناخت بیشتر ن نام برد:توان این موارد راشود که می

 عامل باتاجتماعی الزم جهت  هایرسوم و آداب سایر ملل، شناخت و تقدیر از افراد مؤثر علمی، کسب مهارت
ر یی، تغیهای علمی جهانی، تهیه و تولید محتوای مجازملل دیگر، شناخت بیشتر نسبت به پیامدها و نوآوری

سنتی به مجازی در  روش از و از کسب دانش به کسب مهارت ،آموزش از تدریس به یادگیری فرآیند
 این پدیده اثرات بررسی باشدی حاضر که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی میهدف مقاله .های درسیبرنامه

 است. ایران آموزش و پرورش بر

 ، اثرات مثبت، اثرات منفی.، یادگیریشدن، آموزش وپرورشجهانی :واژگان کلیدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 Azamzarnegah@yahoo.com پيام نور شهر ري و معلم  ریزي درسيدانشجوي كارشناسي ارشد برنامه  1
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 ی ضمن خدمت هادورهاثربخشی 
 کنفرانس: کمیت و کیفیت آموزش محور

 
 *سیدهاشم سخن سنج

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  مقاالت

:محور  

 کیفیت و کمیت
 آموزش
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 رسمی آموزش در ها صدای دانش آموزان دوزبانه؛ پدیدارشناسی تجارب زیسته دوزبانه
 

 

 2، گلنار مهران1نسرین لطفی
 

 

 چکیده

گذاران  های مهمی برای سیاست پرورش کشور ماست و پیام و ی یکی از مسائل اساسی آموزشدوزبانگ
یر مثبت ها تأث وتربیت ویژه افراد دوزبانه دارد. بسیاری از پژوهش آموزشی کشورمان در زمینه تأکید بر تعلیم

یل تسلط نه به دلافراد دوزبادارند که  اند و بیان می دوزبانگی بر ادراک و یادگیری را مورد مطالعه قرار داده
سه جهان در مدر جهان برخوردارند. حال آنکه ارتباط این دو زیست بر دو زبان و فرهنگ، از دو زیست

ست. ازبانه چگونه است، به میزان زیادی بسته به شیوۀ رویارویی نظام آموزش رسمی با زبان مادری افراد دو
کردی با روی تجارب زیسته افراد دوزبانه است. در همین راستاپژوهش پیش رو به دنبال تبیین پدیدارشناسانه 

یان ن دانشجوگیری به صورت هدفمند از میا هایی نیمه ساختاریافته و عمیق انجام گرفت. نمونه کیفی، مصاحبه
ز روش استفاده ها با اعالم رضایت افراد ضبط و سپس بر روی کاغذ پیاده شد و با ا دوزبانه انجام شد. مصاحبه

از  خش زیادیدهد افراد دوزبانه ب ها نشان می لیل محتوای مضمونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهتح
در فهم  های ابتدایی را ناشی از ناتوانی و کاستی های تحصیلی خود در دوران مدرسه، به ویژه سال شکست

کبارۀ یویارویی رده بیانگر آن بود که های افراد مصاحبه شون دانستند، نه ناتوانی علمی. روایت زبان فارسی می
فس اد به نهای روانی و تحصیلی همچون بیگانگی، کاهش اعتم آنها در کالس اول دبستان با زبان فارسی آسیب

ن نی زباو نداشتن حس خوب به آموزش را برای آنها به همراه داشت. به باور آنان اجبار در آموزش ناگها
 .گرفت یادگیری این زبان را از آنان می فارسی به عنوان یک زبان نو، لذت

 .دوزبانگی، بیگانگی، یادگیری زبان دوم واژگان کلیدی:
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ات تطبیقي مطالع و دانشگاه فرهنگیان مطالعه تطبیقي برنامه درسي رشته آموزش ابتدایي در مراكز تربیت معلم سابق

 در تربیت معلم

 2فهیمه انصاري، *1حسن مظاهري

 چكیده

ورت پیچیده صبسیار سریع و به  هاي درسي تربیت معلم در زماني كه تغییر و تحوالت در جوامع جهاني توجه به برنامه
اساسي است.  ودانشآموزان براي دهههاي آینده، امري مهم  اتفاق میافتد و از طرفي نیازهاي جدید و ضرورت آمادهسازي

ش ابتدایي طالعه تطبیقي برنامه درسي رشته آموزمي باشد. هدف این پژوهش، م و جز موثرترین عوامل بازدهي آموزشي
 تحلیل معلم سابق و دانشگاه فرهنگیان است. روش این مطالعه به صورت كتابخانه اي و از طریق در مراكز تربیت

بزار ابوده است.  محتواي اسناد، گزارش هاي تحقیقي، اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر منابع مرتبط
هار چاطالعات گردآوري شده ذیل  یز فیش محقق ساخته بوده است. در این پژوهش پس از دسته بنديگرداوري آن ن

هاي آن دو را و مقایسه آنها نموده و در نهایت تفاوت عنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابي، اقدام به برهم نهي مطالب
دانشگاه  سي رشته آموزش ابتدایي در دورهنشان مي دهد كه برنامه در احصاء كرده ایم. نتایج حاصل از این تحقیق

دیدترین بهروزتر و علمیتر تدوین گردیده و رویكرد شایستگیمحوري به عنوان یكي از ج فرهنگیان، بسیار جامعتر،
سیب ها آبه  گاهيدر تدوین اهداف آموزشي، مّدنظر بوده است. همچنین برنامه درسي دانشگاه فرهنگیان با نیم ن رویكردها

مي گردد  است. در پایان پیشنهاد ي برنامه درسي مراكز تربیت معلم و تالش در جهت رفع آنها تدوین شدهو ضعف ها
 میزان پوشش دهي اهداف قصد شده از طریق براي اطمینان از تحقق اهداف در نظر گرفته،مطالعهاي در خصوص

 محتواي ارائه شده در كالس هاي دانشگاه فرهنگیان،

  .انجام شود

 : برنامه درسي رشته آموزش ابتدایي، مراكز تربیت معلم ، دانشگاه فرهنگیانیديواژگان كل
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 اضطراب بر یادگیری دانش آموزان ریتأثبررسی 

 4عبدالرضانمازی، 3سیروس کرمی، 2حسن قائدی، 1* سیدهاشم سخن سنج

 
 چكیده 

 درویکر با حاضر وهشپژ. شد انجام تأثیر اضطراب بر یادگیری دانش آموزان بررسی باهدف پژوهش این
 بیینت از پس؛ گرفت صورت مرتبط نظری منابع بر مروری و ایکتابخانه روش با که است اسنادی توصیفی

 گیری اضطراب، عالئم اضطراب، آثار مثبت و منفی اضطراب و یاد بررسی به، تحقیق یپیشینه و مفاهیم
ن است که با ترین اختالالت در بین دانش آموزااضطراب یکی از رایج داد نشان بررسی این نتایج. شد پرداخته

 دیگر اضطراب،بیانتوان آثاری مثبت یا منفی داشته باشد، بهآموز میتوجه به کنترل اضطراب توسط دانش
درستی  گیریجهتهدایت شود، و کنترل و  انسان درایت و عقل وسیلهبه اگر که است محرکی موتور همچون

 .ربی خواهد شدداشته باشد، وگرنه عامل مخ تواندمیآنچه گذشت و غیر آن  ملهازجپیدا کند، آثار مثبتی 

 آموز.اضطراب، یادگیری، دانشواژگان كلیدي: 
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 بررسی اثربخشی آموزش تفکر واگرا برتقویت خالقیت امال ی دانش آموزان پایه دهم

 5،شفیقه کالنتری4ظری هدشی،مرضیه منت3، مهدیه غیاث2* فاطمه طالبی بدرآبادی1زهره افشار اردکانی

 چكیده  

ی مه دهم هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش تفکر واگرا برتقویت خالقیت امال ی دانش آموزان پای
حقیقات مختلف یمایشی می باشد.تپ-باشد.این تحقیق از منظر هدف کاربردی است واز نظر ماهیت ،توصیفی

آن  ما ظهورات به طور بالقوه و به نحوی فطری درانسان وجود دارد اگر چه توانایی خالقی نشان داده است که
 به قیتخال آموزش آموزشی، نظام اساسی وظایف از یکی بنابراین مستلزم برنامه ریزی ،آموزش وتمرین است.

ط های است. روشن است که آموزش تفکر خالق باید از سالهای اول زندگی از خانواده و محی آموزان دانش
نان به آنگاه  غاز شود تا تفکر خالقانه نه تنها باعث بهبود عملکرد تحصیلی آنان ،بلکه باعث تغییرآموزشی آ

 200تعداد زندگی شود که دراین صورت باعث تحوالت بزرگ در جامعه می شوند.جامعه آماری تحقیق ، 
زمایش نفر گروه آ  100ی)نفر 100تصادف انتخاب و باز به صورت تصادفی، به دو گروه طور آموز به  دانش

فكر واگرا به تجلسه برنامه آموزشي  10تعداد  ،تقسیم شدند. گروه آزمایشيدرپایه دهم نفر گروه کنترل( 100و 
فته های یا.دریافت نمودند. در هر دو گروه، آزمون خالقیت قبل و بعد از آموزش اجرا گردیدرا روش پویا 

مال قیت ابه روش پویا، به طور معناداري ، برتقویت خال پژوهش نشان می دهد که برنامه آموزش تفكر واگرا
ترین و بیش ی دانش آموزان پایه دهم، برمبنای شاخص هاي سه گانه سیالي، انعطاف پذیري و ابتكار، اثردارد

 ت كه دانشایجاد و تقویت مهارتي اس  هدف اصلي از آموزش امالبا توجه به اینکه  تاثیر را ابتکار دارد.
 هضرورت دارد ک ،نند واژه ها و جمالتي را كه مي شنوند به درستي و با سرعت بنویسندآموزان بتوا

  آموزشگران به طور کاربردی دراین امر کوشش کنند.

 آموزش ،امال ، سیالی ، انعطاف پذیری ، ابتکارواژگان كلیدي: 

                                                           

 ardekanyafshar2920@gmail.comاس ادبيات وزبان فارسي ،كارشن 1
 fatemehtalebi1108@gmail.comكارشناس ارشد ادبيات فارسي، 2
 N.ghias3364@gmail.comكارشناس  ادبيات و زبان فارسي ،   3
 m.montazerihedesh@gmail.com، كارشناس ارشد ادبيات كودک و نوجوان 4
 shafighe.kalantari@gmail.com، كارشناس ادبيات و زبان فارسي  5
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 ارزیابی و رتبه بندی سبک های یادگیری درس ادبیات پایه دهم

 مریم زیرراهی ه افشار اردکانی ،صغری بحرینی، فریبا یزدان پناهی،،زهر1زهرا افشار*
 

 چکیده

یزی نامه رپیشبرد آموزش و یادگیری و حل مسائل مختلف آن، نیازمند مدیریت، ساماندهی ،سیاست گذاری و بر
 طه بهمنطقی و واقع بینانه است.فقدان هریک از این امور، مشکالت و معضالت زیادی را در آموزش متوس

ری ، شناسایی و رتبه بندی سبک های یادگیری )شنیداری ،دیدا هدف پژوهش ،وجود می آورد. از این رو 
کی از دراین میان یمی باشد.پایه دهم   ،درس ادبیات AHPحرکتی و خوانداری و نوشتاری ( براساس روش 

قی از ی در واقع تلفیسبک یادگیر مسائلی که در نظام آموزش و پرورش مطرح می باشد،سبک یادگیری است.
ازش و روش های شناختی، عاطفی و فیزیولوژیک است که افراد بوسیله آنها به بازیابی، سازماندهی، پرد

می کیفی و این تحقیق از منظر هدف ،کاربردی است واز نظر ماهیت ،ترکیبی ،کیادآوری اطالعات می پردازند.
حلیل ترایند بی سبک های یادگیری با استفاده از روش فشناسایی و تعیین وزن معیارهای مناسب ارزیامی باشد.

ه در دهد ک سلسله مراتبی ، توسط کمیته ارزیابی )دبیران عالی (صورت گرفته است.یافته های تحقیق نشان می
نهاد ت. پیشرتبه بندی صورت گرفته ، بیشترین وزن معیار به آموزندگان خوانداری و نوشتاری تعلق گرفته اس

 ند موجبسبک های یادگیری و تدریس که سازگار و هماهنگ باشند، می توانیانگر این است که اصلی تحقیق ب
لذت  ازده وبهبود استفاده موثر از زمان، منابع و ظرفیت های موجود آموزشی گردیده و تجارب آموزشی  پر ب

 داده شده ساتیدزشگران و ابنابراین پیشنهاد بنیادی که به آموبخشی را برای آموزشگران و فراگیران خلق نماید.
 کیفیت این است که  با متناسب نمودن نحوه تدریس خود با سبک یادگیری مورد ترجیح فراگیران، میزان و

ان و با رور زمیادگیری در آنها را افزایش داده و از اتالف منابع آموزشی پرهیز نمایند.اهمیت ارزیابی به م
ارشناسان ینده ،ککرد.بنابراین بیان می گردد به منظور این الگو در آتغییرات و پویایی های محیط تغییر خواهد 

 ،سبک های یادگیری را متناسب با تغییرات تعدیل نمایند.

 ارزیابی،رتبه بندی ، سبک یادگیری،روش استنتاج فازی کلیدی: واژگان
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 چندكشور جهان در کودکان هایبررسي دسته بندي مجله

 1نیره شاه محمدي

 

 
 چكیده

 
 الگوي ین پژوهش با هدف بررسي مالك هاي دسته بندي مجالت كودكان در چند كشور جهان به منظور ارایها

ن، نگلستاامناسب انجام شده است.براي این كار مجالت كودكان كشورهاي آمریكا و كانادا از قاره آمریكا، 
 ون اچین ، پاكست ،امارات متحده عربي فرانسه و روسیه از قاره اروپا ، استرالیااز قاره اقیانوسیه و هندوستان،

ایه ادي ارعراق از قاره اسیا  بررسي شده اند كه ضمن مقایسه مجالت كودكان این كشورها دسته بندي پیشنه
 گردیده است 

 
 : مجالت كودكان، دسته بندي مجالت ، الگوي مناسب كلیدي واژگان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 ازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشيعضو هيئت علمي س  1
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پن و رسی نتایج آزمون جهانی تیمز در کشورهای ایران، ژابررسی تطبیقی نظام تربیت معلم و بر
 مالزی

 سعیده میری ،مهسا صاحبی  ،1مهشید رزازان 
 

 چکیده
ن و هدف از پژوهش حاضر بررسی فرایند آموزشی  معلمان در مراکز تربیت معلم کشور های ایران ، ژاپ

دانش  یزه درطور تأثیر آن در ایجاد انگمالزی و تأثیرات آن در میزان تحقق رسیدن به اهداف آموزشی و همین
: ت: ژاپنهاست دلیل انتخاب کشورهای مالزی و ژاپن بدین شرح بوده اسآموزان و میزان پیشرفت تحصیلی آن

ه کهایی  پیشرفت و موفقیت در امر آموزش، مالزی: وجود تشابه از نظر دینی با کشور ما و همچنین پیشرفت
 در چند سال اخیر داشته است.

از  هان پژوهش یک یک پیمایش تطبیقی است. اطالعات مورد نیاز این تحقیق برای پاسخگویی به پرسشای
ر الت معتبهای تحقیقی و جستجو در شبکه جهانی اینترنتی و مقاای و گزارشطریق اسناد و مراکز کتابخانه

ردی بن زمینه، الگوی های وزارت آموزش و پرورش گردآوری شده است. الگوری مورد استفاده در ایسایت
 است. 

زمون نظر آ مهمترین نتایج به دست آمده نشان داده است که کشور ژاپن چه از نظر نظام تربیت معلم و چه از
 ی قرارجهانی تیمز نسبت به ایران و مالزی بهتر عمل کرده است و از نظر آموزش و پرورش در رده باالی

ری تدابی مالزی است. کشور مالزی و ایران برای پیشرفت خود دارد و دارای نواقص کمتری نسبت به ایران و
ت به زی نسبرا اندیشیده اند تا نواقص و مشکالت خود را حل کنند و همینطور از نظر آزمون جهانی تیمز مال

داده  انجام ایران در درجه باالتری قرار دارد و ایران برای پیشرفت خود تغییراتی را در نظام آموزشی خود
 هایی را که مانع پیشرفت هستند را حذف کرده اند.در حال اجرای آن است و بعضی از روشاست و 

 
 مالزی –تربیت معلم ـ تیمز ـ ایران ـ ژاپن :کلیدی  واژگان

                                                           

 sunmoon.m1966@yahoo.comدانشجوي كارشناسي دانشگاه فرهنگيان سمنان،  1
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 ابتدایی آموزان دانش در شهروندی تربیت به توجه ضرورت

 4عقیل عسکرپور، 3حسین فتحی فدامی، 2سعیدامین زاده، 1*سیروس شادکام

 
 ده چكی

 شپژوه. شد ابتدایی انجام آموزان دانش در شهروندی تربیت به توجه ضرورت بررسی باهدف پژوهش این
 صورت تبطمر نظری منابع بر مروری و ای¬کتابخانه روش با که است اسنادی - توصیفی رویکرد با حاضر
 تربیت، شهروندی و روندشه مفهوم، تربیت مفهوم بررسی به، تحقیق ی¬پیشینه و مفاهیم تبیین از پس؛ گرفت

 تتربی درسی برنامه در یادگیری-یاددهی هایروش، شهروندي تربیت درسی برنامه اهداف، شهروندی
 تغییر اب داد نشان بررسی این نتایج. شد پرداخته حاضر عصر در شهروندی تربیت به توجه دالیل و شهروندی

 تأملی، روندیشه تربیت ازجمله مواردی فتنیا اهمیت و وپرورشآموزش امر به جهانی سطح در هاینگرش
 شرایط در که آموزانیدانش که یابدمی اهمیت آنجایی از شهروندی تربیت. داشت موضوع این پیرامون بیشتر

 مختلف هاییطمح در که است تعامالتی از برآیندی هاآن رفتارهای و شده اجتماع وارد فردا، هستند یادگیری
 باید پیشتاز و متمدن ایجامعه تربیت و بهبود برای پس. بود خواهد، انددهدیآموزش، مدارس خصوصبه

 افراد که دانست محیطی اولین را آن بتوان شاید که مدارس، داشت مدارس برای دقیقی هایریزیبرنامه
 با بیکت تألیف، بپوشاند عمل یجامعه مهم این به توانمی که کارهایی از. کنندمی لمس را اجتماعی تعامالت
 .است مختلف هایشیوه به امر این غیرمستقیم هایآموزش یا مستقیم طوربه شهروندی تربیت موضوع

 .اجتماعی، شهروندی، تربیتواژگان كلیدي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 (Serous14@chmail.ir درسي ، نویسنده مسئول ) ریزي برنامه ارشد كارشناسي 1
 كارشناسي علوم تربيتي  2
 لوم تربيتي كارشناسي ع 3
 كارشناس شيمي   4
 



 13۹۶آذرماه  3و  2، ولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیا

 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
First International Conference on Comparative Education 

(November 23-24, 2017) 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

 

49 

 

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ ایران انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی

 یادگیری اکتشافی و پرورش خالقیت در دانش آموزان ابتدایی

 4مصطفی دهقان، 3خالق حسینی، 2حامدشادکام، 1*مصطفی صف آرا

 

 چكیده 

 ژوهشپ. بررسی تاثیر روش تدریس اکتشافی بر پرورش خالقیت در دانش آموزان انجام شد باهدف پژوهش این
 رتصو مرتبط نظری منابع بر مروری و ایکتابخانه روش با که است اسنادی توصیفی رویکرد با حاضر
تدریس  امون روشمفهوم نظرات اندیشمندان پیر بررسی به، تحقیق یپیشینه و مفاهیم تبیین از پس؛ گرفت

و  ، خالقیت، نقش ِویژه مدارس در پرورش خالقیت و موانعبرونر نظریه آموزشی کاربردهایاکتشافی، 
د بسیار مور داد خالقیت امری است که در جوامع پیشرفته نشان بررسی این مشکالت خالقیت پرداخته شد. نتایج

 رار میقه کاری را انجام دهند مورد تشویق توجه قرار می گیرد به صورتی که افرادی که به صورت خالقان
ن اصل گیرند. خالقیت امری است که می توان آن را پرورش داد و یکی از مکان های اصلی که در پروش ای

ش ر پروردمی تواند مثمر ثمر باشد مدارس است. مدارس باید با تغییر رویکرد خود نسبت به دوره های قبل 
 ی، شیوه یکی از مواردی که در پرورش خالقیت در مدارس نقش پررنگی داردخالقیت نقش خود را ایفا کنند. 

ود می روش تدریس اکتشافی یکی از روش های تدریس فعالی است که با توجه به ویژگی هایی خ تدریس است.
، در تدریس تواند در نسهیل این امر مورد توجه قرار گیرد. حال معلم می تواند با استفاده از این شیوه ی

 رورش و بروز خالقیت در دانش آموزان نقش بی بدیلی را داشته باشد.پ

 .خالقیت، روش تدریس، اکتشافی، یادگیریواژگان كلیدي: 

 

                                                           

 (A6kanan@yahoo.comكارشناسي علوم تربيتي ، نویسنده مسئول ) 1
 كارشناسي شيمي 2
 كارشناسي علوم اجتماعي 3
 كارشناسي زبان و ادبيات فارسي   4
 



 13۹۶آذرماه  3و  2، ولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیا

 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
First International Conference on Comparative Education 

(November 23-24, 2017) 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

 

 50 

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ ایران انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی

 
 ایران و استرالیا مطالعه تطبیقی نظام پیش دبستانی

 1زینب خاتون افراسیابی

 
 چكیده

شد و در ر زندگي كودكان نقش اساسي بر اساس تجربیات و بررسیهاي روان شناختي و تربیتي ، سال هاي اولیه
د. گیر سال اول حیات او شكل مي 6در طی درصـد شخصیت كــودك  80چراكه  پرورش آنان ایفا مي نماید

ست ااین  اي برخوردار بوده و تالش عمده دولت هابراین اساس آموزش و پرورش پیش دبستاني از اهمیت ویژه
ي ها ه ویژگهاي این دوره قرار گرفته و بــا توجه ب وشش آمــوزشكه هرروز تعداد بیشتري از كودكان تحت پ

 كاناجتماعي كود -مناسب وسازنده برخوردار گردند. اولین ارتبـاطات انساني رشدونیــازهاي فردي ،از 
محبت  دردوران پیش دبستانـي شـكل گرفته و شكوفـائي و رشد این ارتباط منوط به آموزش عشق ورزیدن ،

اولیه  ایه هايپو نشان دادن راه صحیح برقراري ارتباط توسط والدین و مربیان مي باشد . در واقع . …نمودن ، 
 هدفدد. مي گر استقالل و خالقیت كودكان در دوران پیش از دبستان استوار ،اعتماد به نفس ، مسئـولیت پذیري 

 ،های متفاوت  ت به استراتژی " نظامبا عنایاسترالیا ایران و کشور دو نظام پیش دبستانی حاضر تطبیق مقاله 
ی بستاننتایج متفاوت " است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین وضع جاری و وضع مطلوب نظام پیش د

 شکاف بسیار وجود دارد. ایران با عنایت به الگوی مورد مطالعه ) استرالیا ( ،

  دوره پیش دبستانی،استرالیا.ایران: واژگان كلیدي

                                                           

 Afrasiabi.shiraz@gmail.com دانشجوي دكتري برنامه ریزي درسي، دانشگاه علوم و تحقيقات تهران 1
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 کشورها(ه گویی در آموزش در ایران و سایر )مقایسه تطبیقی نقش قص صه گویی در آموزشکاربرد ق

 3، مجتبی نجف نژاد2*، محمد عالی زاده مرشت1ولی هللا اسماعیلی

 چکیده 

اید ها و مفاهیم تربیتی به کودکان، نوجوانان و حتی بزرگساالن موثر بوده اند. شها همواره در انتقال ارزشقصه
د. و نآموز وست که کتاب های آسمانی که برای هدایت بشر نازل شده اند نیز مشحون از قصه های پنداز این ر

ش نی نقاین چنین است که محققان مسائل اجتماعی و علوم تربیتی بر این باورند که قصه گویی و قصه خوا
یره رش دابیان با گست بسزایی در رشد و شکوفایی خالقیت درکودکان و نوجوانان دارد. کمک به پرورش قدرت

و  ه مطالعهقه بواژگان ،  نهادینه سازی عواطف و افکار درست ، تقویت قوه ابداع ، ابتکار ، تخیل و ایجاد عال
جست وجوگری از نکات مثبت و مهم قصه گویی برای کودکان است. اما بخشی از ارزش قصه و قدرت 

یایند و وب بیرون بوقتی جان می گیرند که از ادبیات مکتها تاثیرگذاری آن به شیوه قصه گویی برمی گردد. قصه
 ا بیش ازه تنهکبه بیان قصه گوها درآیند. از این رو در کل دنیا شیوه های مختلفی برای قصه گویی مرسوم است 

تاسفانه مدنیای قصه گویی " پلووسکی ذکر شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد که "پنجاه نوع آن در کتاب 
 نان درسابقه دیرینه قصه و قصه گویی در کشور ما، امروزه در آموزش و پرورش کودکان و نوجوابا وجود 

به  اغلب وایران در مقایسه با سایر کشورهای امریکایی، اروپایی و شرق دور، قصه گویی نقش کمرنگی دارد 
ای هایه وزشی ما در پصورت مکتوب آن بسنده می شود. دیگر آن که در مقایسه با کشورهای مذکور، سیستم آم

نوین  ک هایپایین تری به این امر می پردازد در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته استفاده از تکنی
 قصه گویی در پایه های باالتر تحصیلی بسیار رایج و تاثیرگذار است.  

 قصه، قصه گویی، آموزش و پرورش، آموزش و پرورش تطبیقی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

                                                           
 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران مدرس 1
 دانشجوی رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. 2
 دانشجوی رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.  3
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های تحقیق و توسعه آموزشی در کشورهای نمونه تحلیلی و  تطبیقی اثربخشی شاخص مقایسه
: 

 ایران، کره جنوبی، مالزی و ترکیه
 

 2، فروغ باقرزاده خداشهری * 1رضا فضلعلی زاده
 

 

 چکیده
  

ه، ررکیه، کت یبا کشورها ،رانیدر ا یتوسعه )مرتبط با پژوهش( از نظر بانک جهان یهاشاخص ،قیتحق نیدر ا
ها تقریباً صنعتی در آن یو مالزی که از لحاظ فرهنگی تشابهاتی با هم دارند، و روند مدنیزاسیون و توسعه

 -عه این پژوهش تطبیقيبراي اساس نوع مطالرگرفت. قرا سهیمورد مقاشروع شده،  1960 یزمان و از دهههم
 اي، مطابق روش و مراحل چهارگانههپیمایشي و روش آن توصیفي تشریحي مبتني بر تجزیه و تحلیل مقایس

و  باشد.اطالعات مورد نیاز آن براي پاسخگویي به پرسشها ازطریق  اسناد و مدارك كتابخانه ايبردي مي
الي گزارشهاي تحقیقي و جستجو در شبكه جهاني اینترنت مرتبط و سایت هاي وزارت تحقیقات و آموزش ع

های بانک جهانی و ها که عمدتاً از سایتس از بررسی دادهپ. كشورهاي مورد مطالعه گردآوري شده است 
WebOfKnowledge تر موارد نسبت چهار کشور دیگر استخراج شد، مشاهد شد که وضعیت کره در بیش

« ISIتعداد مقاالت نمایه شده در »ها از جمله ای دارد. وضعیت ایران در بعضی از شاخصبرتری قابل مالحظه
در  در بعضی دیگر با افت و خیز همراه است. نکته مهم دیگر توسعه بخش خدمات رو به بهبود بوده، و

لید ت از تودر نهایت، افزایش سهم تحقیقا کشورهای دیگر است که در ایران به این مهم کم توجهی شده است. 
ی برای ناخالص داخلی و در مراحل بعد افزایش تعداد محقق و واحدهای تحقیق و توسعه، به عنوان راهکار

 های  مورد بررسی، پیشنهاد شد. بهبود وضعیت شاخص
 

 تحقیق و توسعه، مقایسه تطبیقی، ایران، کره، مالزی، ترکیه هایپژوهش، شاخص:  واژگان کلیدی

                                                           

 تربيتي دانشگاه آزاد واحد تهران شمال دكترا برنامه ریزي درسي ، عضو هيات علمي گروه علوم  1

rezafazlalizadeh@yahoo.com 
 مربي ، كارشناسي ارشد ، فيزیوتراپي ، دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي 2

 

mailto:rezafazlalizadeh@yahoo.com
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 تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی

 1دکتر حجت هللا پاک نهاد زهرا سلطانی راد ،

 چکیده

است. برمبنای رویکرد نظری  ضمین کیفیت در آموزش منابع انسانیشناسی تی روشهدف این پژوهش، توسعه
ی ها سامانهکارگیری این مؤلفههای کیفیت در آموزش منابع انسانی، با بهکیفیت خدمات، پس از شناسایی مؤلفه

است.  نوینی برای تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی ارایه شده عملکرد، روش -تحلیلی مدل تحلیل اهمیت
های کیفی و کمی مورد نیاز، از طریق ی اکتشافی است که در آن، دادهتحقیق حاضر از نوع تحقیق آمیخته

گیری منظور انجام مصاحبه، با استفاده از روش نمونهآوری شده است. بهنامه، جمعمصاحبه و دو پرسش
عنوان نمونه خابرات بهموزش شرکت مهای آموزشی مرکز آهدفمند، تعدادی از فراگیران و مدرسان دوره

ی کیفیت در آموزش منابع انسانی مورد شناسایی قرار گرفت و مؤلفه 48ی این پژوهش، انتخاب شدند. در نتیجه
یابی و تضمین ویی عملیاتی برای ارزشعملکرد، الگ -ها و سیستم تحلیلی، مدل تحلیل اهمیتبراساس این مؤلفه

بعدی، قادر هپذیری باال و تحلیل س. این الگو، با برخورداری از انعطافکیفیت در آموزش منابع انسانی ارایه شد
 .یابی نمایداست کیفیت در آموزش منابع انسانی را ارزش

 .:آموزش منابع انسانی ، تضمین کیفیت،کیفیت خدماتکلیدی واژگان 

                                                           

 كارشناس مسئول مقطع متوسطه دوره اول اداره آموزش و پرورش بروجرد 1
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رش بررسی عوامل مؤثر در ایجاد برابری و اثر بخشی آموزشی در مدارس آموزش و پرو    
 برا بری و اثر بخشی آموزشی شهرستان دزفول

 1عبداالمیر ساجدی پور

 چکیده 
داشتن گرایش شدید به فضای مجازی و ارتباطات جمعی در میان دانش آموزان  شهرستان دزفول وهمچنین ن 

لی وصد قب انگیزه کافی برای ادامه تحصیل به علت نبودن بازار کاراز دالیل افت تحصیلی و پایین بودن در
ش آموزان ین دانخرداد ماه در پایه سوم دبیرستانهای این شهرستان نسبت به میانگین کشوری می باشد . رتبه پای

دزفول در کنکور و کمبود اعتبار جهت حل مشکالت آموزشی خصوصا در روستاها و مناطق محروم و 
ز انش  ادحرفه ای و یا کار  همچنین عدم گرایش و تمایل دانش آموزان زرنگ و درس خوان به رشته های فنی

 دیگر مسایلی است که در آموزش و پرورش دزفول مطرح می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل
وش مؤثر برایجاد برابری و اثر بخشی آموزشی در مدارس آموزش و پرورش شهرستان دزفول می باشد . ر

ت مقاالت و پژوهشهای مربوط به موضوع تابخانه ای می باشد که از کتب ،مجالک -این پژوهش توصیفی 
دهد  شان مینتحقیق و همچنین تجربیات و یافته های علمی صاحبنظران استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش 

ر ی مستمبه روز کردن آموزشهای ضمن خدمت معلمان و استفاده از اساتید مجرب جهت آموزش ،انجام ارزشیاب
ی دانش تشخیص نقاط ضعف و قوت تدریس معلم و آگاهی از میزان آموخته هاو پایانی استاندارد به منظور 

 آموزان ،مدیریت و نظارت صحیح آموزشی جهت اصالح وضع آموزشی در مدرسه ، بهبود کارآیی فرآیند
ر نگیزه داتدریس معلمان از طریق تکنولوژی و روشهای نوین آموزشی  و همچنین استفاده از روشهای ایجاد  

بی  زان در ایجاد برابری و اثر بخشی آموزشی و پیشرفت درسی دانش آموزان مؤثر می باشد ودانش آمو
رد ئله موتوجهی به هر کدام از نکات فوق منجر به افت تحصیلی در این شهرستان خواهد شد. لذا جهت حل مس

 لیم ون امر تعنظر پیشنهاد می شود مسئوالن اداره آموزش و پرورش شهرستان دزفول و همه دست اندرکارا
 ورند.آتربیت موارد ذکر شده را  در انجام فعالیتهای آموزشی خود در نظر داشته و به مرحله اجرا در 

زشی اثر بخشی آموزشی ، آموزش ضمن خدمت ، ارزشیابی آموزشی ، مدیریت و نظارت آمو واژگان کلیدی :
 ، تکنولوژی آموزشی .

 
 

                                                           

 amir.sajediمتوسطه اول و دوم/  -تربيتي آموزش و پرورش شهرستان دزفول –مشاورتحصيلي  –ناس ارشد برنامه ریزي آموزشي كارش  1

96@gmil.com 
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 یران ،آموزش و پرورش ابتدایی ا در تدوین  اهداف  آموزشی بررسی فرآیند و مؤلفه های تاثیر گذار

 آلمان و مالزی

 1علی ایل سعادتمند
 2غالمرضا ویسی

 چکیده 

ی مهدف پژوهش حاضربررسی فرایند و مولفه های تاثیرگذار در تدوین اهداف آموزشی در ایران، آلمان و مالزی 
 قایسهم و همجواری تفسیر، ، توصیف) ای مرحله چهار ویکردر به توجه با که است تحلیلی –باشد.روش پژوهش توصیفی 

ور (،جورج اف بردی صورت پذیرفته است .جامعه آماری در سطح کالن )کشوری( تعیین و نمونه های منتخب، سه کش
ی دست ی باالایران ، آلمان و مالزی می باشند.نشان داده شد که تاکنون در هر سه کشورتدوین اهداف آموزشی در شوراها

بی از هر ی ترکیصورت می گیرد که این شوراها در ایران بیشتر حالت متمرکز داشته و در آلمان تمرکزآنها کمتر و در مالز
ند به دل می توامه این دو است.در آلمان فرایند تدوین اهداف بیشتر ازپایین به باال و در ایران از باال به پایین بوده است ک

  تخصصینه کار رود که نقش شوراهای آموزش و پرورش استانی که برآمده از شوراهای مصورت ترکیبی برای ایران نیزب
أثیرگذار های ت و معلمان آموزش ابتدایی می باشد در این روند بهتر شده و فرآیند آن نیزبه نحو بهتری شکل بگیرد.مؤلفه

لفه وزه مؤحؤلفه های تأثیرگذار دراین آموزش و پرورش ابتدایی نشان می دهد که در آموزش و پرورش ایران مهم ترین م
تحقیقات  نتایج وهای ایدئولوژیک همچون آیات قرآن و روایات و همچنین مؤلفه های تربیتی همچون اندیشه های تربیتی جدید 

ی بین هامؤلفه  لمان وآنوین در این زمینه است.در آلمان نیز این مؤلفه ها عبارت اند از نتایج تحقیقات و اندیشه های تربیتی 
واند ه ها می تن مؤلفالمللی در مالزی نیز ترکیبی از این دو در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده است که بدین سان ترکیب ای

زامات اید البتشکیل دهنده اهداف نظام تربیتی ابتدایی باشد. نتیجه حاصل از این پژوهش آن است که مدیران و مسئوالن 
 ای باال دستی در تدوین اهداف آموزشی دوره ابتدایی در نظر بگیرند.منطقه ای را به همراه سنده

 کلمات کلیدی : فرآیند، مؤلفه ها، تدوین اهداف آموزشی

 

 

 

 

 

                                                           
 اسالمی ، قم ، ایران دانشگاه آزاد ، واحد قم ،موزش و پرورش تطبیقی، گروه آکارشناسی ارشد آموزش و پرورش تطبیقی   1
 نشگاه آزاد اسالمی واحد قماستادیار دا  2
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 تاثیر شبکه های اجتماعی بر یادگیری درس علوم پایه سوم دبستان

 4نرگس علیپور، 3زهرا سیاه پوش، 2زهرا جوادی، 1فاطمه کیانفر

 چکیده 

ر پایدا پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است که با هدف بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در  ایجاد یادگیری
زان پسر انجام شده است. با توجه به جامعه آماری که دانش آمو 1395درس علوم دانش آموزان پسر در سال 

ده است. یک رس به عنوان نمونه انتخاب شکالس پایه سوم یکی از مدا 2شهر خرم آباد است  1پایه سوم ناحیه 
زمایش کالس به عنوان گروه کنترل و کالس دیگر به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شده است. گروه آ

 فا شد.تدریس با کمک شبکه های اجتماعی صورت گرفته است. در گروه کنترل صرفا به کتاب و تصاویرش اکت
س در در دانش آموزان از شبکه های اجتماعی باعث یادگیری پایدار نتیجه پژوهش نشان می دهد که استفاده

 علوم می شود. در قسمت دوم پژوهش به سنجش میزان رضایت مندی و نگرش والدین نسبت به شبکه های
 ی دانشاجتماعی پرداخته شده است. نتیجه قسمت دوم نشان می دهد که والدین با مشاهده افزایش سطح علم

 علم بر استفاده از شبکه های اجتماعی ، نگرش مثبت تری نسبت به قبل داشتند.آموزان و نظارت م

 : شبکه های اجتماعی ، یادگیری ، علوم کلیدی واژگان 
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و  بررسی مزایای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات جهت گسترش یادگیری درس کار
 فناوری دانش آموزان پایه ششم دبستان

 4زهرا جوادی، 3فاطمه کیانفر، 2نرگس علیپور، 1زهرا سیاه پوش
 چکیده

پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است که با هدف بررسی تاثیر روش های مبتنی بر فناوری اطالعات و 
ر خرم آباد در شه 1ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس کار و فناوری دانش آموزان دختر پایه ششم ناحیه 

یکی از  کالس پایه ششم 2با توجه به جامعه آماری برای انتخاب نمونه آماری  انجام شده است. 1395سال 
دریس تمدارس به طور تصادفی انتخاب شد. برای انجام پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی مقایسه ای روش 

یس به مال تدرگروه کنترل و گروه آزمایش تقسیم شدند و بعد از اع 2و تدریس نمونه آماری به   ICTمبتنی بر 
ه رایان روش مورد نظر،  ارزشیابی انجام شد. نتایج این پژوهش نشان دهنده ی این است که روش مبتنی بر

 باعث تعمق و پایداری یادگیری درس کار  و فناوری می شود.

 : فناوری اطالعات و ارتباطات ، یادگیری ،کار و فناوری کلیدی واژگان
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ی ادگیریبا نرم افزار آموزشی کتاب الکترونیک و شیوه سنتی بر   مقایسه تاثیر تدریس ریاضی
 دانش آموزان پایه دوم ابتدایی

                                                                                     
 1مریم متین فر

                           
 چکیده 

رسی تاثیر استفاده از نرم افزار کتاب الکترونیکی بر میزان یادگیری در پژوهش حاضر با عنوان با عنوان بر
دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهرستان ساوجبالغ در درس ریاضی،.البته این انتخاب مستلزم آن است که کالس 

کالس .  این پژوهش بر روی دو  درس مجهز به امکانات استفاده از این نرم افزار باشد .)کتاب الکترونیکی (
نفر می باشند، انجام شد. گروه نمونه به دو  60پایه دوم مدرسه پسرانه شهرستان ساوجبالغ پایه دوم که جمعا 

گروه آزمایش وکنترل تقسیم شدند . برای تجزیه وتحلیل اطالعات حاصل از نمرات پیش آزمون و پس آزمون از 
tمون دو گروه آزمایش نشان داد بین دو گروه، قبل گروه های مستقل استفاده شد. مقایسه میانگین نمرات پیش آز

از شروع آزمایش تفاوت معناداری وجود ندارد. اما مقایسه میانگین نمرات پس آزمون یعنی بعد از اجرای نرم 
افزار، نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش وکنترل از نظر آماری تفاوت معناداری وجود ندارد و 

وزانی که به وسیله نرم افزار آموزشی، آموزش دیده اند در مقایسه با دانش آموزانی که عملکرد نمرات دانش آم
به شیوه سنتی آموزش دیده اند فقط در مبحث تقریب تفاوت معناداری را نشان داد و در بقیه مباحث تفاوت 

 چندانی نداشت .

 ش آموزان پایه دوم، یادگیری ،درس ریاضی ،دان  نرم افزار کتاب الکترونیککلیدی : واژگان 
 

                                                           

 كارشناسي ارشد تکنولوزي اموزشي و آموزگار1
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تأثیر سبک های مدیریت کالس بر رشد مهارت های اجتماعی و فراشناختی دانش آموزان  
 دختر پایه هفتم و هشتم  شهرستان تایباد

 
 1زهرا داوودی

 
 

 چکیده 
ستعداد، ا، انگیزه م ازعا آموزينشدا متغیرهاي یادگیري –آموز درفرایند یاددهي با اهمیت یافتن نقش دانش

د. طرح شدنفراشناختي، دانش، مهارت فرد و غیره به عنوان عوامل موثر بر یادگیري م تواناییهاي شناختي و
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سبک های مدیریت کالس بر رشد مهارت های اجتماعی و فراشناختی 

ز ااضر عبارتست جامعه آماري تحقیق حو  همبستگي است روش پژوهش، توصیفي از نوع دانش آموزان بود.
رضوی می باشد.  شهر تایباد استان خراسانمدارس  دختر پایه هفتم و هشتم متوسطه اولآموزان کلیه دانش

دول مورگان بعنوان نمونه ج طبق دانش آموز291 بود، واي اي چند مرحلهبه روش خوشه نیز  مونه گیرين
یز ن( برای بررسی فراشناخت 1387عال)ه انتخاب شده است. جهت سنجش سبکهاي مدیریت کالس از پرسشنام

ی سنجش استفاده شد و همچنین برا (MCQ-Aپرسشنامه اصالح شده فراشناخت برای نوجوانان )از 
در بخش  هاداده در راستاي تحلیلاستفاده شد.  هاي اجتماعي ماتسونمهارت ةپرسشنامهای اجتماعی از مهارت

یرسون و همبستگی پاز  هاي اصلي پژوهش،پاسخ به سؤالدر  و  توصیفی از میانگین و انحراف معیار
ی و رشد مهارت ها هاي مدیریت معلمانسبكیافته ها نشان داد که بین  عمل آمده است.استفاده  بهرگرسیون 

ضر سبک ارتباط معنی داری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش حا اجتماعی و فراشناختی دانش آموزان
شد مینه رزی توانند بر مهارت های اجتماعی و فراشناختی دانش آموزان تأثیر گذاشته و های مدیریت کالس م

وجه یاط و تلذا پیشنهاد می شود معلمان در انتخاب سبک مدیریت کالس احتبهتر این مهارت را فراهم سازند. 
 بیشتری داشته باشند.

 
ان ش آموزان، متوسطه اول. شهرستسبک های مدیریت کالس، مهارت های فراشناختی، دان واژگان كلیدي:

 تایباد
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 تایباد، استان خراسان رضويدانش آموخته شيمي و دبير علوم تجربي آموزش و پرورش شهرستان   1
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 آبادهای آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان شهرداری شهر خرمبررسی اثربخشی دوره

 2خانم ناصره موالنا ، *1ایران فوالدوند

 چکیده

 از بادآ خرم شهر شهرداری کارکنان عملکرد بر خدمت ضمن آموزشی هایتاثیر دوره مقایسه تحقیق کلی هدف
 و مرد نانکارک کلیه شامل آماری جامعه. باشد می ارزیابی نوع تطبیقی از روش تحقیق. است کارکنان دیدگاه

 در را خدمت ضمن آموزشی هایدوره 1394 طی سال  در بود که آباد خرم شهر شهرداری در شاغل زن
 حجم ودفی در دسترس روش نمونه گیری تصا  اند.نموده لرستان سپری استان جهاددانشگاهی آموزشی مرکز
شنامه محقق اطالعات، پرس ابزار گردآوری. گردید تعیین نفر 140 کوکران فرمول از استفاده تحقیق با نمونه

لیل داده ها تجزیه و تح . پاتریک بود کرک چهار سطحی مدل سوال در مقیاس لیکرت با استفاده از 50ساخته با 
های روهپذیرفت. یافته های تحقیق مبین آن است که بین گ صورت 15نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار 

د، در گردمیمورد مقایسه برحسب جنسیت و سابقه خدمت در دو مولفه واکنش و نتایج سازمانی تفاوتی مشاهده ن
 .  حالی که اختالف معنی داری بین گروه ها در دو مولفه سطح یادگیری و رفتار سازمانی مشهود است

 ،مقایسه کارکنان شهرداری عملکرد، موزش ضمن خدمت ،آ واژگان کلیدی:
 
 

                                                           
  m@gmail.co57foli.iranدانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي استادیار، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز  1
 استادیاردانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز  2
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 مدیریت و ارزش های اسالمی در سازمان های آموزشی

 
 2، فاطمه دریانورد 1الهام دریانورد

 

 چکیده

 

گی های مختلف زند مدیریت" به عنوان یک پدیده اجتماعی ضروری، در عصر کنونی چنان سیطره خود را بر عرصه
و متمدن کنونی ،  نه تنها در نظام مدرن "کمتر پدیده ای با چنین شتابی گسترش یافته است. "مدیریتمردم تثبیت کرده که 

ت انسان از طریق زندگی و اعتقادی جوامع متعدد و نهایتاً معیش بلکه نشان دهنده ریشه های مإید نظریه امکان نظارت بر
 شکل می سازد. بارا برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی متعوامل انسانی و سایر منابع  سازماندهی منابع انسانی است که

توانایی های  با پذیرش نقش مإثر "مدیر" در جامعه و قبول این نکته که بروز مشکالت در هر سطحی ارتباط مستقیم وجود
شد که به با یک" مدیر" باید دانش پژوه و درعین حال هنرمند .مدیریت دارد به خصوصیات یک مدیر کارآمد می پردازیم

 کلیه امکانات تحت تاثیر ویژگی های فردی، بتواند با بهره گیری مطلوب و بهینه از سبب وقوفش بر دانش مدیریت و نیز
 مهمترین دمتبوع خود را در جهت تحقق اهداف تعیین شده هدایت و رهنمون سازد . این مقاله سعی دار موجود سازمان

هبری ربه شناخت شخصیت  مدیریت آموزشی را در سه بخش عمده با توجه زمینه های مطالعاتی و نکات تطبیقی دانش
رد. پـرواضـح اسـت جهانیان معرفی می کند در برگی رسول خدا ـ صلی هللا علیه و آله ـ که قرآن کریم او را اسوه و الگوی

ا ـسـتـردگـی آن رمـعـیـت و گبه این موضوع را ندارد و عـلی القـاعـده جـا که یک مقاله گنجایش پرداختن عمیق و مستوفی
  .نخواهد داد نـیـز بـه طـور کامل پوشش

 پیامبر اسالم، مدیریت، آموزش عمومی، تصمیم گیری خالق، آموزش کارکنان واژگان کلیدی :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

  ، gmail.com4195elham.darya@معاون آموزشي دبستان، استان هرمزگان كارشناسي زیست شناسي،  1
 كارشناسي ارشد فيزیک، دبير فيزیک شهرستان قشم 2
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 بررسی اصول تربیتی در نگرش  عرفانی

 
 2حسین فالحی االصل ، 1عابدین درویش پور *  

 چکیده

عرفان راهی  است .ل اخالقي یكي از مهمترین اهداف واالي رسالت پیامبران الهی تربیت و پرورش فضای 
 است که رهروان  را به الیه های درونی تر دین می کشاند، و از شریعت دل به طریقت رهنمون می کند 
عرفان در نگرش دینی نقش مهمی در تربیت دارد و عرفان دینی براثر شهود برخاسته از تهذیب حاصل می 

حـصول  مـعنی است،  تربیت عرفانی بهوسنت  قرآنومنشاءآن  از بطن اسالم تغذیه شده ردد. تربیت عرفانی گ
،در این نوشتار به باتوجه به مبانی عرفان  است خاصی و رفتار آداب از طریق مجموعه رابطه انسان با خداوند

 رفانی  پرداخته ایم .به اصول تربیتی انسان با نگرش عاز منظری تطبیقی در آثار عرفا 

 ، تربیت، عرفان، تربیت عرفانی : اصول کلیدی واژگان 
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 عضو هيات علمي دانشگاه لرستان 2
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 در ابتدایي دوره یمهارت و شناختي،عاطفي هاي هدف تحقق در كیفي-توصیفي ارزشیابي تأثیر
 94-95 یلیتحص سال در اراک شهرستان

 1سید یونس بطحائی
 دهیچک

 و طفيعا شناختي، هاي هدف تحقق در كیفي در یفیتوص یفیک یابیارزش ریتاث ییشناسا پژوهش ی اینکل هدف
 كیفیت و چگونگي .است 94-95شهرستان اراک در سال تحصیلی  ابتدایي دوره آموزان دانشمهارتی 

پیشرفت تحصیلی  ارزیابي جهت،عاطفی و مهارتی  هدف های شناختی تحقق در توصیفی -ارزشیابی کیفی
 ین مالک تعیین کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزانتوصیفی مهمتر-یفیارزشیابی ک .مي باشد دانش آموزان 

 و راتییتغ معلم آن، در که یکردیروعبارت است از  آن مفهوم شود كه مي گرفته نظر دردر دوره ابتدایی 
 یاه شاخص اساس بر مشروح صورته ب و کرده یبررس متفاوت فنون با را آموز دانش در شده جادیا تحول

توصیفی نقش  ارزشیابی کیفی رساند یم نیوالد و آموز دانش اطالع به شده  نییتع شیپ از اهداف ای و شرفتیپ
وع نا این مهمی در تحقق هدف های شناختی،عاطفی مهارتی برنامه درسی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد زیر

رسی درنامه ف های شناختی بارزشیابی با بهره گیری از روش ها و ابزار های متنوع و جامع تنها در تحقق هد
 ژوهشپ از هدفموثر نیست بلکه عالوه بر هدف های شناختی هدف های عاطفی و مهارتی نیز تحقق می یابد. 

قق هدف های شناختی ،عاطفی، مهارتی برنامه درسی توصیفی در تح-کیفی تاثیر ارزشیابی یبررس حاضر
 جامعه .باشد یم  یهمبستگ روش توصیفي به و  94-95یی شهرستان اراک در سال تحصیلیابتدا آموزان دانش
-95 یلیتحص  سال در که باشد یم اراک ستانشهر ییابتدا مقطع آموزان دانش هیکل شامل پژوهش نیا یآمار
 كرديعمل هاي آزمون ریاضي، تحصیلي پیشرفت از آزمون .برای گردآوری داده هااند لیتحص به مشغول  94

 یریگ نمونه روش با نمونه انتخاب یبرا ی استفاده شده است.ریاض به نسبت نگرش پرسشنامه ،ریاضي
 داده لیلتح و هیتجز یبرا. قرارگرفتند آزمون مورد و انتخاب دسترس در آموزان دانش از نفر 361 دمورگان

جه ینت نیا پژوهش نیا در شده یآور جمع اطالعات به توجه با .دیگرد ، استفاده کرنباخ یهمبستگ بیضر از ها
هدف  حققت در  جامع و متنوع یها ابزار و ها روش از یریگ بهره باتوصیفی  –ارزشیابی کیفی  که آمد ستبد
که  ابیموثر است و نسبت به رویکرد سنتی ارزشی ی دوره ابتداییدرس برنامه ی،عاطفی، مهارتیشناخت یها

ر ز حد بغذی و تاکید بیش اتنها به هدف های شناختی برنامه درسی و استفاده صرف از آزمون های مداد کا
 ارزشیابی پایانی دارد کار آمد تر و موثر تر است.

دوره -هدف های مهارتی-هدف های عاطفی -هدف های شناختی -ارزشیابی کیفی توصیفی :گان کلیدیواژ
  ابتدایی

                                                           

 علوم تربيتي و معلم  كارشناسي 1
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 مقایسه ی کتاب های درسی علوم تجربی دوره ی ابتدایی از نظر سطح شناختی پرسش ها
 3علی ترابی زیارتگاهی، 2میثم پریش ، *1فریدون پریش

 
 چكیده

. ودب ها پرسش شناختی سطح نظر از ابتدایی ی دوره تجربی علوم های کتاب مقایسه حاضر، پژوهش از هدف
 واحد .گرفت صورت پژوهشی سوال 5 قالب در بررسی این. شد استفاده محتوا تحلیل روش از راستا همین در

 دوره جربیت علوم های کتاب شامل که آماری جامعه بودن محدود به توجه با و بود کتاب پرسشی جمالت تحلیل،
ور به منظ .گشت انتخاب بررسی جهت آماری جامعه کل و نشد اتخاذ گیری نمونه روش شد، می ابتدایی ی

مشخص کردن انواع پرسش های شناختی سطح پایین و سطح باال، از جدول طبقه بندی پرسش های جورج 
تعلق رتیب متکه بیشترین درصد پرسش های شناختی سطح باال به  ده شد. یافته ها حاکی از آن استبراون استفا

(، 39.38یی)(، سال ششم ابتدا39.78(، سال پنجم ابتدایی)40.65به کتاب های علوم تجربی سال اول ابتدایی )
جموع م( می باشد. در 31.20( و سال سوم ابتدایی)35.48(، سال چهارم ابتدایی)36.99سال دوم ابتدایی)

های  بیشترین فراوانی و درصد پرسش های کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی به ترتیب به سوال
تصاص درخواستی اخ -ح و بلیغ، ارزشیاب و تعارفیترکیبی، فصی -کاربردی، تحلیلی، ادراکی، یادآور، قیاسی

ت سطح لوم تجربی دوره ابتدایی مربوط به شناخدرصد از مجموع پرسش های کتاب های ع 37.61دارد. تنها 
ایین پت سطح باال است که دانش و اطالعات تازه ای را به یادگیرنده می دهند. سایر پرسش ها مربوط به شناخ

 هده شده ویر مشاهستند که تنها دانش فراگیران را می سنجند. همچنین نتایج آزمون خی دو نشان داد که بین مقاد
گرچه ارد. ادانواع پرسش ها در کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی، تفاوت معناداری وجود  مورد انتظار در

ا رشد فراوانی پرسش های شناختی سطح باال با ارتقاء پایه، افزایش داشته، اما درصد این نوع پرسش ه
وع ترین نکه باالمحسوسی نداشته و حتی در برخی پایه ها کاهش یافته است. استفاده از پرسش های ارزشیاب 

  تفکر را به دنبال دارند، مورد غفلت واقع شده است.
ابتدایی دوره ، شناختی سطح های ، پرسش ، تجربی علوم ، محتوا تحلیلواژگان كلیدي: 

                                                           

 fereydoonparish@yahoo.com صفهاندانشجوي كارشناسي ارشد تکنولوژي آموزشي، دانشگاه ا  1
 كارشناسي ارشد زیست شناسي،  مدرس دانشگاه فرهنگيان 2
 دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت  3
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ش ی آموزتحصیل آموزشگاهی و دوره های تکمیلی آن؛ تغییر دادن الگوهای کلی و جهانی و داللتهای آن برا

 و پرورش تطبیقی
 

 1در اسماعیل پورحی
 

 هچکید

لیم و تحصیالت آموزشگاهی یک جزء مهم و قابل توجه در زندگی روزمره افراد جامعه معاصر می باشد. تع
از  تربیت عموماً یکی از بزرگترین بخشهایی است که بودجه ای را به خود اختصاص داده است. بسیاری

وع این ن را اشاعه می دهد وداللتهایی را برای محصالن  اسناد و مدارکی را دارند  که تحصیل آموزشگاهی
ی وزشگاهاشاعه کردن دارد.  در دهه های کنونی توسعه بیشماری از آموزشهای تکمیلی در کنار تحصیالت آم
و  ی کنندمتوسعه یافته است. برخی انواع تحصیالت تکمیلی  از تحصیالت آموزشگاهی به مانند سایه  پیروی 

ه حقیق بتشگاهی با توضیحات و یا روشهای متفاوت و گوناگون پیروی می کنند.این برخی نیز ازحصیالت آموز
ی مبررسی طبیعت تغییرات الگوهایی از تحصیالت آموزشگاهی و تحصیالت تکمیلی در نقاط مختلف جهان 

 حصیالتپردازد و  موضوع  را از جایگاه و زاویه تفاوت ) ناهمسانی(، مالحظه دوجانبه تأثیرات میان ت
کننده  تقویت موزشگاهی به همراه لوازم آن می پردازد.نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که از میان نیروهایآ

اهی تربیت و آموزش تکمیلی دست آوردها  نتایج دولتی  و حکومتی در گسترش و توسعه تحصیالت آموزشگ
 م قابلبرای اصالحات مداو رسمی  و در کاهش تفاوتها و ناهمسانی ها نقش داشته است. آموزش اضافی سپس

 تحلیلهای لتهایتوسعه با بهبود و حفظ چنین تفاوتهایی قابل توسعه و گسترش دادن است. این تحقیق با توضیح دال
ی) مقایسه ای دو مورد تربیت تکمیلی و آموزشگاهی به پایان می رسد.  روش پژوهش حاضر کتابخانه ا

ته و ار گرفابع، مقاالت، کتب ، اینترنت و... مورد مطالعه قراسنادی( است که آثار پس از جمع آوری از من
 تحلیل شده است. 

تربیت تکمیلی ، تربیت آموزشگاهی، آموزش و پرورش تطبیقی :کلیدی  واژگان

                                                           

 استادیار و عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور گروه علوم تربيتي ) فلسفه و تربيت اسالمي 1
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 ژاپن، استرالیا، فنالند مقایسه تطبیقی آموزش متوسطه کشورهای ایران،
 

 2صالحی فاطمه ، 1اولیایی نعیمه
 

 
 چکیده
 از پس که است هاییآموزش شامل معموالً  که است همگانی آموزش گانه سه مراحل از یکی سطهمتو آموزش
 و خالق بارور، رشپرو و آموزش چون. شودمی ارائه پژوهاندانش به عالی آموزش از قبل و ابتدایی آموزش
 التتحو به دنرسی و( اجتماعی اقتصادی، توسعه) کشور پیشرفت برای، است حیاتی امری کشور در سازنده
 صورت هب منطقی و علمی تدابیر و راهبردها باید جهانی، تکنولوژی و علم از بازنماندن و جهان در موجود
رنامه بهدف این پژوهش شناسایی . شود اجرا و تدوین بلندمدت و مدت میان مدت، کوتاه های ریزی برنامه

 ونالند فبا توجه به اینکه سه کشور ژاپن، درسی متوسطه کشورهای ژاپن، فنالند، استرالیا و ایران است.
لگوی اوانند استرالیا به لحاظ سیستمی و برنامه ریزی درسی در این مقطع در سطوح باالیی قرار دارند، می ت
 .مناسبی جهت بهبود وضعیت آموزش متوسطه در ایران باشد که در این مقاله به آن پرداخته می شود

 شیپژوهان، سیاست های  آموزی، دانشبرنامه ریزی درس: کلیدی  واژگان
 
 

 
 

                                                           

 رورش عباس آباد، مازندران، ایراندرسي، آموزش و پ ریزي برنامه ارشد كارشناس 1
 n.olyai2637@gmail.comدرسي، آموزش و پرورش آملد، مازندران، ایران ریزي برنامه ارشد كارشناس 2

 
 

mailto:n.olyai2637@gmail.com
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 آمریکا و ایران کشور در دو  ابتدایی دوره تربیت و تعلیم اهداف تطبیقی بررسی
 

 3، پریچهره سادات هاشمی پور2*،هما عظیمی 1پریسا شریفی پور
 

 چكیده 

موزش آمومی از گذشته تا کنون انتظار ع از پیشرفت آینده یک کشور است و موفقیت و پرورش راز آموزش و
و  ن آموزشیبنابراین الزم است برنامه ریزان ومسؤال پرورش و تربیت انسان ها برای آینده است ، پرورش ، و

 ن بهان ونوجوانادرکودک بینش الزم را  بشناسند تا بتوانند دانش و مقتضیات زندگی آینده را الزامات و معلمان،
 ، یاستراستای این س در ز نظرعلمی واخالقی پرورش دهند.ا خصوص دردوره ابتدایی ایجاد کنند وآن هارا

 تشخیص ویژگی های آموزش وپرورش کارا و مؤثر درجامعه امروز از اهمیت خاصی برخوردار است.
زي در برنامه ری سیاست گذاري ورود.به شمار مي  جامعهاركان هر  مهم ترین و اصلی ترینآموزش یكي از 

ن و مهم تریهاي مختلف اعم از ابتدایي، متوسطه وآموزش عالي یكي از مسائل آموزشي در سطوح و حوزه 
وزشي از تجارب آموزش سایر كشورها در طراحي نظام آم بردنبهره .بنا بر این حوزه ها است حساس ترین

 ت که اواس هایی سالد.یکی از مهم ترین دوره های زندگی و تحصیلی کودک،كشور بسیار مفید و مؤثر مي باش

 نشاطی اب و سالم محیط و صحیح امکانات دوره این در چنانچه.گیرد می قرار تربیت و تعلیم تحت اندبست در

 ایسهمق و بررسی به حاضر پژوهش .شود می مهیا او هاي استعداد شکوفایی براي الزم گردد،زمینه فراهم

 این در ستفادها مورد . روش پردازد و آمریکا می ایران کشور در دومقطع ابتدایی  تربیت و تعلیم اهداف تطبیقی

 وريآ جمع ابزار باشد می بردي تطبیقی مقایسه به توجه با توصیفی،تحلیلی و اي کتابخانه پژوهش،روش
 و علیمت اهداف که است آن از حاکی شده انجام مطالعات.است بوده اینترنت و موجود مدارك،اسناد مطالب،

 دانش شخصیت ابعاد همه پرورش بر مبتنی که شده بیان کامل طور به کشور دو هر در ابتدایی دوره تربیت

ا یکدیگر می بمتفاوت  در مواردی ابتدایی ایران و آمریکا  مدارس در شده ارائه درسی مواد ود باش می آموزان
 باشد . 

 آموزش و پرورش تطبیقی،مقطع ابتدایی،ایران ، آمریکا واژگان كلیدي: 
 

                                                           

 parisa.shp76@yahoo.comدانشجوي دبيري ریاضي دانشگاه فرهنگيان ،  1
 د مشاوه و راهنمایي دانشجوي كارشناسي ارش  2
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوه و راهنمایي  3
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 ی ضمن خدمت هادورهاثربخشی 
 

 4صدیقه اکبری، 3مرضیه عالی نژاد، 2فاطمه فیروزی، 1*شم سخن سنجسیدها
 

 چكیده 

 دیاسنا توصیفی رویکرد با حاضر پژوهش. شد انجام خدمت ضمن هایدوره اثربخشی باهدف پژوهش این
 یپیشینه و مفاهیم تبیین از پس؛ گرفت صورت مرتبط نظری منابع بر مروری و ایکتابخانه روش با که است

 مراحل و ایران در خدمت ضمن آموزش اهمیت، خدمت ضمن آموزش، آموزش مفهوم بررسی به ،تحقیق
 ارمندانک و کارکنان آموزش در همت و سازي بهینه داد نشان بررسی این نتایج. شد پرداخته کارکنان آموزش

 و ظایفو راياج براي سازمان در آنها بیشتر مهارت و باالتر معرفت و دانش، تر عمیق بصیرت و بینش باعث
 دنیای در. ساخت خواهد محقق تر اثربخشی و بهتر کارایی با را سازمان هاي هدف نتیجه در و شده ها مسئولیت

 تحولم و متغیر شرایط با کارکنان انطباق و سازی همسان برای ها راه مؤثرترین خدمت ضمن آموزش، جدید
 .است زمان

 ضمن خدمت، آموزش، معلم.واژگان كلیدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (A6kanan@yahoo.comكارشناسي علوم تربيتي نویسنده مسئول ) 1
 كارشناسي حسابداري بازرگاني 2
 كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي   3
 كارشناسي ارشد منابع انساني   4
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 آموزش یساز یاقتصاد دانش و تجار  های فکری در سازمان مدیریت دانش و سرمایه

 4یتوکل، حسین 3فیروزه ایدون ، 2یتوکل محمدرضا ،1نیاضرغام فرامرزی
 

 چكیده

 یهاهیدانش و سرما تیریمدحلیلی حاضر با مرور ادبیات و مبانی نظری و با هدف بررسی ت-پژوهش توصیفی
های هر ترین سرمایهترین و با ارزشیکی از مهمصورت پذیرفت. در عصر حاضر، ، در سازمان یفکر

مان مدیریت دانش، فرایند ایجاد ارزش برای سرمایه نامحسوس یک ساز سازمانی، دانش آن سازمان است.
ن ماهای موردنیاز سازمدیریت دانش ایجاد فرایندهای الزم برای شناسایی و جذب داده اطالعات و دانش است.

های فکری در مایهتوجه به سرهای سازمانی است. امروزه به تصمیم از محیط درونی و بیرونی و انتقال آن
مزیت رقابتی  عنوانبههای فکری ها به سرمایهای برخوردار است و اکنون سازمانیژهوها از اهمیت سازمان

بت و یادگیري فكري، تجربه، رقا یهاییاز دانش، اطالعات، دارا یاسرمایه فكري مجموعه کنند.یمتوجه 
 یهاییدارا مجموع تمام یفکر هیبراي ایجاد ثروت به كار گرفته شود. درواقع سرما تواندیسازماني است كه م

در  .دکننیاستفاده م از آن یرقابت تیبه مز یابیدست یبرا هاسازمانکه  شودیدر نظر گرفته م سازمان یدانش
جربه تمجموع سرمایه انساني و ساختاري نظیر دانش، شامل از نگاه مدیریتي،  سرمایه فكرياین پژوهش، 
سازمان در  تخصصي است كه با خلق مزیت رقابتي، حیات یهاسازماني، روابط و مهارت یآوركاربردي، فن

عه و منظور بقا و توسبههای سازمانانواع دهد ورد. نتایج تحلیلی پژوهش نشان میآیرا به ارمغان م جامعه
 ینهمچن .نیازمند اجرای اثربخش استراتژی مدیریت دانش هستند ،انطباق با تغییرات محیط رقابتی پیرامون

های ییدارا توانندباید ب سازمان هاییاستراتژ و اهداف به رسیدن و خود منابع كردن حداكثر براي هاسازمان
خش محقق ها به صورت کارا و اثر بسازمانكنند تا اهداف و ماموریت  مدیریت و شناسایي را خود نامشهود

 گردد.

مدیریت دانش، سرمایه فکری، سازمان: واژگان كلیدي

                                                           

 علوم تربيتي، دانشگاه شهيد چمران اهوازدانشجوي دكتري، رشته مدیریت آموزشي، گروه   1
 تحقيقات علوم واحد آزاد دانشگاه -ساخت مدیریت و مهندسي كارشناس ارشد،  2
 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان)خوراسگان(، كارشناسي ارشد، مدیریت دولتي سيستم هاي اطالعاتي. 3
 zarghamfaramarzi@gmail.com تهران رجایي شهيد دبير تربيت انشگاهعددي، د آناليز -كاربردي دانشجوي كارشناسي ارشد ریاضي  4
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-96یلیآباد، سال تحصارزیابی برنامه تعالی مدیریت مدرسه در مدارس دوره اول متوسطه شهر خرم
1395 

 
 3آزیتا ستار  ،   2عباس معدن دار آرانی، 1معصومه جعفریان 

 
  دهیچک

ق حاضر ارزیابی عملکرد برنامه تعالی مدیریت مدرسه در مدارس مجری دوره متوسطه  اول شهر هدف تحقی
است. روش تحقیق توصیفی از نوع ارزیابی ، جامعه آماری متشکل از  1395-96خرم آباد در سال تحصیلی 

دارس مذکور نفر ( ، والدین آنان و کارکنان م 5946کلیه دانش آموزان مدارس تحت پوشش برنامه تعالی )
نفر ( می باشد.  روش نمونه گیری تحقیق ، نمونه گیری طبقه ای نسبی بود که بر اساس آن نمونه مورد  597)

نفر کارکنان آموزشی  230نفر از والدین آنان و  361نفر دانش آموز تحت پوشش برنامه ،  361مطالعه شامل 
بزار گردآوری عالوه بر مطالعه اسنادی ، سه نوع و اداری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. ا

پرسشنامه محقق ساخته الف( پرسشنامه ارزیابی عملکرد برنامه تعالی مدیریت مدرسه از دیدگاه کارکنان 
سئوال،  ب( پرسشنامه ارزیابی عملکرد برنامه تعالی مدیریت مدرسه از دیدگاه دانش  39آموزشی و اداری با 

ج( پرسشنامه ارزیابی عملکردبرنامه تعالی مدیریت مدرسه از دیدگاه اولیای دانش سئوال و  18آموزان با 
سئوال می باشد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسش نامه هاازنظرخواهی از استادان و  20آموزان با 

آزمون آلفای  ها از  برای برآورد پایایی پرسشنامه .( استفاده شدPilot Studyمتخصصان و مطالعه مقدماتی ) 
و پرسشنامه 76/0، پرسشنامه دانش آموزان70/0کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن برای پرسشنامه کارکنان

دو Tو راتییتغ بیو ضر یتک گروه T شامل قیتحق یآزمون آماربدست آمد.  78/0اولیای دانش آموزان
. یافته های ها مورد استفاده قرار گرفت.داده  عیفرض نرمال بودن توز یمستقل بوده که پس از برقرار یگروه

تحقیق  نشان داد که برنامه تعالی مدیریت مدارس دوره متوسطه اول شهر خرم آباد در دو محور کلی )) توسعه 
توانمندی ها و مشارکت نیروی انسانی(( و )) توسعه مشارکت اولیا و نهادهای اجتماعی در امور مدرسه (( 

محور )) توسعه مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه(( نا موفق بوده و از  سطح موفقیت آمیز بوده، اما در 
عملکردی مناسبی برخوردار نمی باشد. همچنین یافته های پژوهش مبین آن است که از دیدگاه کارکنان در 

گاه مالک ناموفق ، ازدید 4مالک موفقیت آمیز و  5محور کلی توسعه توانمندی ها و مشارکت نیروی انسانی 
مالک  3مالک موفقیت آمیز و  2دانش آموزان در محور کلی توسعه مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه ، 

 3مالک موفقیت آمیز و  3نا موفق و ازدیدگاه اولیا در محور کلی توسعه مشارکت اولیا و نهادهای اجتماعی نیز 
ن آنها در سه محور مورد بررسی از میانگین مالک ناموفق بوده است. با توجه به تعداد مالک هایی که میانگی

 50از اهداف خود عملکرد موفقی داشته و در  %50مورد انتظار بیشتر بوده اند، برنامه تعالی مدرسه در 
نشان  زین قیتحق اتیفرض یبررس درصد از اهداف خود نیز نتوانسته است عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشد.

                                                           

 كارشناسي ارشد مدیریت آموزشي دانشگاه لرستان، معلم   1
 استادیار دانشگاه لرستان  2
 استاد یار دانشگاه لرستان 3
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 ریمتفاوت است. سا ایو نوع شغل اول تیمدرسه تنها با توجه به ماه تیریمد یتعالبرنامه  تیموفق زانیداد که م
 ندارد.  یمعنادار ریمدرسه تاث تیریمد یالبرنامه تع تیموفق زانیها در مریمتغ

 

 آبادمدرسه، دوره متوسطه اول، خرم تیریمد، یبرنامه تعال، یابیارز واژگان کلیدی :
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 شمیزان توجه به مساله تمرکز و عدم تمرکز در سند تحول بینادین آموزش و پروربررسی 
 
 2سیدشعیب خداکرمی، 1ملوک صفرپورفیضی

 
 چکیده

. ستا ایران در درسی ریزی برنامه در زدایی کز تمر و گرایی تمرکز تحلیل و بررسی حاضر، پژوهش هدف
 صاحب و محققان توسط اخیر سالهای در که موضوع، مورد در یافته انجام تحقیقات ای از پیشینه ابتدا، در

 در تمرکز عدم به گرایش سبب که رویدادهایی و وقایع آنگاه. گردید است بیان یافته انجام کشور داخل در نظران
 امنظ مسائل، به تخصصی نگاه رعایت برای سپس و شد شرح داده شد؛ جهان در درسی و آموزشی های نظام
 مینهز ادامه در. شد تشریح ، مطرح صاحب نظران دیدگاه از تصمیم گیری سطوح  و درسی ریزی برنامه های

 اشاره ها مقوله این به یا قطبی دوآلیسیتی نگاه ایجاد و زدایی تمرکز ظهور گرایی، تمرکز پیدایش خاستگاه و ها
 موقعیت ر گرفتننظ با در و تمرکز عدم و تمرکز قطب دو بین ما حالتی گرفتن نظر در حالت، بهترین که شد

 ایر کشورس مدلهای از کورکورانه پیروی و سیاسی تغییرات و فردی منافع گرفتن نظر در بدون جوامع، حقیقی
 وضعیت یانب ضمن ؛ است ایران درسی ریزی برنامه نظام مورد در مقاله این تمرکز که آنجایی از. باشد می ها

ن گردیده است. آموزش و پرورش بیا بنیادین، تحول سند در مقوله این جایگاه نیز و قبل سالهای در تمرکززدایی
 نوع زا سند بررسی بخش در و موجود، اسناد و مقاالت به توجه با توصیفی نوع از حاضر روش تحقیق مقاله

 ، می باشد. محتوا تحلیل

 درسی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برنامه  گرایی، تمرکز زدایی، تمرکز :کلیدی واژگان
 

 

                                                           

 Emill:molok1163@gmail.com دانشجویي كارشناسي ارشد برنامه ریزي درسي دانشگاه الزهرا)س( نویسنده مسول: 1
 Emill:khodakarmi.shoeib@yahoo.com دانشجویي كارشناسي ارشد برنامه ریزي درسي دانشگاه عالمه طباطبایي  2
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 بیارزیابی میزان تحقق ویژگی های سازمان یادگیرنده در دانشگاه فرهنگیان خراسان جنو
 
 3، فهیمه عزیزائی2،  الهه سادات خزاعی فر1 *سید مهدی خزاعی فر 
 

 
 چكیده 

 ياه نمازسا يها یژگیو يمبنا بر خراسان جنوبی نفرهنگیا هنشگادا تطبیقی یابیارز ،هشوپژ ینا فهد
 125 ري،ماآ جامعهو  پیمایشی هشیو به توصیفی ،هشوپژ. روش دبو نلئوو  یکو لمداز  دهستفاا با هگیرنددیا

 ادعدت سستردر د فیدتصاروش  به. دبو خراسان جنوبی نفرهنگیا هنشگادا نکنارکاو  علمی تهیا يعضاانفر
 باآن  ییپایاو  متخصصین نظرآن از  ییروا که دبو ساخته محقق سمقیا ،هشوپژ اربزا. شدند بنتخاانفر  95

 توجه با هگیرنددای يهانمازسا پنجگانه دبعاا کهدارد  گویه 32 سمقیا ینا. گرفت ارقر تایید ردمو خنباوکر يلفاآ
 نمونه کت تی نموآز نتایج. سنجد میرا  اجرو ا آورينو ت،طالعاا ،برنامه ي،هبرر شامل نلئوو  یکو لمد به

 بطلوم ضعو با رمذکو پنجگانه دبعادر ا خراسان جنوبی نافرهنگی هنشگادا دموجو ضعو کهداد  ننشااي  
 ترین کم 31/2میانگین با برنامهو  توجه بیشترین 04/3میانگین  با يهبرر وه،عال بهدار دارد.  معنا وتتفا

 .  گرفت ارقر يبعد تبامردر  ترتیب به تطالعاو ا اجرا آوري،نوو  هداد صختصاا دخو بهرا  توجه

 "هگیرنددیا نمازسا "،"نفرهنگیا هنشگادا "،تطبیقی" ییابارز": يکلیدگانواژ
 
 

 

 

                                                           

 (mahdikhazaeifar@gmail.com)دانشجوي كارشناسي ارشد مدیریت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد 1
 بي برق مركزآموزش فني و حرفه ايمر  2
 ددانشجوي كارشناسي ارشد مدیریت آموزشي دانشگاه فردوسي مشه  3

 

mailto:mahdikhazaeifar@gmail.com
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وم دپیش بینی رابطه ی بین اشتیاق تحصیلی و آموزش ترغیبی در دانش آموزان دوره ی 
 ابتدایی شهر ساری

 4علیرضا اسالمی ، 3پژمان بریمانی،  2مرتضی بدری، 1آرش ابراهیم زاده*
 

 چکیده

 از یقتحق این. استآموزان اشتیاق تحصیلی دانش برموزش ترغیبی آ هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین 

 از و باشدیم کاربردي هدف، نوع نظر از، و انجامبینی و پیش همبستگی شیوه به که بود توصیفی تحقیقات نوع

آموزان  در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه دانش .گردید استفاده هاداده گردآوري جهت پیمایشی روش
ی گروه بدین منظور و ی دوم ابتدایی )پایه های چهارم، پنجم، ششم ابتدایی( در شهرساری می باشد. دوره

منظور  به. ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدندآموز این پایه به صورت خوشه( دانش260متشکل از )
حلیل جهت تتفاده شد. اسگرداوری اطالعات از پرسشنامه ی آموزش ترغیبی و پرسشنامه ی اشتیاق تحصیلی 

ول تحقیق این افرضیه استفاده گردید. نتایج نشان داد  tها از آزمون همبستگی، رگرسیون چندگانه و آزمونداده
 جزیه وت.كه همان گونه نتایج بود كه بین آموزش ترغیبی بااشتیاق تحصیلي دانش آموزان رابطه وجوددارد

مثبت و  آموزان رابطهو ابعاد آن با اشتیاق تحصیلي دانشتحلیل ضریب همبستگي نشان داد آموزش ترغیبی 
ي آنچه هالفهفرضیه دوم تحقیق دراین باره بود كه آموزش ترغیبی و مو معنادار داشت وفرضیه ي اول تاییدشد.

هاي لفهحقیق، موهاي تكنند،كه باتوجه به یافتهبیني ميمیزان اشتیاق تحصیلي را در دانش آموزان تبیین و پیش
-بیني ميازتغییرات ایجادشده دراشتیاق تحصیلي را دردانش آموزان ابتدایی پیش 59/0حدود  موزش ترغیبیآ

 .كنند

 و پرورش، اشتیاق تحصیلی، آموزش آموزش ترغیبی واژگان کلیدی:
 

                                                           

 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبایي تهران 1
 دانشجوي دكتراي مدریت آموزشي دانشگاه عالمه طباطبایي تهران  2
 آزاد اسالمي واحد ساري كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه 3
 كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري  4
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ ایران انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی

 اسالمی مدیریت آفات و ها ویژگی
 

 4جهرمی عیانزار سیدنورالدین، 3میالدعباس پور، 2ایمان مصلی نژاد، 1*شادکام سیروس
 

 چكیده 
 - فیتوصی رویکرد با حاضر پژوهش. شد انجام اسالمی مدیریت آفات و ها ویژگی بررسی باهدف پژوهش این

 به هیممفا تبیین از پس؛ گرفت صورت مرتبط نظری منابع بر مروری و ای کتابخانه روش با که است اسنادی
 اختهپرد اسالمی مدیریت های آسیب و اسالمی رمدی های ویژگی، اسالمی مدیریت و مدیریت تعاریف بررسی

، خود سیاسی و فلسفی مکتب و فکر طرز براساس ها¬ملت و کشورها که داد نشان بررسی این نتایج. شد
 مدیریت سبک در تفاوت به مکتب و فکر طرز در تفاوت این و کنند¬می تعریف را خود تربیتی مقاصد

 از کیی گفت توان¬می حال. است برخوردار ای¬ویژه جایگاه از اسالمی مدیریت میان این در که انجامد¬می
 کردن نهنهادی منظور به،  تربیت و تعلیم امر به ویژه توجه اسالمی مدیریت اجرای جهت ها¬گام موثرترین

 میان از جامعه مدیران دور چندان نه آینده در زیرا؛ باشد¬می نوجوانان و جوانان، کودکان افکار در آن مفاهیم
 .شد خواهند انتخاب افراد نهمی

 
 .تربیت و تعلیم، اسالمی مدیریت، مدیریتواژگان كلیدي: 

                                                           

 (Serous14@chmail.ir)مسئول نویسنده درسي ریزي برنامه ارشد كارشناسي 1
  تربيتي علوم كارشناسي  2
  تربيتي علوم كارشناسي 3
 ي علوم تربيتي كارشناس  5
 

mailto:Serous14@chmail.ir
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ ایران انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی

 هاسازمانی منابع انسانی وربهره شیبرافزای ضمن خدمت هاآموزش ریتأث
 

 4مشایخ فردین، 3زاده مومن میثم، 2عزیزی رامین، 1سیروس شادکام
 

 چكیده 

. انجام شد هاسازمانی منابع انسانی وربهره شیرافزابی ضمن خدمت هاآموزش ریتأث باهدف پژوهش این
 تبطمر نظری منابع بر مروری و ایکتابخانه روش با که است اسنادی توصیفی رویکرد با حاضر پژوهش
اهمیت  مفهوم آموزش، آموزش ضمن خدمت، بررسی به، تحقیق یپیشینه و مفاهیم تبیین از پس؛ گرفت صورت

وری، هرهبو عوامل مؤثر بر  و تاریخچه ظهور آن یورتعاریف و مفاهیم بهرهآموزش ضمن خدمت در ایران، 
ا به دلیل به رداد عصر حاضر  نشان بررسی این پرداخته شد. نتایج نیروی انسانی وریبهرهآموزش در  تأثیر

ی بروز شدن سریع اطالعات عصر ارتباطات و اطالعات می نامند در این عصر نیروی انسانی از اهمیت 
 باشد. هر داشته دیلی برخوردار هستند و سازمانی می تواند پیشرفت و تعالی یابد که نیروی انسانی کارآمد تریب

ز رعت نیسسازمان برای بهره وری بیشتر از منابع انسانی خود باید آنها را با تغییرات عصر حاضر که به 
غییرات ی با تاه برای آشنایی نیروی انسانانجام می پذیرد، برنامه ریزی کند. ارزان ترین و به صرفه ترین ر

ز از اطالعات را می توان آموزش های ضمن خدمت دانست که عالوه بر کشورهای پیشرفته سایر کشورها نی
 این آموزش ها استفاده می کنند.

 وری، نیروی انسانی.آموزش، ضمن خدمت، بهرهواژگان كلیدي: 

                                                           

 (Serous14@chmail.ir)  مسئول نویسنده،  درسي ریزي برنامه ارشد كارشناسي  1
 كارشناسي علوم تربيتي 2
  تربيتي علوم كارشناسي 3
 كارشناسي علوم تربيتي   4

mailto:Serous14@chmail.ir
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ ایران انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی

 ریت آموزشیعوامل تاثیرگذار مثبت و منفی بر کیفیت مدی

 
 4سیدنورالدین زارعیان جهرمی، 3میالدعباس پور، 2ایمان مصلی نژاد، 1سیروس شادکام*

 
 

 چكیده 

 ام شد.این پژوهش باهدف بررسی ویژگی هاو عوامل تاثیرگذار مثبت و منفی بر کیفیت مدیریت آموزشی انج
مروری بر منابع نظری مرتبط سنادی است که با روش کتابخانه ای و ا -پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی 

سالمی صورت گرفت؛ پس از تبیین مفاهیم به بررسی تعاریف مدیریت و مدیریت اسالمی، ویژگی های مدیر ا
یاسی سها براساس طرز فکر و مکتب فلسفی و ¬پرداخته شد. نتایج این بررسی نشان داد که کشورها و ملت

دیریت فاوت در طرز فکر و مکتب به تفاوت در سبک مکنند و این ت¬خود، مقاصد تربیتی خود را تعریف می
 کی ازیتوان گفت ¬ای برخوردار است. حال می¬انجامد که در این میان مدیریت اسالمی از جایگاه ویژه¬می

دن ینه کرها جهت اجرای مدیریت اسالمی توجه ویژه به امر تعلیم و تربیت،  به منظور نهاد¬موثرترین گام
 ه از میانن جامعباشد؛ زیرا در آینده نه چندان دور مدیرا¬دکان، جوانان و نوجوانان میمفاهیم آن در افکار کو

 همین افراد انتخاب خواهند شد.

 مدیریت، مدیریت آموزشی، تعلیم و تربیت.واژگان كلیدي: 

                                                           

ه، آموزگار ابتدایي منطقه فورگ داراب، نویسنده كارشناسي ارشد برنامه ریزي درسي دانشگاه پيام نور خرام 1
 (Serous14@chmail.irمسئول)

 كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه شهيد مطهري، آموزگار ابتدایي منطقه جویم  2
 كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه شهيد مطهري، آموزگار ابتدایي منطقه داراب 3
 كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه شهيدرجایي،آموزگار ابتدایي منطقه فورگ داراب 4

mailto:Serous14@chmail.ir
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

د ، بررسی تطبیقی تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی کشورهای فنالن
 ستان و ارائه پیشنهادهای سازنده برای ایرانکره جنوبی و انگل

 
 4،پریسا شریفی پور3،عفت آمینون  2، زهرا شریفی پور1علی کشاورزی 

 
 چكیده 

از  گذشته تا کنون انتظار عمومی از پیشرفت آینده یک کشور است و موفقیت و پرورش راز آموزش و
 ، وزشیبنابراین الزم است مسؤالن آم پرورش و تربیت انسان ها برای آینده است ، پرورش ، آموزش و

 از آن هاراودرکودکان ایجاد کنند  بینش الزم را  بشناسند تا بتوانند دانش و مقتضیات زندگی آینده را
عات مقاله حاضر درصدد، بررسی تطبیقی چگونگی تلفیق فناوری اطال نظرعلمی واخالقی پرورش دهند.

ئه کشورهای فنالند و کره جنوبی و انگلستان و اراو ارتباطات در برنامه درسی آموزش و پرورش 
لفیق ن به تپیشنهادات سازنده برای کشور ایران می باشد.از دالیل انتخاب کشورهای مورد مطالعه می توا

 نای در استفاده مورد کامل فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی آنها اشاره کرد .روش

 آوري معج ابزار باشد می بردي تطبیقی مقایسه به توجه با ، تحلیلیتوصیفی و اي کتابخانه پژوهش،روش
ویکرد رجامعه آماری این پژوهش ،برنامه درسی با  .است بوده اینترنت و موجود مدارك،اسناد مطالب،

ناوری ه با فتلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات در کشورهای جهان و نمونه آماری ،برنامه درسی تلفیق شد
ه در کی دهد ارتباطات در کشورهای فنالند،کره جنوبی و انگلیس می باشد .نتایج تحقیق نشان م اطالعات و

و  ده استچشم انداز کشورهای فنالند ، کره جنوبی و ایران اهداف و برنامه های خاصی در نظر گرفته ش
 و کشورها انمی شده انجام مقایسۀ به توجه با کشورهای مورد مطالعه در این زمینه موفق عمل کرده اند . 

 علمی، اعی،اجتم اقتصادی، دالیل به بنا کشورها همۀ که  گرفت نتیجه توان می موجود تفاوتها و شباهتها

ه به .با توجاند داشته خاصی توجه درس کالس و درسی برنامه  در فناوری تلفیق به سیاسی و فرهنگی
عات و ی اطالت بهبود چشم انداز تلفیق فناورمطالعات انجام شده ،محقق در پایان به بیان پیشنهاداتی جه

رنامه ارتباطات در برنامه درسی ایران پرداخته است و سپس به تدوین ارزش ها و و اصول حاکم بر ب
 درسی با رویکرد تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته است .

الند،کره آموزش و پرورش تطبیقی، فناوری اطالعات و ارتباطات ،فنواژگان كلیدي: 
 جنوبی،انگلستان،ایران 

                                                           

    robatic2009@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ریزي درسي  ، 1
    zahra.shp73@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد رشته تکنولوژي آموزشي ،  2
 parisa.shp76@yahoo.comدانشجوي كارشناسي دبيري ریاضي ،  3
 aminoon1351@yahoo.comكارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق ،  4

mailto:parisa.shp76@yahoo.com
mailto:aminoon1351@yahoo.com
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 مفهوم آمیزه بازاریابی آموزشی
 

 2افشین بازگیر، 1حجت وحدتی
 

 
 چکیده

پیش  به منظور یکی از مقوالت ان می باشد که "بازاریابی آموزشی"است وبازاریابی مفهومی گسترده 
به  یب افرادنیازها و ترغای جهت رفع این  بینی، تعیین و هدایت نیازهای آموزشی افراد و طراحی برنامه

ه ی پذیرش آموزش صورت می گیرد. بازاریابی آموزشی می کوشد تا مخاطبان آموزش و مشتریان بالقو
ف زه برخالامروو باور و عالقه به آموزش را در آنان ایجاد و تقویت کند. شناسایی آموزش را به درستی 

نه به همراه افزایش قابل توجه در هزیدهه های گذشته فراگیران با رشد و تنوع موسسات آموزشی 
سسات تحصیالت روبرو هستند. در حال حاضر هم در بعد داخلی و هم بین المللی رقابت شدیدی بین مو
 ده شودآموزشی اعم از دولتی و خصوصی وجود دارد. تا جایی که اگر به دانشگاه های خارجی اجازه دا

وسسات ، این رقابت به احتماال زیاد ادامه حیات ممراکز تحصیلی خود را در کشور راه اندازی کنند
 راگیر،اموزشی داخلی را با مشکل روبرو خواهد کرد. با این حال، کیفیت آموزشی و قابلیت اشتغال ف

وزش نگرانی اصلی موسسات متولی آموزش است. با گذشت زمان بکارگیری اصول بازاریابی به حوزه آم
جذب و  یان رای سعی کردند ابتدا با تبلیغات جذاب، والدین و دانشجونیز سرایت پیدا کرد و موسسات اموزش

ریابی و ل بازادر مرحله بعد بدنبال رضایت آنها باشند. با این حال، بدلیل نا آشنایی این موسسات با اصو
.. هد بودهمچنین عدم استفاده از کارشناسان بازار، موفقیت این موسسات تنها در کوتاه مدت ممکن خوا

ز به ر، نیااطمینان از موفقیت و بقا در بازار هر موسسه اموزشی، به مانند هر بنگاه خدماتی دیگ برای
ی بر طراحی خوب آمیزه بازاریابی آموزشی دارد. یک استراتژی خوب اموزشی در وهله اول باید مبتن

یهی باشد. بد زیابیابل ارآمیزه بازاریابی و در وهله دوم قابل دستیابی، قابل اجرا، قابل انطباق)انعطاف( و ق
ه است که  از نقطه نظر بازار حصول این اصول ضامن رضایت مشتری و بدنبال آن موفقیت هر موسس

خدمات  اسب باآموزشی در بازار است. بنابراین این تحقیق در پی ارائه تبیین مفهوم آمیزه بازاریابی متن
 اموزشی است.

 
 شتری:آمیزه بازاریابی، آموزش، مکلیدی واژگان

                                                           

 vahdati.h@lu.ac.irاستادیار گروه مدیریت بازرگاني دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان 1
 bazgir_685@yahoo.comانشگاه پيام نور خرم آبادعضو هيات علمي د2

mailto:bazgir_685@yahoo.com
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران
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 آمریکا و آلمان کشورهای در جغرافیا آموزش تطبیقی مطالعه
 

 1پری موسی پور میاندهی
 

 چكیده 
 با انبتو تا است، وآمریکا آلمان کشورهای در جغرافیا آموزش تطبیقی ی مطالعه حاضر تحقیق از هدف

 آموزشی های برنامه در فعالیتها به پرداختن چگونگی از استفاده با و کشورها این رویکرد به جامع نگرشی
 در وفقیتم فوق کشورهای انتخاب دلیل. نمود ارزیابی را کشور دو جغرافیا آموزش در تشابهات و تفاوتها

 طبیقیت روش با و بوده تحلیلی توصیفی پژوهشهای نوع از مطالعه این. است المللی بین های ارزیابی
 رارق تحلیل ،مورد اطالعات آوری جمع از پس که شده استفاده برودی پیشنهادی روش واز گرفته صورت

 بر متمرکز غیر صورت ی مورد مطالعه به کشورها درسی های برنامه که است داده نشان نتایج. گرفت
 فرایند در اصلی کنندگان مشارکت معلمان و گرفته انجام  جداگانه صورت به ایالت هر در مردم نیاز اساس
 در و شروع زندگی محیط شناخت از ابتدا جغرافیا آموزش هاکشور این در  هستند درسی ریزی برنامه
 در شده انجام های بررسی. کند می بررسی مختلف های نظر نقطه از را جهان کشورهای نهایت

 توسعه ،دانش ،کسب حوزه سه به جغرافیا آموزش اهداف درسی، های برنامه اکثر در داد نشان کشورآلمان
 کسب رد فعاالنه طور به فراگیران  و شده تقسیم آموزشی های ارزش توسعه و ها، مهارت و ها توانایی
 های وریفنا  همچنین.شوند می تحریک علمی های روش از استفاده یادگیری انتقادی، و خالق تفکر دانش،
 و GIS عنوان با اطالعات فناوری ودرک. داند می جغرافیای آموزش از ناپذیر جدایی بخشی را مدرن
GPS ادد نشان  آمریکا کشور در شده انجام های بررسی. باشد می  باالتر مقطع موزانآ دانش برای .
 حلیم و ایالتی مدارس در درسی برنامه دهی سازمان معمول شکل عنوان به محور موضوع درسی برنامه

 جرپذیردکه من می انجام متخصص، معلمان و ملی های سازمان توسط درسی موضوعات معیارهای وتدوین
 بنایم بر تحقیق روش بکارگیری کشور این همچنین. شده است درآمریکا ملی کاربردی درسی مهبرنا به

 . دارد تاکید(،تحلیل،ترکیب،کاربرد، مشاهده) یکپارچه فکری مدل
 

 ،آمریکا آلمان تطبیقی، ،آموزش جغرافیا، مطالعه درسی برنامهواژگان كلیدي: 
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 رس ایران و آمریکامقایسه نحوه تدریس آزمایشگاه فیزیک در مدا
 

 3و الناز مهرافروز 2. زکیه سجادی1*زهرا سیفی عبدل آبادی
 
 

 چكیده

کا و آمری تحقیق با استفاده از مطالعه تطبیقی نحوه تدریس آزمایشگاه فیزیک، در مدارس ایراندر این 
 بی رایامورد بررسی قرار گرفته است که می توان اهداف، روش های تدریس، محتوا، ابزار و شیوه ارز

ته انجام پیشرف مقایسه نمود.  در مدارس ایران آزمایش های از پیش تعیین شده با تجهیزات نه چندان کافی و
یش می شود. در حالی که در اغلب مدارس آمریکا پرورش ذهن دانش آموز، ابتکار،  نوآوری و افزا

طباق رین انه که آزمایش ها بیشتمهارت های وی مدنظر است. تجهیزات تقریبا کافی و کامل بوده و سعی شد
بحث مرا با دنیای واقعی دانش آموزان داشته باشند. امید است که این پژوهش سبب نگاهی تازه به 

 آزمایشگاه فیزیک در مدارس ایران باشد.

  ، فیزیک، ایران، امریکاآزمایشگاه واژگان كلیدي: 

 
 
 
 

                                                           

 دانشگاه فرهنگيان كارشناس ارشد فيزیک 1
 كارشناس ارشد شيمي دانشگاه فرهنگيان 2
 seifizahra@ymail.com گاه فرهنگياندكتري شيمي دانش 3
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ن یقی آعناصر برنامه درسی و مقایسه تطب بررسی داللت های سند برنامه درسی ملی ج.ا.ا براساس
 با سند برنامه درسی کشور کره جنوبی

 2، احمد جدیدی1*مهساحسینی 

 چکیده

ز ا، یکی سند تحول آموزش و پرورش به عنوان منبع الهام بخش عمل تربیتی در نظام آموزشی ایران تعیین شده است
ه ریزی برنام ه سند برنامه درسی ملی مهمترین سند در حوزهزیرنظام های آن برنامه درسی ملی است. با توجه به اینک

هد.  دقرار  درسی است لذا نقد و بررسی تطبیقی آن می تواند تحوالت آتی نظام آموزشی کشور را در مسیر کارامدتری
قی آن با ه تطبیاین مقاله با هدف بررسی داللت های سند برنامه درسی ملی ج.ا.ا بر اساس عناصر برنامه درسی و مقایس

 امهی، برنسند برنامه درسی کشور کره جنوبی انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا چهار عنصر ساختار نظام آموزش
ی رزشیابی تحصیلی احصا و داللت های آن برای عمل تربیتی با سند برنامه درسی ملیادگیری و ا -درسی، یاددهی

روش  قاط قوت و ضعف سند برنامه درسی ملی بررسی می شود.کشورکره جنوبی مقایسه شده است. در پایان نیز  ن
ه توا شدتحقیق به صورت کتابخانه ای است که در این روش کتب، مقاالت و سایت های مرتبط با موضوع ، تحلیل مح

وی الگه جای فیقی باند. بررسی داللت ها و مقایسه تطبیقی سند ملی ایران نشان داد، هر چند پیرامون جایگزینی الگوی تل
یکی  سنتی )موضوع محور( در طراحی برنامه درسی، مالحظات کمی صورت گرفته است، لیکن این رویکرد می تواند

 عقول واز نقاط مثبت سند ملی ایران در حوزه طراحی برنامه درسی محسوب می شود. رسیدن به یک تمرکز زدایی م
حول ا که تاره برنامه درسی، از نقاط مثبت بوده، چرحرکت به سمت یک تعادل از حیث سلسله مراتب تصمیم گیری درب

وا( این خش محتبدر زیرنظام برنامه درسی نمی تواند منفک از این معنا باشد. از نقاط مثبت دیگر سند ملی ایران )در 
واند ی تده و ماست که تدوین برنامه های درسی بر اساس این سند، صرفا به حوزه های یازده گانه یادگیری، محدود نبو

عدم  فصیلی،توسعه یابد. عملیاتی و قابل تحصیل نبودن برخی از اهداف، چارچوب مفهومی غیر منسجم در بعد افعال ت
ربیت تدی به ضرورت در ساختار نظام، تاکید بر تمرکز، ابهام در مفاهیم بکار رفته حوزه های یادگیری، عدم نگاه ج

 قاط ضعفکاربردی و اجرایی جهت تحقق آموزش از راه دور، از نجنسی، عدم تبیین جایگاه معلم و عدم بیان اصول 
ر این دود که سند برنامه درسی ملی ایران محسوب می شود. از نقاط قوت سند ملی کره می توان به این نکته اشاره نم

 ست،ه اسند، بحث برنامه درسی، صرفا به عنوان یک سند مکتوب )مثال به عنوان محتوا( مورد بررسی قرار نگرفت
 بلکه در زیرنظام برنامه درسی کره به ویژگی ها، بایدها ونبایدهای اصولی آن نیز پرداخته شده است.

 سند تحول آموزش و پرورش, ایران ,کره جنوبی واژگان كلیدي:

  

 

 

                                                           
 (yahoo.com912hosseinimahsa@دانشجوي كارشناس ارشد برنامه ریزي درسي دانشگاه الزهرا)س( ) 1

 كارشناس ارشد مدیریت دانشگاه جامع امام حسين )ع( 2
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کشور ایران  ی بررسی تطبیقی مفاهیم زیست محیطی در برنامه ی درسی شیمی متوسطه
 تواآمریکا ازنظراهداف و محبا کشور 

 4،سیدمحسن موسوی3،راضیه نجات2مهنوش خزائی ، 1فتانه خزائی
 چکیده  
ر پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی مفاهیم محیط زیست در برنامه ی درسی شیمی متوسطه ی کشو 

ایران با آمریکا صورت گرفت، پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که با روش تطبیقی و با بهره 
هش، همچنین روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژو گیری از الگوی بردی  و

ورد مکتابهای درسی شیمی مقطع متوسطه ی کشور آمریکا و ایران است که در بخش مفاهیم محیط زیست 
 ومریکا بررسی و مقایسه قرار گرفت، در این پژوهش، کشورها به صورت هدفمند انتخاب شده اند،کشور آ

یم ر مفاهایران نمونه ی این پژوهش است که در آن برنامه ی درسی شیمی متوسطه ی آنها د از طرف دیگر
 هش؛ بامحیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری دادهها:  اطالعات مورد نیاز در این پژو

رد وماستفاده از اسناد و مدارک موردی درباره ی برنامه ی درسی آموزش شیمی محیط زیست کشورهای 
محیط  نظر جمع آوری شده است. اطالعات جمع آوری شده درباره ی اهداف و محتوا آموزش مفاهیم شیمی

از  ج حاصلزیست کشورهای انتخاب شده، به روش کیفی تجزیه و تحلیل شد،  در نهایت با استفاده از نتای
 بررسی ورد مطالعه ومقایسه ی  برنامه های درسی آموزش شیمی از نظر اهداف و محتوا  در کشورهای م

زیست  شباهت ها و تفاوت های برنامه درسی آنها راهکارهایی جهت بهبود آموزش شیمی در زمینه محیط
 در کشور ارائه گردید. 

 : محیط زیست، شیمی، اهداف، محتوا  واژگان کلیدی

  
 مقایسه برنامه درسی چند فرهنگی ایران و ترکیه

 6پروین احمدی ، 5بتول سیدی 

 چکیده

موزش چند فرهنگی نوعی حوزه مطالعاتی است که هدف اصلی آن برابری فرصت های آموزشی، پرورشی و آ
اجتماعی برای نژادها، اقوام و گروه های مختلف فرهنگی می باشد. در جریان تعلیم و تربیت برنامه درسی ابزار 

لحاظ شرایط تاریخی از گروه های مناسبی برای القای هویت چند فرهنگی می باشد. دو کشور ایران و ترکیه به 
فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی متنوعی تشکیل شده اند. سیاست های آموزشی و برنامه درسی این دو کشور می 

                                                           

 fataneh_khazaei@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش شيمي،شرافت،دانشگاه فرهنگيان تهران . 1 
 khazaee_mehnoosh@yahoo.com دانشجوي دكتري مدیریت وبرنامه ریزي فرهنگي،مدرس مدعودانشگاه رازي كرمانشاه. 2
 Sahba_r_nejat@yahoo.com ،خراسان شمالي.دكتري شيمي آلي،علوم پایه،دانشگاه كوثر بجنورد  3
 smm4566@gmail.com دكتري شيمي معدني، آموزش شيمي،شرافت،دانشگاه فرهنگيان تهران . 4

 :Gmail(         رنامه ریزي آموزشي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه الزهرا)سدانشجوي دكتري برنامه ریزي درسي، گروه مدیریت و ب 5

b.seyedi2000@gmail.com نویسنده مسؤل 
:Email   دانشيار، دكتري برنامه ریزي درسي، گروه مدیریت و برنامه ریزي آموزشي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه الزهرا)س(         6

pahmadi@Alzahra.ac.ir 
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تواند با توجه به موضوع چند فرهنگی در جهت پرورش و تحکیم هویت ملی، نقش اساسی ایفا کند. اما نتایج تحلیل 
ؤلفه های چند فرهنگی در قانون اساسی هر دو کشور، این موضوع عمالً در متن نشان می دهد علی رغم توجه به م

کتاب های درسی به خوبی مورد توجه قرار نگرفته و حتی در مواردی هم نقض شده است. همچنین، توجه به 
 موضوع چند فرهنگی در برنامه درسی ایران نسبت به ترکیه بیش تر است

 ه درسی چند فرهنگی، ایران، ترکیهچند فرهنگی، برنام واژگان کلیدی:
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رد بررسی علل تفاوت اهمیت محتواي آموزشی ومنابع درسی درنظام آموزشی و تأثیرآن بر عملک
 دانش آموزان و معلمان

 1محمد مهدی رجبی
 چکیده 

ن ی ـه آمرزبندي بین دروس و منابع درسی از مسائل قابل توجه درنظام آموزشی کشور ما است که اگر به درسـت
ظـام نپرداخته شود متوجه خواهیم شد که این مرزبندي غیر اصولی یکی از عوامل مؤثر در عملکرد نـامطلوب 

ه؛ و دسـتدآموزشی و اختالل در رسیدن به اهداف آن است. این عمل که خواسته یا ناخواسته مواد درسـی را بـه 
برجاي می  هـاي نـامطلوبی در نظـام آموزشـی هاي خواندنی وحفظ کردنی جدا کرده، پیامد درسهاي فهمیدنی، درس

روس دگذارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع است کـه چـرا در نظـام آموزشـی ما بین 
ارا ي دمرزبندي این چنینی صورت گرفته که بخشی از دروس و رشته هاي مربـوط بـه آنهـا در نظـام آموزشـی 

ی بر استدالل ها توصیفی مبتنی-خاصی برخوردارند؟ موضوع مورد نظر از روش تحلیلی جایگاه برتر و از اهمیت
أیید ته ضمن عقالنی استفاده شده است و جهت جمع آوری اطالعات از منابع کتابخانه ای استفاده گردید. این مقال

ین اثرات رت ارزیابی اناکارامدي چنین مرز بندي به طرح دغدغه ها و پیامدهاي ناشـی از آن پرداخته و بر ضرو
دگی ي الزم زنارت هاعمل و اقدام نظام آموزشی تأکید مـی کنـد. با این وجود داشتن افراد توانمند و آموزش دیده که مه

شد و ررا براي حضور در همه عرصه هاي زنـدگی اجتمـاعی  فراگرفته اند یکی از اصول اساسی و ضروري براي 
الت و مشک ذا در این پژوهش به کمـک مطالعـاتی تطبیقـی کـه در زمینه مسایلتوسعه جوامع محسـوب می شـود . ل

  .آموزش و پرورش صورت گرفته، به واکاوي موضوع مورد نظر می پردازیم
 

 هاي خواندنی، دانش آموزان و معلمان نظام آموزشی، درسهاي فهمیدنی،درسواژگان کلیدی: 

 

 

 

لعه انش آموز در حقوق ایران همراه با مطاطرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل د
 تطبیقی در حقوق فرانسه

 2قربان حسن زاده

 

 چکیده

                                                           
دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمایي، آموزگار پایه ابتدایي، آموزش و پرورش بزینه رود استان زنجان /  1

mehdirajabi2010@yahoo.com 
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ا به امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشی از عمل دانش آموزان چنان حجم عظیمی ر
 حوادث» خود اختصاص داده که در برخی از کشور ها ،قسمتی از حقوق مسئولیت مدنی تحت عنوان 

 ز تقصیربه طور ویژه به طرق جبران این خسارات می پردازد که عمده این خسارات نیز ناشی ا« آموزشی
ز اه یکی آموزگاران می باشد.در فقه امامیه قرنها پیش به مسئولیت شخصی معلم اشاره شده است. امروز

ی از آموزگار ناشمسئولیت های خاص، مسئولیت ناشی از عمل غیر است که یکی از اقسام آن ،مسئولیت 
اشی زگار نعمل دانش آموز می باشد. بر خالف حقوق ایران ،در قانون مدنی فرانسه به مسئولیت مدنی آمو

 سئولیتماز عمل دانش آموز نیز اشاره شده وتحوالت زیادی نیزدر حقوق فرانسه به وقوع پیوسته است. 
موز بر آوی در خصوص خساراتی که دانش مدنی آموزگار بسیار وسیع بوده و در این جا فقط به مسئولیت 

 یرد.گدیگری وارد می آورد بسنده می شود که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد مطالعه قرار می 

 آموزگار. مسئولیت. دانش آموز. دولت.آموزشگاه :گان کلیدی واژ
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 نوجوانان و کودکان پرخاشگری بر ای رایانه های بازی اثرات
 

 4عباس حبیبی اصل، 3فرهام گودرزی، 2مریم معتمدی، 1*ویسیدمحمدجواد عل
 

 چكیده 
. ای بر پرخاشگری کودکان و نوجوانان انجام شدهای رایانهبررسی اثرات بازی باهدف پژوهش این

 مرتبط نظری منابع بر مروری و ایکتابخانه روش با که است اسنادی توصیفی رویکرد با حاضر پژوهش
ای، پرخاشگری، های رایانهمفهوم  بازی بررسی به، تحقیق یپیشینه و مفاهیم نتبیی از پس؛ گرفت صورت

پرداخته  خاشگریچهار شرط الزم برای یادگیری پرو  پرخاشگری پیرامون ییهاهینظرها، نشانهعالئم و 
جامعه مختلف  ای نزد اقشارای جایگاه ویژههای رایانهداد باگذشت زمان بازی نشان بررسی این شد. نتایج

رورش های بسیاری ازجمله پ تواند درزمینه  هایی که میاند. بازیوانان یافتهخصوص کودکان و نوجبه
تواند تأثیرات منفی عمیقی بر جای هایی نیز می پذیری و... مؤثر باشد ولی درزمینه  خالقیت، حس مسئولیت

ها را تزریق خشونت و انکار این بازیلتأثیرات غیرقاب های متعدد، باید یکی ازگذارد. با توجه به پژوهش
 که کودکان و نوجوانان در سنینی هستند که بیشتر از طریقپرخاشگری به مخاطبان دانست و ازآنجایی

ا بصورت  گیرند باید در این سنین کنترل بیشتری بر روی این موارد داشت و در غیر اینمشاهده یاد می
 رو خواهیم بود.ای خشن روبهگری، در آینده با جامعهطلبی و پرخاشنهادینه شدن روحیه خشونت

 ای، پرخاشگری، خانواده.بازی رایانهواژگان كلیدي: 
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 
   بررسي تطبیقي تاثیر فضاي آموزشي در مدارس دوره سنتي ، میانه و نوین ایران

 
 1 شهاب الدین عالمي

 
 چكیده 

و پرورش بوده و نقش مهمي در رشد و  فضای کالبدی و محیط آموزشی یكي از اركان نظام آموزش
 اري آنبالندگي جوامع دارد.اولین و اصلي ترین فضاي آموزشي شناخته شده ، مدرسه است كه فضاي معم

ي طي قرون متمادي دچار تحوالت اساسي گردیده است.برخی از  این تحوالت در راستاي بهبود فضا
ره این د.دربادر امر آموزش و پرورش ایجاد نموده ان آموزشي گام برداشته اند اما برخی تغییرات ، معضلي

ع شده ركن آموزشي كمتر پژوهش هایي به سرانجام رسیده است و گویا این عنصر آموزش مورد غفلت واق
امر  است. لذا بررسي تحوالت و تطبیق فضاهاي گذشته و حال ، امري الزم در جهت پیشبرد و پیشرفت

 یفي درزی است .در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتواي كخطیر آموزش در دنیای متحول امرو
ر دشي را پي تحقیقي تطبیقی ، بر آنیم تحوالت بهبود دهنده و مخل روند آموزش و پرورش در محیط آموز

ین تایج اسه دوره مدارس ایراني ، از طریق گردآوري اطالعات كتابخانه اي مورد مطالعه قرار دهیم. ن
هنده دامه دااد كه  الگوي مدارس سنتي ایراني ، مطابق تحوالت ابناء اسالمي ، همواره به پژوهش نشان د

ین او در  اي در جهت تكامل و تناسب سنت ها و الگوهاي فرهنگي ماقبل خود با نیازهاي روز توجه داشته
كه ال آن، ح راستا ، فضا و محیط آموزشي را به عنوان ابزاري در جریان تعلیم و تربیت رشد داده است

ضاي محیط كالس مدارس نوین ، بدون توجه به نقش عناصر آموزشی من جمله محیط ، با كاهش اهمیت ف
نتي و سكالبدي ، صرفا تقلیدي ظاهری از کالس اروپایي بوده و ناخودآگاه در جهت حذف كیفیت مدارس 

 است.جایگزیني عناصر معماري ایرانی با عناصری ظاهری و بی هویت گام برداشته 
 

 فضاي آموزشي، معماري سنتي، معماري نوین،مدرسهواژگان كلیدي: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 (Alemi@iran.ir)مدیریت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال دانشجوي دكتري  1

 



 13۹۶آذرماه  3و  2، پرورش تطبیقیولین کنفرانس بین المللی آموزش و ا

 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
First International Conference on Comparative Education 

(November 23-24, 2017) 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

 

89 

 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 نقش فناوری اطالعات درآموزش و پرورش نوین

 2، طاهره محبی1فرشاد محبی حسن آبادی

 

 چکیده   

 ست، بههآموزش و نحوه انجام آن از زمان های بسیار دور همواره مورد نظر نظریه پردازان و فالسفه بوده و 
ه ال یافتدر دوران حاضر که علوم هرچه بیشتر به سمت تخصص و تجربه گام بر می دارند و از این رو انتقخصوص 

ن جایگاه از این منظر ابزارها و وسایل کمک آموزشی نوی . های جدید به نسل های جدید بسیار حایز اهمیت است
ه یدن وبددگیری، دانش آموزان از طریق ویژه ای در فرایند آموزش دارند.براســاس یافته های روانشناســی یا

ـبب به سـ کارگیری وســایل مختلف، مطالب درســی را بهتر و راحت تر می آموزند، زیرا وســایل کمک آموزشــی
ه ر پدیدفعال کردن حواس مختلف دانش آموزان،امر آموزش را واقعی تر، عملی تر و دلپذیرتر می ســازند. ظهو

 شورهایکالعات در دو دهه آخر قرن بیستم و توسعه آن در نظام رسمی آموزش و پرورش شــگفت انگیز فناوری اط
درا ین  پیشرو باعث گسترش فرصت های یادگیری و دسترسی آســان به منابع آموزشــی و یادگیری شــده اســت.

رار داده قگیری مورد توجه ادی -رویكرد، فناوری اطالعات به عنوان یک ابزار و وسیله تاثیر گذار در فرایند یاددهی 
ان، ای انساســت. توسعه روزافزون ابزارهای مبتنی بر این فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی ه

اضر حموجب شده تا شكل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی خالق، فعال و فراگیر ایجاد شــود. روش تحقیق 
عات در ابع کتابخانه ای به دنبال آن است تا به نقش محوری فناوری اطالتفاده از منتحلیلی است و با اس-توصیفی

 آموزش و پرورش بپردازد.
 واژگان کلیدی: فناوری اطالعات ، آموزش، یادگیری  
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران
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 کار تیمی و نقش آن در آموزش و توسعه سازمانی
 

 1*مهران عمادی ازوجی

  
 چكیده 

 سازمانها بخشهاي و افراد. شود مي دشوارتر روز هر ده؛پیچی مسائل براي جدید و خالق حلهاي راه یافتن
 زمانها،سا در کارگروهي و هاتیم تشکیل ضرورت. نیستند فرارو مشکالت حل به قادر تنهایي به دیگر

 با افرادي از اغلب ها(. تیم2005 سازد. )رایموند، مي آشکار را تیمي کار مقوله روي بر مطالعه اهمیت
 جادای شاید. است متفاوت نیز افراد این تخصص گاه و اند شده تشکیل تفاوتم رفتارهاي و شخصیتها
 مقاله این رد .شود منجر تیمي باالي عملکرد به بتواند افراد از بهینه ترکیب یک به دستیابي و هماهنگي

 به ي،تیم کار و ها تیم خصوص در شده انجام تحقیقات و مفاهیم برخي از گیري بهره با است شده سعي
 تیمي ارک براي انتخاب جهت را افراد از بهینه ترکیب یک که گردیده تالش و پرداخته مقوله این رسيبر

 نماي تیپ» ابزار از استفاده با .نماییم مطرح را موفق تیمهاي از هایي نمونه همچنین و نموده معرفي
 ارزیابي شهايرو از بزارا این. داد تشکیل سازمان در بخش اثر و موفق هاي تیم توان مي  «بریگز -مایزر

 فرادا ترجیحات توان مي ابزار این کمک به واقع در. گیرد مي سرچشمه یونگ تئوري از و است شخصیتي
 و شده داماستخ تازه فرد بین تناسب معناي به «گروه-فرد» تناسب .کرد بررسي را زندگي مفاهیم مورد در

 باید گروه اعضاي انتخاب فرایند در ها،تیم ياعضا انتخاب نحوه اهمیت به عنایت با. است كاري گروه
 ناسبت) فرهنگي بعد دو از تناسب ویژگي این. داد قرار توجه مورد را یكدیگر با اعضا تناسب ویژگي

 حثب مورد( یکدیگر با گروه اعضاي شخصیتي تناسب) شخصیتي بعد و( یکدیگر با گروه اعضاي فرهنگي
 ، مندیابيکار وظیفه که هستند تیمها از اي نمونه مدیران؛ سعهتو و ارزیابي کانونهاي .قرارخواهدگرفت

 (.تورنتن سي جرج.)دارند عهده به انساني منابع حوزه در را مدیران و کارکنان ارتقاء و استخدام و گزینش

 کار تیمی/ توسعه سازمانی/ کیفیت آموزش.واژگان كلیدي: 
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 الس در ایران و کره جنوبیبررسی استانداردهای آموزش و پرورش مدرسه و ک

 1عباس دشتی 
 

 

 چکیده

 

شده  رداختهدر این مطالعه به بررسی جنبه هایی از ساختار و ویژگی های آموزشی ایران و کره ی جنوبی پ
م ز سیستااست. و همچنین در قسمت نتیجه گیری آن به صورت مختری ارشاراتی به مزایا و معایب هرکدام 

ین این مقایسه شناسایی و معرفی ویژگی های آموزش و پرورش هر یک از ها نیز شده است. هدف از ا
ت و کشور هاست. همچنین در این مقاله به تشریح هریک از مقاطع تحصیلی دو کشور پرداخته شده اس

ری خصوصیات مدرسه و کالس درس و همچنین استاندارد هایی از مدارس شکل و نحوه ی زمان و برگزا
 .کالس ها بیان شده است

 
 عایبآموزش و پرورش، ایران، کره جنوبی، ساختار، مقاطع و دوره ها، مزایا و م: واژگان کلیدی  
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بررسی اثر بخشی مهارت های حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره 
 متوسطه دوم)پسرانه( شهرستان اسالم آباد غرب

 
 1سمیه توخنی 

 
 چکیده 

 
ررسی اثربخشی مهارت های حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر هدف پژوهش حاضر ب

 دوره متوسطه دوم شهرستان اسالم آباد غرب بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش
 گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه در پس آزمون با -آزمون

نفر از دانش آموزان مدارس این شهرستان  50حجم نمونه گیرد و را در بر می 1395-96سال تحصیلی 
جرای اگروه، یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. قبل از  2است.و به صورت تصادفی در 

ند، بعد سوالی چهار گزینه ای معلم ساخته آزمون شد 20برنامه های آموزشی، دوگروه توسط یک امتحان 
. ت نکردوه آزمایشی برنامه مهارت حل مسئله آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافبرای گر

رای ببعد از اجرای برنامه های آموزشی، هر دو گروه توسط  پس آزمون  مورد آزمون قرار گرفتند. 
حل  هارتهایمتجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که  

 .مسئله باعث افزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شد

 
 پیشرفت تحصیلی : مهارت حل مسئله، ،کلیدی واژگان 

 
 
 
 

                                                           

  كرمانشاهمركز دانشگاه پيام نور ، كارشناس ارشد برنامه ریزي آموزشيدانشجوي  1 
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ا بیران امطالعه تطبیقی انواع مدرسه و تبیین روند انتخاب آن در نظام آموزشی آمریکا و 
 تاکید بر معیارهای انتخاب برای خانواده ها

 
 2، سید احمد هاشمی*1زهرا وحیدی

  
 

 چکیده

ار صر معیهدف پژوهش حاضر تبیین روند انتخاب مدرسه در نظام آموزشی آمریکا و ایران با تاکید بر عن
شوری پژوهش حاضر از روش تطبیقی کیفی یا تحلیل بین کاز این رو  انتخاب برای خانواده ها بود. 

د سطح تحلیل دو کشور ایران و آمریکا و شاخص های موراستفاده کرده است. واحد تحلیل، کشور، 
یه و بررسی، معیارهای انتخاب مدرسه و انواع مدارس بودند. تکنیک گردآوری داده ها، تحلیل ثانو

شی بین اوت فاحیافته ها نشان داد که تفمصاحبه بود. جهت تحلیل داده ها از روش مقوله بندی استفاده شد. 
ام ر دو نظهاز سوی والدین در بین دو نظام مشاهده نمی شود، از سویی دیگر در معیارهای انتخاب مدرسه 

ر در نظ آموزشی معموال تنوعی از مدارس برای پاسخ گویی به انتظارات جامعه، والدین و دانش آموزان
ام ظه به نوع ناین تنوع انتخاب در نظام آموزش آمریکا بیشتر به نظر می رسد اما باتوج گرفته شده است که

 شور ازکهای آموزشی و مقایسه انواع مدارس، می توان گفت تقریبا تفاوت فاحشی بین انواع مدارس دو 
لسفه زشی، فحیث هدف وجود ندارد، لکن تفاوت ها در نحوه عملکرد و به دالیل تفاوت در ساختار نظام آمو

 آموزشی، تنوع آموزش ها و خط مشی ها بود.
 

 انواع مدارس، معیارها انتخاب مدارس، واژگان کلیدی:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ركزياحد تهران مسالمي ودانشجوي دكتري برنامه ریزي درسي، گروه علوم تربيتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه آزاد ا 1
parisav@ymail.com 

 Hmd_hashemi@yahoo.comدانشيار گروه علوم تربيتي،دانشگاه آزاد اسالمي واحد المرد،المرد،ایران 2
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 ژاپن و ایران کشوردر ابتدایی دوره تربیت و تعلیم اهداف تطبیقی مقایسه

 

 4، مریم آمینون3،کلثوم آمینون 2،فاطمه آمینون1پریسا شریفی پور*

 

 چكیده  

ل مسائر دآموزش یكي از مهم ترین و اصلی ترین اركان هر جامعه به شمار مي رود.سیاست گذاري و برنامه ریزي 
رین تآموزشي در سطوح و حوزه هاي مختلف اعم از ابتدایي، متوسطه وآموزش عالي یكي از مهم ترین و حساس 

و  ر مفیدحوزه ها است.بنا بر این بهره بردن از تجارب آموزش سایر كشورها در طراحي نظام آموزشي كشور بسیا
ست ، آینده ا رورش ، پرورش و تربیت انسان ها برایپ از گذشته تا کنون انتظار عمومی از آموزش ود. مؤثر مي باش

ند تا بتوان شناسندبنابراین الزم است برنامه ریزان ومسؤالن آموزشی و معلمان، الزامات و مقتضیات زندگی آینده را ب
 خالقیلمی وادانش و  بینش الزم را درکودکان ونوجوانان به خصوص دردوره ابتدایی ایجاد کنند وآن هارا از نظرع

ز پرورش دهند. در راستای این سیاست ، تشخیص ویژگی های آموزش وپرورش کارا و مؤثر درجامعه امروز ا
 در است که او هایی سالیکی از مهم ترین دوره های زندگی و تحصیلی کودک،اهمیت خاصی برخوردار است.

مقطع  بیتتر و تعلیم اهداف قیتطبی مقایسه و بررسی به حاضر پژوهش .گیرد می قرار تربیت و تعلیم تحت دبستان
 و تعلیم هدافا و مقایسه بررسی -1 :از عبارتند پژوهش این اهداف.پردازد می ژاپن و ایران کشورهایدر ابتدایی 

 ژاپن و آمریکا و ایران دبستان مقطع در شده ارائه درسی مواد بررسی-2 ن و آمریکاژاپ و ایران دبستان مقطع تربیت

 دبستان مقطع ربیتت و تعلیم بهبود جهت هایی پیشنهاد ارائه -4ابتدایی مقطع در تربیت و یمتعل هاي شیوه شناخت -3

 بردي بیقیتط مقایسه به توجه با توصیفی،تحلیلی و اي کتابخانه پژوهش،روش این در استفاده مورد روش.ایران در

 که است آن زا حاکی شده انجام عاتمطال.است بوده اینترنت و موجود مدارك،اسناد مطالب، آوري جمع ابزار باشد می

 شخصیت بعادا همه پرورش بر مبتنی که شده بیان کامل طور به کشور سه هر در ابتدایی دوره تربیت و تعلیم اهداف

 شخصیت بعادا تمام رشد براي مناسبی محیط اضافه دروس این ارائه با ژاپن ابتدایی تربیت ود باش می آموزان دانش

 است.  کرده فراهمهای مختلف آموز در زمینه  دانش

 آموزش و پرورش تطبیقی،مقطع ابتدایی،ایران،ژاپنواژگان كلیدي: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 yahoo.com76parisa.shp@،دانشجوي كارشناسي رشته دبيري ریاضي ، دانشگاه فرهنگيان، شاغل در آموزش و پرورش  1
 دانشجوي كارشناسي رشته دبيري ریاضي ، دانشگاه فرهنگيان ، شاغل در آموزش و پرورش 2
 كارشناسي ارشد رشته روانشناسي ، شاغل در آموزش و پرورش 3
 كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني ، شاغل در آموزش و پرورش 4
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 تطبیق آموزش و پرورش ایران باانگلستان درزمینه ی برنامه ی درسی

 2، فرزانه واعظی  1افتخار قنبری
 

 چکیده 

اله ی اشت مقرا به همراه خواهد د با توجه اینکه تحقیق و پژوهش در نظام های مختلف آموزشی دستاوردهای بسیاری
ا هدف بحاضر با هدف مطالعه ی تطبیقی آموزش و پرورش انگلستان و ایران در زمینه ی برنامه ی درسی و نیز 

ی مرور –کشف روش ها و طرح های آموزشی سایر کشور ها ارائه گردیده است. روش پژوهشی به شیوه ی علمی 
ا بست که اول و دوم، نشریات محلی، سخنرانی ها استفاده ی فراوانی شده صورت گرفته که در آن از منابع دست ا

کلی که  تیجه ینفیش برداری از آنها به گردآوری اطالعات پرداخته شده است. این مقوله در سه فصل تنظیم گردیده و 
 وره ی در داز مقوله ی حاضر گرفته شده، این است که دوراندیشی و آینده نگری برنامه ریزان درسی مخصوصاً 

رای با اج ابتدایی موجب نیل به اهداف ترتیبی کشور انگلستان خواهد شد. آموزش و پرورش کشورمان در حال حاضر
 پیشرفت های چشمگیری داشته است.« سند تحول بنیادین»

 

 مطالعه ی تطبیقی، برنامه ریزی درسی، روش آموزشی ایران و انگلستان کلید واژه ها:

 
 
 

 

                                                           
دبستان شيخ بهایي روستاي خراسانلو/  -ل خدمت : آموزش و پرورش ابهرفوق ليسانس رشته فلسفه تعليم و تربيت، مح 1

yganeh1354@yahoo.com 
 دبيرستان دوره اول فالح صائين قلعه -: ليسانس رشته حرفه و فن، محل خدمت : آموزش و پرورش ابهر2
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ان از نظر معلمان شهرست یکم یابیدر کاهش استرس نسبت به ارزش یفیک یابیارزش ریتاث

 شاهرود 
 

 *، فاطمه سیفی، نازنین غالمی1فاطمه آشوری
 
 

 چكیده 
 

 آموزان¬در کاهش استرس دانش ینسبت به کم یفیک یابیارزش ریتأث نییهدف از پژوهش حاضر تع
-یم یلیتحل یفیو توص یاز نوع کاربرد ژوهشاست. روش پ 94-95 یلتحصی سال در شاهرود شهرستان

 یم 1395شهرستان شاهرود در سال  ییمعلمان مدارس ابتدا هیپژوهش شامل کل نیا ی. جامعه آمارباشد
 انسیارا از وهداده  لیو تحل هیتجز یانتخاب شده اند برا یتصادف یرگیمعلمان با روش نمونه نی. که ااشدب

 که مرسییم جهینت نیبدست آمده  به ا لیاستفاده شد. با توجه به تحل 23نسخه spssبا نرم افزار  رهیتک متغ
 .در کاهش استرس دارد یشتریب ریتأث یکم یابینسبت به ارزش یفیک یابیارزش

 
  استرس. ،یکم یابیارزش ،یفیک یابیارزشواژگان كلیدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 (fatemeh.ooo1375@gmail.com) الزهرا )س( سیاستان سمنان پرد انيدانشگاه فرهنگ ،يدانشجو كارشناس 1
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 سبک های یادگیری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
 

 3، شاهرخ محمدی 2* ، هانیه السادات زمانی علوی1فرشته زارعی فر
 

 چکیده 
بک هی از سیادگیری دارد. لذا آگا–سبک یادگیری تأثیر به سزایی بر میزان یادگیری واثر بخشی یاددهی 

یت ا درابوانند های مختلف یادگیری دانشجومعلمان به اساتید این راهنما وچشم انداز را می دهد تا آنها بت
 روش های تدریس خود را همخوان با سبک یادگیری دانشجویان بنمایند و از این رهگذر اثربخشی

بک سفزایش دهند.   بنابراین هدف تحقیق پیش رو مطالعه وشناسایی یادگیری را ا-فرایندتدریس ویاددهی
 96-95یلی های یادگیری دانشجومعلمان پردیس شهید صدوقی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه درسال تحص

شاه در تحلیلی وجامعه آماری کلیه دانشجویان دختر پردیس شهید صدوقی کرمان–می باشد. روش توصیفی 
نفر بودند می باشد و از این تعداد به صورت نمونه گیری تصادفی  800که تعداد  96-95سال تحصیلی 

بک های سطالعات پرسشنامه نفربه عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و ابزار جمع آوری ا259ساده تعداد
ج .  نتای" بود وبرای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شدVARKیادگیری "

ار دین قرنشان می دهد سبک های  یادگیری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید صدوقی کرمانشاه ب
نوشتنی –درصد سبک خواندنی  5/25درصد سبک دیداری ،6/26درصد سبک شنیداری ،1/29: است

علمان حرکتی دارند. که باتوجه به این نتایج سبک یادگیری بیشتر دانشجوم–درصد سبک جنبشی  6/18و
 مورد بررسی ، شنیداری می باشد.

 
 روش تدریس ، سبک یادگیری ، یادگیری اثربخش: گان کلیدیواژ

 
 
 
 

                                                           

گرایش آموزش ابتدایي دانشگاه فرهنگيان پردیس شهيد صدوقي كرمانشاه /دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي  1
f.zareiefar95@gmail.com 

 د صدوقي كرمانشاه گيان پردیس شهيگرایش آموزش ابتدایي دانشگاه فرهن/دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي  2
 دكتراي برنامه ریزي درسي مدرس دانشگاه فرهنگيان كرمانشاه  3
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 نشاهدانشگاه فرهنگیان استان کرمامعلمان انتقادی دانشجوتاثیر درس پژوهی بر تفکر

 
 4، زهرا خالدی نیا3، آیداطالبی2سا کورانیمه، 1شاهرخ محمدی

 
 چکیده

 
نگیان معلمان دانشگاه فرهانتقادی دانشجوتاثیر درس پژوهی بر تفکرپژوهش حاضر به منظور بررسی 

میان  دختر و چه از نفر از دانشجویان چه از میان دانشجویان 32استان کرمانشاه صورت گرفته است 
فر این درس ن 16نفر آن ها درس پژوهی را گذرانده و  16دانشجویان پسر به عنوان نمونه انتخاب کرده که 

ند. ده بودشرا نگذرانده اند که این دو گروه از لحاظ سنی و معدل ومتغیر های متاثر دیگر همسان سازی 
 جه شد که درستوسط نمونه و تحلیل پاسخ ها نتیرنیا کالیفدی نتقااتفکر ی هارت مهان موپس از پر کردن آز

ان و معلمپژوهی هیچگونه تاثیری بر تفکر انتقادی یعنی مهارت های استنباط، تحلیل و ارزشیابی دانشج
 نداشته است

 
  : تفکر، تفکر انتقادی، معلمان، دانشگاه فرهنگیان. کلیدی واژگان 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 یراناریزي درسي، مدرس پردیس شهيد آیت اهلل صدوقي كرمانشاه، دانشگاه فرهنگيان، دكتري برنامه-1

 ارشناس آموزش ابتدایي، آموزش و پرورش صحنه، ایران ك -2
 پروش روانسر، ایران كارشناس آموزش ابتدایي، آموزش و -3
 Aydatalebi73733@Gmail.comكارشناس آموزش ابتدایي، آموزش و پرورش نوسود، ایران -4 
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 ادگیریتاثیر کنش پژوهی معلم بر کیفیت ی

 

 1لیال محمدنیا
 چكیده       

 
در  تربیت ومعلم درسیستم آموزش و پرورش ، سکان دار تعلیم و تربیت در کالس و مدرسه می باشد. تعلیم 

ت یتعلیم و ترب معنای انتقال اطالعات در دنیای مدرن امروز کاربردی ندارد. از این رو با تعریف یونسکو ،
رایند فید یک انستن، عمل کردن و بهتر زیستن. به عبارتی فرایند آموزش بایعنی یادگیری. یادگیری برای د

. در این ز داردیاددهی و یادگیری باشد. این فرایند نیاز به ایجاد ارتباطی دو طرفه بین معلم و دانش آمو
ف و قاط ضعنسنجش و ارزیابی گردند تا  فرایند باید فعالیتهای معلم و دانش آموز هر دو اندازه گیری ،

ری قدرت شناسایی شود. واضح است که اگر نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف برطرف گردد، کیفیت یادگی
ز کنش نظور امافزایش می یابد. در این مقاله تاثیر کنش پژوهی معلم بر کیفیت یادگیری بررسی شده است . 

دو بعد رار دهقزیر ذره بین  پژوهی در اینجا این است که معلم در فرایند تدریس اعمال و رفتارهای خود را
 فکر تاملیتا کمک از اتمام تدریس به ارزشیابی آنها بپردازد. در این مقاله پیشنهاد شده که در این پروسه ب

مشکالت و موانع تدریس کشف و سپس با کمک تکنیک خالق اسکمپر به طراحی فعالیتهای یادگیری 
ر این مقاله د جهت بهبود کیفیت یادگیری پرداخته شود.متناسب با توانایی ها و خصوصیات اخالقی معلم در 

فهوم مدو کالس از دانش آموزان دبیرستان در درس ریاضی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس 
ها و مجموعه ها برای یادگیری انتخاب شد . واحد یادگیری با ترسیم نقشه ذهنی و مشخص کردن مالک

ل اجرا شد. فعالیتهای یادگیری در کالس او ی مورد نظر ، تولید گردید.سطوح شایستگی و طراحی فعالیتها
سب با سپس با کنش پژوهی، نقاط قوت و ضعف و خصوصیات اخالقی معلم  شناسایی و واحد یادگیری متنا

ان با ش آموزآنها  اصالح شد. واحد یادگیری جدید در کالس دوم اجرا گردید. در هر دو کالس یادگیری دان
شد که  ن دادهای استاندارد، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. با بررسی نتایج در این مقاله نشاآزمون ه

 کنش پژوهی معلم تاثیر مثبت و چشمگیری در افزایش کیفیت تدریس و یادگیری دارد.
 

    نجش.کنش پژوهی، تفکر تاملی ، کیفیت تدریس ، فعالیت یادگیری، واحد یادگیری، سواژگان كلیدي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 lmohamadnia@gmail.com استادیار گروه ریاضي ، مركز شهيد شرافت ، پردیس نسيبه ، دانشگاه فرهنگيان 1
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 تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی بر اساس دیدگاه های رابرت فیشر

 3، حاتم زندی 2، رضاساکی 1مرتضی مرادجانی*

 چکیده

وش راست.  پژوهش حاضر با عنوان تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی بر اساس دیدگاه های رابرت فیشر انجام شده
امه ف، برنلی، انعطاف پذیری، ابتکار، بسط، تحریک، اکتشاتحقیق تحلیل محتوا بر اساس مؤلفه های خالقیت )سیا

اب الت کتریزی، بازنگری(، و جامعه آماری، کل کتاب فارسی)خوانداری و نوشتاری( که شامل متن، تصاویر و سوا
دف کلی پژوهش، تحلیل محتوای فارسی)خوانداری و نوشتاری( بر همی باشد.  95-96فارسی در سال تحصیلی 

ه ز مؤلفاالقیت، که در قالب سه هدف جزئی، تحلیل متن کتاب فارسی ششم از نظر استفاده طراحان اساس عوامل خ
رسی تاب فاهای خالقیت، تحلیل تصاویر کتاب فارسی ششم از نظر استفاده طراحان از مؤلفه های خالقیت، تحلیل ک

ه دال ک 50/0 اب مذکور را باالتر ازششم از نظر استفاده طراحان از مؤلفه های خالقیت. ویژگی خالقیت افزایی کت
وره ددرسی  بر فعال بودن متن، سؤاالت و تصاویر می باشد، تشخیص داده است. پیشنهاد می شود سازمان تألیف کتب
توای ازی محابتدایی، از دیدگاه های رابرت فیشر در جهت توسعه توانایی های کودکان در زمینه خالقیت، و غنی س

القیت خش های را بنمایند. و همچنین سازمان توسعه نیروی انسانی در برنامه های خود آموز کتب درسی اهتمام الزم
 را به صورت دوره های ضمن خدمت برای آموزگاران لحاظ نمایند.

 کلید واژه ها: تحلیل محتوا، خالقیت، الگوی ویلیام رمی، کتاب فارسی) پایه ششم ابتدایی(
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 دكترا علوم تربيتي مدیریت آموزشي دانشگاه فرهنگيان 2
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 گیری های برنامه درسی، موانع و راهکار ها مشارکت معلمان مدارس در تصمیم

 

 1میزانی آیالر 

 چکیده

های  پژوهش حاظر به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است و به بررسی نقش معلمان در تصمیم گیری
مه ر برنادتصمیم گیری و با توجه به موانع موجود راهکارهایی را ارائه می کند.  برنامه درسی پرداخته

یان به تناسب نقش های گوناگون در جر یهای متعدد ریزی درسی دارای قلمرو گسترده ای است وگروه
 لیهک مشارکت مستلزم اصولی درسی ریزی برنامهیک  .داده می شوند مشارکت تصمیم گیری برنامه درسی

 ببس به معلمان ها، آن میان در که است گیری تصمیم گوناگون مراحل در درگیر و اثرگذار اینیروه
 یادگیرندگان با تعامل سایه در که ارزشمندی تجربیات و مدرسه و آموزان دانش نیازهای و مسائل با آشنایی

 ره آنان دهمه جانب برخوردارند و درصورت مشارکت ویژه جایگاهی و اهمیت به دست می آورند، از
در  .یافت چشمگیرخواهد ارتقای درسی های برنامه اثربخشی درسی، برنامه با مرتبط های گیری تصمیم

مبود ككمبود آگاهي و دانش، نبود انگیزه ي الزم، مشكالت مالي، مسیر مشارکت معلمان موانعی چون 
ه تنها كث شده کافی و ... باع امكانات ، تقدم رابطه بر ضابطه ، عدم احساس مسؤولیت، عدم اعتماد به نفس

شارکت ممسایل جزیي و مختصر تصمیم گیری، بر عهده ي معلم قرار گیرد. با بررسی تجارب گوناگون از 
کیه لمان تمثبت معلمان در برنامه های درسی، راهکارهایی ارائه گردید که بر ارتقای آگاهي و دانش مع

گان ت کنندبرنامه ریزي درسي اساسی ترین نیاز مشارک دارد چرا که داشتن آگاهی و دانش درباره فرآیند
 از مانعلمي معل مداوم سطح ارتقاي جهت مناسب هاي زمینه در امر تصمیم گیری است. از این رو تدارك

 رنامهب دانش سطح ارتقاي برای ایجاد انگیزه خدمت، ضمن آموزش هاي كارگاه و ها دوره برگزاري طریق
درسي موجود،  هاي برنامه بررسي نقد و جلسات در علمان مدارسدر آنان، حضور م درسي ریزي

ند زمینه ها می توا مسؤولیت و وظایف تصدي براي ها آن سازي توانمند و نقش معلمان درباره ي بازنگري
 ی مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی را فراهم آورد.

 راهکار ها،موانع برنامه درسی،  ،تصمیم گیری ، مشارکت  وازگان کلیدی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 درسي دانشگاه خوارزمي دانشجوي دكتري برنامه ریزي 1
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ز اطراحی برنامه درسي مبتني بر آموزش بینش شهروندی و تطبیق آن دربرنامه درسی  دبستان 
 منظر معاونان پرورشی ومعلمان مقطع ابتدایی شهر تهران

 3، زهرا سلمانی2، زهرا قنبرپور1لیال بیگدلی

 

 چکیده

ی بتدایاتنی برآموزش بینش شهروندی در دوره پژوهشی که در پیش رو دارید به منظور طراحی برنامه درسی مب
ین تحقیق کاربردی از نوع زمینه ای است. جامعه این تحقیق روش انجام ا .انجام شده است95-96در سال تحصیلی 

در سال شهر تهران  5دبستانهای منطقه لیه معاونان پرورشی ک -1را از دو گروه تشکیل می دهند که عبارتند از: 
مشغول به  95-96شهر تهران که در سال تحصیلی  5قه کلیه معلمان ابتدایی دبستانهای منط -2 95-96تحصیلی

در دو حالت حجم جامعه معلوم 1ککراین  تدریس هستند. جهت برآورد حجم نمونه در این پژوهش از فرمول تعیین حجم
اندازه  معه بهظور اینکه هر جا)جامعه مشاوران( و حجم جامعه نا معلوم )جامعه معلمان( استفاده شده است و به من

 مونه گروهعداد نتعدادش در نمونه نماینده داشته با شد از روش نمونه گیری  تصادفی طبقه ای استفاده گردیده است.ت
خته است که نفر می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق سا 105و تعداد نمونه معلمان 55اعضای معاونان پرورشی  

ت که براي اطمینان از روایي پرسشنامه تحقیق در موقع تنظیم آن طوری عمل شده اس گویه می باشد 64شامل 
اینرو  از .سوالهای تشکیل دهنده پرسشنامه معرف محتواي عبارتهای انتخاب شده برای موضوع مورد پژوهش باشد

 دیده، سپسحي گرنامه طراابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و با استفاده از راهنمایي هاي اساتید راهنما و مشاور پرسش
ربیتی و تتن از صاحبنظران با تجربه در زمینه علوم  10مفاد و گویه های پرسشنامه به طریق دلفی در اختیار 

 ر حک وروانشناسی ،حق.ق و جامعه شناسی)به ویژه آشنا با فرهنگ شهروندی( قرار گرفت حاصل دقت نظر آنها د
ر اساس به نیز پایایی پرسشنام ن طریق پرسشنامه نهایی طراحی و آماده شداصالح محتوای عبارتها لحاظ گردید و بدی

رونباخ کل بزرگتر است و همچنین آلفای ک 0.7آلفای کرونباخ محاسبه شد. که برای همه مؤلفه های پرسشنامه از 
تحلیل  ایتشخیص داده شد. به منظور توصیف داده ها از آمار توصیفی )فراوانی و در صد( و بر 0.83پرسشنامه 

رت و انش،مها)آزمون خی دو( استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که دداده ها از آمار استنباطی 
رمت نگرش مورد نیاز در زمینه بینش شهروندی )مسئولیت پذیری،قانونمداری، مشارکت "روابط بین فردی"، ح

نی رسی مبتدهمین اساس نیز نسبت به طراحی مدل برنامه نفس،( از دیدگاه هر دو گروه مورد تایید قرار دارد بر 
ر آموزش بتهران اقدام به عمل آمد و رویکرد برنامه درسی مبتنی  5برفرهنگ شهروندی در مقطع ابتدایی منطقه 

 بینش شهروندی معرفی گردید و سپس سرفصلها و مواد درسی آن پیشنهاد شد.

 درسی آموزش فرهنگ شهروندی،طراحی برنامهکلیدواژه:
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  zasamani@yahoo.comدانشجوي دكتراي مدیریت آموزشي 3
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 بررسی مقایسه ای تربیت هنری و ابعاد زیبایی شناختی آن  بر سبک زندگی
 

 2لیدا کاکیا، 1زهرا چهاردوری
 

 چکیده 
 

ی هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش تربیت هنری و رابطه زیبایی شناختی آن بر ترویج سبک زندگ
 سبک زندگی ازهای اجتماعی است .  سالمی و اثرات آن بر پیشگیری و کاهش اختالالت و آسیبا -ایرانی

 ندیشمندانو از ا آن تاکید بر اجراینیز  نظام سیاسیترین مسائل حوزه فرهنگ ودغدغه هایی است که  مهم
 ه طور جدی مورد توجه قرار دهند.اسالمی را ب -وصاحبنظران خواسته اند که بحث سبک زندگی ایرانی

ان ساز پیام انسمی تواند ر  ترویج سبک زندگی اسالمی بر این اساس هنر به عنوان کارامدترین اثر د
وصیفی تروش تحقیق ازنوع  مکتب توحید را در قالبی زیبا و جذاب به تشنگان وادی هدایت تقدیم کند.

حقیق تشهر تهران ، و نمونه  6پیمایشی ، جامعه آماری شامل کلیه دبیران دوره متوسطه اول منطقه 
اده مع آوری دجبود که به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده بودند. ابزار  نفر از دبیران 86دربردارنده 

هکار هنری سوال بود. یافته های تحقیق نشان داد که را 40ها  پرسشنامه محقق ساخته با چهار مولفه و 
به ی رتی کمتردارای باال ترین رتبه )تاثیر( ، راهکار آموزشی دارای تاثیر متوسط و راهکار پژوهشی دارا

 )تاثیر( است . 
 

 اجتماعی ، آسیب های تربیت و تعلیم ،نظام هنری اسالم،تربیت،ایران ،سبک زندگی ،هنر  :ژگان کلیدیوا
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 بزرگساالن سوادآموزی خدمات برونسپاری طرح اثربخشی تطبیقی بررسی

 1شهریار شهال

 
 چکیده

 کشور در بزرگساالن سوادآموزی خدمات برونسپاری طرح اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش

 رآمدهد عادی جریان یک بصورت شرکتها، بین همکاری، از مختلفي انواع امروزه .است شده انجام ایران

 ودخ کار از بخشي شرکت، یک آن در که است، برونسپاری طرح ریزی برنامه روشها، این از یکي .است

 ارتقای بر نيمب توسعه، پنجم برنامه قانون 221 ادهم تاکید راستای در .میکند منتقل دیگر شرکت یک به را

 به اقدام سوادآموزی نهضت سازمان موسسات، و ها سازمان سازی کوچک هزینه، کاهش وری، بهره

 از سالي چند .اند نموده خصوصي، بخش به مختلف، قالبهای در خود، فعالیتهای از برخي برونسپاری

 اثر میزان بررسي لذا گذرد، می خصوصی بخش به نبزرگساال سوادآموزی برونسپاری طرح اجرای

 اهمیت ینهزم این در درست برنامهریزیهای و گیریها تصمیم اتخاذ خاطر به مختلف فعالیتهای در آن بخشي

 زیسوادآمو نهضت سازمان در برونسپاری طرح اجرای که میدهد نشان پژوهش های یافته .دارد بسیار

 مختلف افیاییجغر نقاط در فعالیتها دامنه گسترش :باشد داشته پی در مانساز برای را زیر مزایای میتواند

 رتصو به اطالعات و دانش تبادل سازمان، از خارج شرکای طریق از نیاز مورد منابع تأمین کشور،

 افزایش جهت پیشنهاداتی پایان در.سازمان اهداف به دستیابی تسهیل و امور انجام سرعت افزایش کارآمدتر،

 .است گردیده ارائه سوادآموزی نهضت سازمان در برونسپاری کارآیی

 بزرگساالن آموزشهای اثربخشی ریزی، برنامه سوادآموزی، برونسپاری،: واژگان کلیدی
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 شهرستان رابطه روش های تدریس معلم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی
 ساوه 

 

 1محمد حسین احمدی
 چکیده

دایی هش بررسی رابطه روش های تدریس معلم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتهدف از پژو  
تحقیق روش توصیفی همبستگی بوده است. جامعه  است. روش 94 -95ساوه در سال تحصیلی  شهرستان

می  94-95معلمان شاغل به تدریس پایه اول ابتدایی شهرستان ساوه در سال تحصیلی  آماری این پژوهش
ی می باشد. نفر از معلمان شاغل به تدریس در پایه اول ابتدای 15نمونه آماری این پژوهش تعداد باشد. 

روش  د.نفر از دانش آموزان پایه دوم دبستان شهر ساوه می باش 322همچنین نمونه آماری این پژوهش 
رداری بهره بگردآوری داده ها روش میدانی بوده است. داده های آن کمی می باشد برای روش تجزیه و 

وش رازشاخص های آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین 
ز روش امعلم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین استفاده  های تدریس

موزان آخالقیت در دانش  حل مسئله، کاوشگری  و.. که محور اکثر آنها پرورش های تدریس جدید مانند
ین روش اده از است  تاثیر به مراتب بیشتر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوره ابتدایی دارد و استفا

 های تدریس یادگیری دانش آموزان را بهبود می بخشد.
 

روش تدریس،روش تدریس اکتشافی،روش تدریس مشارکتی،روش تدریس :کلیدی گان واژ
  لهحل مسا کاوشگری،روش تدریس
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 بهبود کیفیت آموزش با شناخت معلم از موقعیت های واقعی

 
 1لیال محمدنیا

 
 چکیده

یت یکی از زیر بنایی ترین نهادهای بشری آموزش و پرورش است. بهبود کیفیت آموزش از طریق ترب
گیری ق یاداند از طریدانش آموزانی کارآمد و خالق می تواند موجب اعتالی کشور گردد. این تربیت می تو

 ی برایعمیق در جهت رسیدن به اهداف آموزشی دنبال گردد. آشنایی با رویکردها و روش ها در یادگیر
یات ز تجرببهبود کیفیت آموزش بسیار مهم است. یکی از این رویکردها یادگیری دانش آموز با استفاده ا

تا مک کندین شیوه ی یادگیری، معلم باید کخودش می باشد. این تجربیات دارای دانش ضمنی هستند. در ا
ا به ردانش ضمنی برخاسته از تجربه ی دانش آموز به دانش آشکار تبدیل گردد و بتواند دانش آموز 

دگیری احد یاموقعیت جدید علمی منتقل کند. در این روش معلم باید چند فعالیت یادگیری را در قالب یک و
یت های و اجرا کند. در این مقاله تاثیرات شناخت معلم ازموقعبرای آموزش یک مفهوم طراحی، تولید 

واقعی درطراحی یک واحد یادگیری مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از موقعیت های واقعی 
ش ،فضای فیزیکی مدرسه ،تعامالت عاطفی رسمی و غیر رسمی بین کادر مدرسه و دانش آموزان، دان

له ین مقااش آموزان و چگونگی فرآیند آموزش در مدرسه می باشد. در آموزان با یکدیگر، والدین با دان
ط به نفره در درس ریاضی به عنوان نمونه ی آماری انتخاب گردید و واحد یادگیری مربو 30دوکالس 

 زان بامفهوم حل معادالت درجه اول طراحی، تولید و در کالس اجرا شدو در نهایت یادگیری دانش آمو
لعه ارد مورد سنجش قرار گرفت. موانع و مشکالت شناسایی و ابعاد آنها با مطاآزمون های استاند

ا سپس ب موقعیتهای واقعی مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعه با کمک تکنیک خالق شش کاله انجام شد و
ها،  رزیابیکمک بررسی های انجام شده ، واحد یادگیری اصالح و در کالس دوم اجرا گردید. با توجه به ا

ت اند جهنتیجه گرفته شد که اگر معلم درک و اطالعات درستی از موقعیت های واقعی داشته باشد می تو
ری گیری مناسبی برای حل مشکالت و طراحی یک واحد یادگیری در جهت رسیدن به هدف افزایش یادگی

 .و باال بردن کیفیت آموزش داشته باشد
 

ق شش واحد یادگیری، موقعیت های واقعی، تکنیک خال کیفیت آموزش، فعالیت یادگیری،واژگان كلیدي: 
 کاله، سنجش
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 ارتقای کیفیت نظام آموزشی، ضرورتی غیر قابل انکار

 
 1سمانه محمدی

 
 چکیده

 

مقاله ی این پژوهش به بررسی عوامل موثر در کیفیت آموزش و یادگیری دانش آموزان می پردازد.در    
ر به طریق اسنادی و بررسی متون کتابخانه ای وجست وجو دحاضرکه از نوع مروری است یافته ها 
 هادهاینهمان گونه که پیداست آموزش و پرورش از مهمترین  پایگاه های اینترنتی جمع آوری شده است.

رد ی عملکاجتماعی می باشد. در واقع،کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی به چگونگ
ت کیفیت در حال حاضر یکی از محورهای اصلی همه مباحث آموزشی اس ارد.آموزش و پرورش بستگی د

 منظور از آموزش و پرورش در نوشتارو ارتقای آن مهمترین وظیفه وزارت آموزش و پرورش است. 
ن ه پایابحاضر همان آموزش و پرورش رسمی ای است که از دوره ابتدایی شروع و با اتمام دوره متوسطه 

 4امل شوزش و پرورش کشور وظیفه اجرای آن را برعهده دارد. مفهوم کیفیت آموزشی می رسد و نهاد آم
زان؛ ش آمویادگیری دان -بعد است که عبارتند از: کارکردها و فعالیتهای مدرسه از قبیل فرایند یاددهی

یت کیف همچنین.معلمان و دست اندرکاران آموزشی؛دانش آموزان و مخاطبین؛ امکانات و تجهیزات آموزشی
 ،وجود حداقل شرایط الزم جهت اجرای محیط برانگیزاننده از نظر فکری آموزشی به عواملی چون

ا و در دسترس بودن مواد آموزشی و مربی که مشارکت و عالقه دانش آموزان ر فعالیتهای آموزشی
 برانگیزد و بتواند او را به سطح جدید درک و شناخت برساند،بستگی دارد.

 
 قا،کیفیت،نظام،آموزشی،ضرورتارتواژگان کلیدی:
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 به درس تاریخ  آموزان دانش مندی عالقه میزان و معلم تدریس روش ارتباط بررسی
 

  1مبارکه احمدپور مرضیه
 

 چكیده 
 روش بین ارتباط بررسی مبنی بر پژوهشی ،به دلیل عدم عالقمندی دانش آموزان پایه نهم به مبحث تاریخ

ن نظام ای بی مقایسه همچنین انجام گرفت، درس به این آموزان دانش مندی هعالق میزان و معلم تدریس
 از ا،ه داده آوری جمع برای راستا این در. صورت پذیرفت آلمان و آموزشی و آموزش درس تاریخ ایران

 اربردی،ک پژوهش،. شد استفاده رفتار دانش آموزان مشاهده و مصاحبه ، پرسشنامه شامل مختلفی، ابزار
هم در قالب دانش آموز دختر پایه ن 30جهت انجام این پژوهش تعداد  .است پژوهی اقدام نوع و از یتوصیف

 از و میهای جمع آوری شده ک داده یک کالس انتخاب و به روش شبه آزمایشی مورد بررسی قرار گرفتند.
 که داد انپژوهش نشنتایج این  تحلیل شدند. spss افزار نرم کمک با و  استنباطی و  توصیفی آمار طریق

ه از روش استفاد؛ دارد وجود معناداری رابطه تاریخ درس به عالقمندی و معلم تدریس نوع و چگونگی بین
یخ، بیشتر فراگیران به درس تار« توجه»های تدریسی که دانش آموزان در آن فعال تر هستند، سبب 

 کمی اب خواننده آن می شود. همچنیناز « رضایت» و به این درس« اطمینان» آن، با «ارتباط» برقراری
 عدم الیلدبه  حدودی تا تواند می آلمان، کشور و کشورمانپایه نهم  تاریخ برنامه درسی در تامل و دقت

 .ببرد پی تاریخ درس به ایرانی آموزان دانش عالقمندی
 عالقمندی به درس تاریخ، آموزش تاریخ، آلمان تدریس، روشواژگان كلیدي: 
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ر حال د( محیط زیستی کشورهای NGOنهاد )های مردمتطبیقی نقش سازمانمطالعه 
 توسعه در آموزش محیط زیست )مطالعه موردی: ایران، بلغارستان و برزیل(

 
  (مشخصات نفر چهارم)  ، کامران نصیراحمدی3محسن احمدپور ،2صمد ایزدی، *1زاده طالشیمنا حسن

 
 چكیده  

زیستی در آموزش محیط زیست در نهاد محیطهای مردمقی نقش سازماناین تحقیق با هدف مطالعه تطبی
سنادی اای یا به عبارتی ایران، بلغارستان و برزیل انجام شد. منبع گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه

 های غیر دولتیسازمانهای ای رسمی( بود. عالوه بر این از سایته)استفاده از مقاالت معتبر و سایت
(NGO) دهد که فعال در زمینه محیط زیست سه کشور مورد مطالعه، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می

وزه حگرچه اقدامات محدود ولی موثر در این  ایران در ابتدای مسیر آموزش محیط زیست قرار دارد.
دارد و توان کمی ن نهاد محیط زیستی در ایران جایگاه مناسبیهای مردماما سازمان صورت گرفته است،

. در عی داردمالی و اجتما-برای جلب مشارکت مردم دارد. بنابراین نیاز به بستر مناسب سیاسی، اقتصادی
های غیردولتی محیط زیستی فرما است، با این تفاوت که سازمانبلغارستان نیز تقریباً همین شرایط حکم

دانند. اما در برزیل، با مشکالت مالی می های مناسب مدیریت و رهبری را هم ردیفبلغارستان، روش
بتوانند  های غیردولتی محیط زیستیباشد که در آن سازمانبیشتر به یک سناریوی جدید آموزشی نیاز می

نهاد های مردمسازمان هایی را پوشش دهد که نه تنها آموزنده و هدفمند است بلکه حیاتی نیز هستند.جنبه
توانند کارایی خود را در های مناسب مدیریت و جلب مشارکت مردمی میاز روشمحیط زیستی با استفاده 

 های غیردولتی محیط زیستی راای سازمانترین عوامل توسعه برمهمجهت حفظ محیط زیست بهبود بخشند. 
 های کسب و کار و آمادگی برای همکاری باتوان، رهبری قوی، منابع مالی و در دسترس بودن مهارتمی

تر عه بیشدولت محلی دانست. این در حالیست که دسترسی به منابع مالی نه تنها ضروری، بلکه برای توس
 های غیردولتی بسیار با اهمیت است. سازمان

 ، برزیلارستانایران، بلغمحیط زیست ،  نهاد، آموزشردمهای ممطالعه تطبیقی، سازمانواژگان كلیدي: 

 

                                                           

یسنده ، بابلسر)*نوریزي درسي، گروه علوم تربيتي، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندرانهدانشجوي كارشناسي ارشد برنام 1
 mona.hasanzadeh41@yahoo.comمسول: 

 ، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران، بابلسردانشيار گروه علوم تربيتي 2
 انگان، گرگشيالت و محيط زیست، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گر كتري محيط زیست، گروه محيط زیست، دانشکدهد 3
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 سازی تحصیلی بینی خودناتوانوری آموزشی در پیشآتحصیلی و تاببینینقش خوش
    2*مهدی یوسف وند    1فیروزه غضنفری

                                                                                                                               
 چكیده

بینی آوری آموزشی در پیشتحصیلی و تاببینیخوشنقش  بررسی پژوهش این از هدف: زمینه و هدف
: بود. روش بررسی 1395 - 96سال تحصیلی  دانشجویان دانشگاه لرستان در سازی تحصیلیخودناتوان

دادند که تشکیل می 1395 - 96جامعه این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 
دانشجو  9547معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه گرفته شد برابر با ها بر اساس آماری که از تعداد آن

با روش  كه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه لرستان بودند از نفر ۴00 شامل پژوهش این نمونه بودند.
 گردآوري شدند)حجم نمونه با توجه به جدول مورگان برآورد شد(. براي انتخاب ساده تصادفي گیرینمونه

آوري آموزشی مارتین و تاب ، مقیاس(198۵بینی تحصیلی شیرر و کارور)خوش نامهپرسش ها ازداده
شد. پژوهش حاضر توصیفي از نوع  ، استفاده(2000سازی تحصیلی میگلی)و خودناتوان( 2003مارش)

 های آمار توصیفی)میانگین و انحراف معیار( و استنباطی)ضریب همبستگیروش با هاداده همبستگي بود و
ساده، رگرسیون تک متغیری، رگرسیون چندگانه، معناداری ضرایب همبستگی چندگانه( تجزیه و تحلیل 

بینی تحصیلی در ها نشان داد که بین میانگین نمرات نمونه مورد مطالعه در متغیر خوشیافته ها:شد. یافته
سازی ای خودناتوانبا میانگین جامعه تفاوت معناداری وجود ندارد ولی در متغیره α< 0۵/0سطح 

 α< 0۵/0ها نشان داد که در سطح آوری آموزشی این تفاوت معنادار بود. همچنین یافتهتحصیلی و تاب
سازی آوری آموزشی با خودناتوانسازی تحصیلی و تاببینی تحصیلی با خودناتوانبین خوش رابطه

 23بین به طور کلی که متغیرهای پیشمنفی و معنادار بود.  عالوه بر این یافته ها نشان داد تحصیلی 
بین، و از بین متغیرهای پیش کنندسازی تحصیلی( را تبیین میدرصد از واریانس متغیر مالک)خودناتوان

به طور کلی نتایج : . نتیجه گیریخودناتوان سازی تحصیلی بود بینی کنندهبینی تحصیلی بهترین پیشخوش
بینی آوری آموزشی در پیشتحصیلی و تابهای خوش بینیاین پژوهش حاکی از اهمیت نقش متغیر

های آموزشی و غیره بتوان میزان چه با استفاده از روشبنابراین چنان سازی تحصیلی بود.خودناتوان
سازی تحصیلی را به توان سطح خودناتوانآوری آموزشی را افزایش داد میبینی تحصیلی و تابخوش

 آورد. ای پایینمیزان قابل مالحظه

  سازی تحصیلیآوری آموزشی، خودناتوانتحصیلی، تاببینیخوشواژگان كلیدي: 
 

 

                                                           

 دانشيار گروه روانشناسي عمومي، گروه روانشناسي دانشگاه لرستان، لرستان، ایران 1
دانشجوي دكتراي روانشناسي  تربيتي، گروه روانشناسي، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران        2

Mehdi_yousefvand@yahoo.com 

mailto:Mehdi_yousefvand@yahoo.com
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران
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 آموزش و پرورش ژاپن و ایران

 1مریم نادری
 

 چکیده 
هههای نظههام آموزشههی ژاپههن در چنههد سههال اخیههر موجههب حیههرت و حسههرت جهانیههان و مههورد توجههه پیشههرفت

موفقیههت نظههام آمههوزش و  اسههت؛ سههوال ایههن اسههت قههرار گرفتههه  کارشناسههان و کههارگزاران آموزشههی کشههورها
تههاریخ آمههوزش و پههرورش ژاپههن را  پههرورش بههه ویههژه آمههوزش ابتههدایی و پههیش دبسههتانی ژاپههن چگونههه اسههت؟

حات تقسهیم کهرد. ایهن انقهالب بیسهت سهال بعهد از اصهال« انقالب میجهی» ی قبل و بعد از توان به دو دورهمی
اپهن بهود امه پیدا کهرد. تها قبهل از ایهن انقهالب دو نهوع مدرسهه در ژمیالدی آغاز و اد 18۶8امیرکبیر در سال

 18771هههای عههادی. در سههال مخصههوص آدم« مههدارس تراکویهها»ها و ویههژه ی سههامورایی« مههدارس هههانکو»
در نظههام آمههوزش ژاپههن دوره  یعنههی سههه سههال بعههد از انقههالب میجههی، آمههوزش وپههرورش ژاپههن تاسههیس شههد.

سهت. های نظهام آموزشهی و ایهن دوره نهزد ملهت و دولهت زاپهن مههم اترین دورهدبستانی و ابتدایی از مهمپیش
ر بهآموزی در نظام آموزشی ژاپن مورد توجه و تاکید است و دانش آموزان از دوران کهودکی عهالوه مهارت

هها آمهده ههای آمریکهاییدر تحقیقهات و نظریهه شهود.های عملی و تئوری آشنا میهایشان با مهارتذهن، دست
بهه نظهر  آموزان را برآورده کنند آنها نیز به مدرسهه اهمیهت خواهنهد داد.ت که اگر مدارس، نیازهای دانشاس

هها کهه عبهارت از تعلهق خهاطر، حهس اسهتقالل و آزادی عمهل و شناختی بچهرسد که سه نیاز اساسی روانمی
اهمیهت خاصهی پیهدا  هها در مدرسهه،درنهایت، احساس شایستگی و کفایت است، در پیوسهتگی و حضهور بچهه

 کند.می
 .آموزش و پرورش، ژاپن، ایران :کلیدی  واژگان 
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 آموزش و پرورش کشور کوبا

 
  2* ، فرزانه دارابی1مریم نادری

 
 

 چكیده 
ها در این میالدی بر می گردد زمانی که اولین مدارس و دانشگاه 17آغاز تاریخ آموزش در کوبا به قرن 

ه به ترتیب کشورهای کوبا، کانادا، فنالند و کر 200۵طبق گزارش یونسکو در نوامبر کشور ساخته شدند.  
ا فقط در زمان تسلط استعماری اسپانی بهترین عملکرد را در عرصه آموزش به خود اختصاص داده اند.

ند شتکه دا فرزندان افراد ثروتمند از آموزش بهره می بردند و اکثریت مردم به دلیل شرایط بد اقتصادی
آموزانی که میالدی کم کم مدارس کوچک و کم امکانات برای تحصیل دانش 19سواد بودند . در قرن بی

بریت مصادف با پیروزی انقالب به ره 1959وضعیت اقتصادی خوبی ندارند در نظر گرفته شد. در سال 
 ارس وتمامی مد فیدل کاسترو, تحولی عظیم در نظام آموزشی کوبا شکل گرفت به گونه ای که تحصیل در

حتی تحصیالت عالیه در مقاطع دانشگاهی در همه ی دانشگاهای کشور با صرف نظر از 
ست و شده ا . از روش روایت پژوهی در این مقاله استفادهنژاد,جنسیت,موقعیت اجتماعی و مالی رایگان شد

و وزارت  آموزش و پرورش در کوبا توسط وزارت آموزش و پرورشیافته ها حاکی از ان است که 
 آموزان  برشود. پروسه تدریس  در مدارس کوبایی به دنبال تعلیم  کامل دانشآموزش عالی مدیریت می

رد. اد بگییاساس دیدگاه سوسیالیستی است بطوری که  آن فرد دانش و رفتار مثبت برای عمل در جامعه را 
اه دانشگ پایه , پیش دانشگاهی و آموزش در این  کشور شامل دوره های پیش دبستانی, ابتدایی, متوسطه

س از آن پسالگی یعنی اتمام متوسطه پایه)کالس نهم( اجباریست اما  14سالگی تا پایان  5است که  از 
ه ی رای همباختیاری میباشد یکی از نکات قابل توجه در دوره اول دوران ابتدایی آن است که دانش آموز 

 ه پایهبآموزانش هر سال ارد که این معلم همراه با دانشدروس خود به جز بعضی دروس یک معلم ثابت د
 . یابدی باالتر ارتقا می

 ی کوبا، نظام آموزشی، آموزش متوسطه پایه، آموزش ابتدایی، آموزش پیش دبستانواژگان كلیدي: 
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 مقاالت 

:محور  

 و دانش اقتصاد
 سازی تجاری

 آموزش
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 راهکارهاها و وپرورش: چالشآموزش در مدیریت جدید مدارس
 

 
 1*اسد حجازی

 
 چكیده  

ناطق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت م به تأسیس و اداره مدارس غیردولتیدر قانون 
 غیردولتی  «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی»محروم، مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی، 

شده سرانه ساالنه ( از قیمت تمام%50درصد )دولت موظف است هرساله و تا سقف پنجاهکه و این
آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانشدانش

مطالعات داخلی و  اما نتایج. شده استتوجه  ، بینی نمایدکمک در الیحه بودجه ساالنه کل کشور پیش
وپرورش است. هدف این یریت مدارس در آموزشر توسعۀ مدها، بیانگر نامطلوب شدن این قانون دبررسي

وپرورش ها و ارائۀ راهکارهایی برای توسعه و بهبود مدیریت مدارس در آموزشمقاله، شناسایی چالش
راي تحلیلي است و در آن از روش تحلیل محتوایي ب ـاین پژوهش ازنظر ماهیت تحقیق توصیفي  هست.

 ریت مدارس دردرزمینۀ مدی شدهآماري از بین تحقیقات انجام نمونه .شده استبررسي اسنادي استفاده
. بر طبق تحلیل و شده استهدفمند و در دسترس براي مطالعه انتخاب ۀعنوان نمونبهوپرورش  آموزش

های هم چالش، ااداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی های مرتبط باتوصیف پژوهش
اند از: عدالت آموزشی، قوانین و مقررات، وپرورش عبارتجدید در آموزش مدیریت مدارس به شیوه

ع قاله، ضمن ارائه راهبردهای بهبود وضها. این ممعلم، فرهنگ و قومیت، تربیتاعتباراتپذیری، رقابت
  موجود، پیشنهادهایی را نیز برای مدیران، تصمیم سازان و پژوهشگران آتی ارائه کرده است. 

  ها و راهکارهامدیریت مدارس، مدارس غیردولتی، چالشدي: واژگان كلی
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 بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی و بازار کار در ایران و ژاپن
 1طیبه طاهری فر

 
 چکیده

ای ههدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی و بازارکار در ایران و ژاپن است.آمار 
و  م عالیماعی جامعه ایران این حقیقت تلخ را آشکار می کند که بین نظاموجودو وضعیت اقتصادی و اجت

ه بوده ن مواجبازار در این کشور تطابقی وجود ندارد و ازجمله چالش های اصلی که جامعه از دیر باز با آ
ی در است ، میزان رو به افزایش تحصیل کردگان بیکار است و رواج مدرک گرایی به جای مهارت آموز

ررسی بعالی. برعکس ایران ژاپن کشوری است که در این زمینه موفق بوده و مقاله حاضر  به  موسسات
معه ی ونی جازمینه های این موفقیت و تجزیه و تحلیل نظام آموزش عالی در ژاپن و تطبیق آن با شرایط کن

له ی د.مقاائه شوایران می پردازد تا مشکالت ، نمایان شده و در پی آن راهکار هایی برای این چالش ار
ی نه هایحاضر به روش تحلیل محتوا و اسناد می باشد.یافته های پژوهش نشان می دهد ژاپنی ها در زمی

ی چون پرورش نیروی انسانی،ارتباط دانشگاه و صنعت،کیفیت نظام آموزشی،حمایت دولت از طرح ها
این  ایران ل کرده اند ؛ اما درصنعتی دانشگاه، توجه به آموزش های فنی و حرفه ای و... بسیار قوی عم

ه بارد . دروند معکوس بوده است و به همین دلیل است که این همه فارغ التحصیل بیکار در جامعه وجود 
ه بکردو  طوری که اگر در زمینه های یادشده الگوبرداری صحیح انجام شود ، می توان این بحران را حل

 آینده ی جوانان این مرزو بوم امیدوار بود. 
 :آموزش عالی،بازارکار،ایران،ژاپن،بررسی تطبیقیواژگان کلیدی
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 های یادگیریها و فرصتانداز فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش عالی: چالشچشم

 
 2فاتح مرادی نیاز، 1سیده مریم حسینی لرگانی*

 
 چكیده 

 
های آن برای ها و فرصتانداز فناوری اطالعات و ارتباطات و چالشبررسی چشم این مطالعه به دنبال

 های انجام شده در حوزه فناوریفرایند یادگیری در حوزه آموزش عالی است. یادگیری اگر با پیشرفت
وش اندوزی بینجامد. انتخاب رتوان به تعمیق و تسهیل فرایند دانشاطالعات و ارتباطات هماهنگ باشد، می

ی اهداف آموزشی از پیش تعیین کنندهو ابزار صحیح آموزشی در راستای تسریع فرایند یادگیری که تامین
های خاص خود را دارد. با توجه به ادبیات پژوهش، ابتدا فضای حاکم در ها و فرصتشده باشد چالش

ختلف در ادامه به جوانب مدر حوزه فناوری اطالعات تبیین و ترسیم شده و  های انجام شدهزمینه پیشرفت
  –لعه حاضر از نوع تطبیقیشود. روش پژوهش مطاهای موجود پرداخته میها و فرصتآن و چالش

ای، هتابخانتحلیلی  با رویکرد یادگیری تطبیقی انجام شده و  به منظور گردآوری اطالعات، از مطالعه ک
 و منابع اینترنتی در حوزه آموزش عالی اطالعات های انجام گرفته در حوزه فناوریجدیدترین پژوهش

دهد که نقش فناوری اطالعات و ارتباطات )به ویژه موبایل و های مطالعه نشان میاستفاده شده است. یافته
به  ای در حوزه یادگیری و آموزشتبلت( در چند سال اخیر، با توجه به روند جهانی شدن، تاثیر گسترده

ی توسعه یافتگ آموزشی، داشته است. البته چالش عمده در این حوزه عدمهای ویژه در زمینه ارائه فرصت
تباطات اجتماعی و نبود یک رویکرد سیستمی به نحوه پیادسازی فناوری اطالعات و ار –کامل اقتصادی 

د فراین در حوزه آموزش عالی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که سرعت این روند را ُکند و
توان به بهبود ارزشیابی آموزشی و تسریع روند ها میرا تقلیل داده است. از مهمترین فرصتسازی همگام

 یادگیری در فراگیران اشاره کرد. 
 

 فناوری اطالعات و ارتباطات، آموزش عالی، یادگیری تطبیقیواژگان كلیدي: 
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 -و پرورش و تأثیر آن بر روند یاددهیآموزش ( در نظام E-learningآموزش الکترونیکی )

 یادگیری
 

 4علیرضا منصوری نوریو 3امید اطاعتی  ، 2وحید بادکوبه هزاوه ،*1میالد نوده فراهانی
 

 چکیده
 

ن نقش آ ودر این پژوهش سعی شده است تا با روش کتابخانه ای مفاهیم مربوط به آموزش های الکترونیک 
 دد. دریادگیری ارائه گر-ین و راهکارهایی برای بهبود فرایند یاددهیدر سیستم آموزش و پرورش تبی

آموزشی نوین دارند، ابزارها و وسایل کمکدوران حاضر که علوم به سمت تخصص و تجربه گام برمی
رد، این ای در فرایند آموزش پیدا می کنند. آنچه که می توان در آموزش الکترونیک استفاده کجایگاه ویژه

وپرورش دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اول ی ارتباط فناوری اطالعات و آموزشر زمینهاست که د
وزش آموزش فناوری اطالعات و رویکرد دوم آموزش به کمک فناوری اطالعات است. در رویکرد اول آم

آن گیرد و هدف از عنوان اصل و اساس قرار میمفاهیم و مبانی ابزارهای فناوری اطالعات در مدارس به
عنوان ابزاری جهت تسریع،  شناخت فناوری اطالعات است. در رویکرد دوم از فناوری اطالعات به

شود؛ جایی که ای در واقع در رویکرد اول متبلور میشود. سواد رایانهتسهیل و تعمیق آموزش استفاده می
کند. در آموزش ناخت پیدا میفرد اول مفاهیم پایه را در ارتباط با رایانه کشف و نسبت به کارکردهای آن ش

ود واهد بخمعلمان الزم است بیشتر به رویکرد اول توجه شود؛ در آموزش دانش آموزان رویکرد دوم مؤثر 
ای خود به شناخت و دیدگاه مناسبی از فناوری ها و سواد رایانهبه این معنا که معلمان با تقویت مهارت

 تفاده می نمایند.خود از این دانش اسیابند و سپس در امر تدریس اطالعات دست می
 

 یادگیری -ی آموزشی، فرایند یاددهیآموزش و پرورش، آموزش الکترونیک، رسانه:یکلید واژگان
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 تحصیلی دانش آموزان انگیزش بر هوشمندسازی تاثیر
 

 4دو ایمان مصلی نژا 3، سجادراه پیما2سیدمحمدجوادعلوی* ، 1سیدهاشم سخن سنج
 
 

 چكیده 
 

. بررسی تأثیر هوشمند سازی مدارس برانگیزش تحصیلی دانش آموزان انجام شد باهدف هشپژو این
 مرتبط نظری منابع بر مروری و ایکتابخانه روش با که است اسنادی توصیفی رویکرد با حاضر پژوهش
 هدافا مدارس، سازی مفهوم هوشمند بررسی به، تحقیق یپیشینه و مفاهیم تبیین از پس؛ گرفت صورت

 آموزش کلیدی اصول مدارس، سازی هوشمند ضرورت هوشمند، مدارس اصلی عناصر هوشمند، رسهمد
 رسیبر این تحصیلی پرداخته شد. نتایج برانگیزش مؤثر عوامل و تحصیلی انگیزش هوشمند، مدارس در

خصوص بعد آموزش دیگر مدارس سنتی ها بهداد باگذشت زمان و تغییرات حاصله در تمامی زمینه نشان
های مانند گذشته در امر آموزش تأثیرگذار باشند و اگر بخواهند نقش خود را در پرورش نسلتوانند بهنمی

تر را در این زمینه ایفا کنند مدارس هوشمند نمونه روزرسانی خود نقشی فعالآینده بازی کنند باید با به
بدیلی را در سطوح مختلف بی آموزشی، تأثیراتشده مدارس سنتی است که با کمک وسایل کمک روزبه
ها شده و کند ازجمله اینکه باعث افزایش انگیزه تحصیلی در آنخصوص پرورش دانش آموزان ایفا میبه

 تر خواهد کرد.بخشها لذتیادگیری را برای آن
 

 هوشمندسازی، انگیزش تحصیلی، یادگیریواژگان كلیدي: 
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در دوره ابتدایی کشورهای ایران، شناسی آن بررسی تطبیقی آموزش هنر و آسیب
 کمیت و کیفیت آموزش(انگلستان و فرانسه)

 5هللا رحمانی، سیف4، جالل غریبی3، سید سیاوش عباسی2، فتانه فخری*1محسن فتاحی
 چکیده

 

های اههای نظام هستی، که یکی از رآموزش و فراگیری هنر بستری است برای درک هرچه بیشتر زیبایی
جهان،  آورد. در برخی از کشورهایسی و قدردانی از الطاف خالق یکتا را فراهم میرسیدن به خداشنا

ز که این موضوع در بسیاری اهای قابل توجهی در زمینه آموزش هنر صورت گرفته، در حالیتالش
دست فراموشی سپرده شده است. هدف از این پژوهش، کشورهای دیگر به شکلی کامالً محسوس به 

 شناسی آن در دوره ابتدایی آموزش و پرورش کشورهای ایران،آموزش هنر و آسیببررسی تطبیقی 
ای و خانهستفاده از منابع کتابتحلیلی با ا -باشد. روش مطالعه در این پژوهش مروریانگلستان و فرانسه می

ساس ا باشد، برباشد. نظام آموزش پرورش در ایران به صورت متمرکز میبرداری و سپس تحلیل میفیش
 هبیت بوده، ئز اهمنتایج این مطالعه آموزش هنر در ایران با توجه به آثار باقی مانده از پیشینیان بسیار حا

مریدی  -راد شاگردی یا م -صورت استاد که تا پیش از تأسیس مدرسه دارالفنون، شیوه آموزش بهطوری
ان آموزش نوین های غربی، بنیی شیوهایهبه صورت آکادمیک و علمی و غالباً بر پ شد و پس از آنانجام می

رنامه بآموزش و پرورش فرانسه با وجود نظام آموزش متمرکز و از طریق  .ریزی شدهنری در ایران پی
ای های ضروری، برای ساخت زندگی شخصی و حرفههای پایه و مهارتآموزشی برای کسب شایستگی

رای ن که دایار کارآمد است. اما نظام آموزش انگلستاآموزان از طریق فعالیت تحصیلی در مدارس بسدانش
ی دوره پردازد و پیشنه آموزش هنر در این کشور بهباشد به این مهم مینظام آموزشی غیرمتمرکز می

را طی  های بسیاریگردد و در ادوار مختلف فراز و نشیببها برمینوسنگی و هنر بر روی فلزات گران
 ه هنر و آموزش آن دارد. ای بکرده و حال توجه ویژه

 شناسی، ایران، انگلستان، فرانسهآموزش هنر، آسیب :واژگان كلیدي
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 دبستان و ازدبستان شیپ دوره در یآموزش نینو یهایفناور کاربرد
 

 2و مریم گوهری مقدم٭1سمیرا حبیبی
 

 

 چکیده
 

وده و بفالسفه  ه پردازان وهمواره مورد نظر نظری های بسیار دور آموزش و نحوه انجام آن از زمان
و  دارندیمکه علوم هرچه بیشتر به سمت تخصص و تجربه گام بر ،هست، به خصوص در دوران حاضر

سایل وظر ابزارها و جدید بسیار حایز اهمیت است. از این من یهانسلجدید به  یهاافتهیاز این رو انتقال 
 نینوی هایفناوراین پژوهش کاربرد  دفه. ارندکمک آموزشی نوین جایگاه ویژه ای در فرایند آموزش د

از  ن استفادهروش بررسی این مقاله با محور قرار داد. باشدیمآموزشی در دوره پیش از دبستان و دبستان 
فاده از روش توصیفی و تحلیلی و با است باآموزشی در دوره پیش دبستانی و دبستان  نوین یهایفناور

 ی پیشهادورهال آن است تا به نقش محوری وسایل آموزشی نوین در آموزش کتابخانه ای به دنب اطالعات
ه نتخاب و بااهمیت یک وسیله کمک آموزشی، چگونگی  نشان داد که هاافته. یبپردازد دبستانی و دبستان

ن پس از تعیی کارگیری آن در فرایند آموزش با توجه به امکانات، شرایط و موقعیت آموزشی است.
نایل  هانآراگیران و تعیین محتوای مطالب آموزشی و همچنین اهدافی که فراگیران باید به ف یهایژگیو

هایي كانترین ممراكز پیش دبستاني از مناسب نتیجه در .رسدیمنوبت به انتخاب رسانه آموزشی  ،شوند
ه مربیان بهم  آموزان و شهاي صحیح جهت رفع مشكالت، هم به اولیاء دانبه آموزش تواندیمباشد كه مي

را انتخاب  هاآن نیترمناسب هاآموزشو  هارسانهاست تا با شناخت دقیق از این  الزمبنابراین  ؛كمك نماید
ی و با تحلیل با محور قرار دادن استفاده از تکنولوژی های نوین با روش توصیفی و پیشروی نماییم. مقاله
آموزش  تا به نقش محوری وسایل آموزشی نوین در ای به دنبال آن است طالعات کتابخانهماستفاده از 

 .بپردازد ی پیش دبستانی و دبستانهادوره
 

 پیش از دبستان، دبستان. ،ی نوین آموزشیهایفناور واژگان كلیدي:
 

 

 

 

 

                                                           

 samira_habibi42@yahoo.com ه طباطبائي،دانشجوي دكتري تکنولوژي آموزشي عالم 1
 عضو هيات علمي دانشکده علوم انساني، دانشگاه آزاد، آستانه اشرفيه 2
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 اي در برنامه درسي؛ یک مطالعه کیفی مطالعه تطبیقی جایگاه وضرورت سواد رسانه

 
 .4، کبیر شریفی3ضا عقیلیر، 2ک محمدی گلهزهره مل ، 1یوسف رنجبر سودجانی

 
 چکیده

 سانه ايهاي راي در دنیاي فراگیر از پیامزمینه و هدف: از الزامات عصر حاضر، ارتقاي سواد رسانه
 وز تجهیزاي امرهاي الزم براي زیستن در جهان رسانهاي افراد را به دانش و مهارتاست. سواد رسانه

ش: این اي در برنامه درسي است. روتطبیقی جایگاه و ضرورت سواد رسانهکند. این پژوهش مطالعه مي
. جامعه توصیفي و بررسي اسناد انجام شد  -پژوهش به روش کیفي )مطالعات اسنادي( از نوع تحلیلي 

ي مند با جستجوگیري به صورت هدفآماري شامل کلیه متون علمي مرتبط با موضوع پژوهش و نمونه
ل یي از قبیها: حاکي از آنست که  کشورهاهاي علمي و منابع موجود بود. یافتهایگاهها در پکلیدواژه

ر دمختلف  اي را از طریقانگلستان، کانادا و استرالیا از چندین دهه گذشته برنامه درسي سواد رسانه
وره قبل داز  تهبرنامه درسي اجباري خود گنجانده اند. نتایج بدست آمده نشان دادند که کشورهاي توسعه یاف

یم که اشته باشددهند. نتیجه گیری: چنانچه در نظر اي را آموزش مياز دبستان تا قبل دانشگاه سواد رسانه
زار نظام لین ابافراد سواد علمي داشته باشند، الزاما باید نظام آموزشي را به طور مناسب تغییر دهیم، او

اپذیر نتنابسي مبتني بر  سواد رسانه اي ضرورتي اجآموزشي نیز برنامه درسي است. لذا تدوین برنامه در
 است.

 آموزان.درسي، نظام آموزشي، دانشاي، برنامهسوادرسانه :واژگان کلیدی
 
 
 

                                                           

 YUSEF137205@gmail.com كارشناس علوم تربيتي و آموزگار، )نویسنده مسئول( 1
 كارشناس علوم تربيتي و آموزگار  2
 ن چهارمحال و بختياري.دكتري مدیریت آموزشي، مدرس دانشگاه فرهنگيان استا 3
 دكتري مشاوره خانواده، اداره كل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري  4
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 بنیاد همپایگان تحت خودفراگیری نام به جایگزین ایبرنامه مدرسه و حذف
 

 1*پرنیان زاهدین
 

 چکیده
 یک ایج به بیشتر پدیده این که است این تلخ واقعیت ،دنیا گستره در مدرسه تجربه سال صدها طول در

 و نیروا عاطفی، فکری، نظر از که مکانی. دارد شباهتبرای دانش آموزان   قفس یک به آموزشی مکان
 با ونیکن آموزشی نظام پژوهش، این در. دهدمی قرار تنگنا در شدت به را والدین و کودکان اقتصادی

 ان حذفامک روی تمرکز. است گرفته قرار مطالعه مورد آن هایو نارساییها کاستی و شده مواجه چالش
ا و واده همدرسه از نظام آموزشی کنونی در جهان و پیشنهاد یک جایگزین بهتر و کم هزینه تر برای خان

 د بهاین بنیا ن است.دولت ها و با کیفیت یادگیری باالتر با استفاده از فناوری اینترنت به نام بنیاد همپایگا
تاکید آن بر خود فراگیری  وآموزشی بوده -ی خدمات علمیصورت شرکت سهامی دانش با رویکرد ارائه

-وش نیمهرباشد. مصاحبه با کودکان است. پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی و از نوع داده بنیاد می
با  یق مصاحبهها از طردادهای و متنی است. این های گردآوری شده از نوع واژهساختار انجام شده و داده

علم م 50روستایی(،  25 –شهری  25خانوار) 50سه گروه مختلف که همگی رضایت کامل داشتند شامل : 
 12 پسر شهری و13-دختر روستایی 14دختر شهری و 11دانش آموز) 50 روستایی( و25-شهری 25)

ه س مونه از نانش آموز بودند. اعضای ها حداقل دارای یک داند. همه خانوادهپسر روستایی( گردآوری شده
حاکی  هاادهداستان با پنج زبان و گویش مختلف به صورت هدفمند انتخاب شدند. یافته های ناشی از تحلیل 

ن دلیل نارضایتی مصاحبه روانی مهمتری-از این است که اول مضرات اقتصادی و سپس آسیب های فکری
حذف  یشنهادیر نهایی نتایج به دست امده، محقق را نسبت به پشوندگان از مدرسه می باشد. برداشت و تفس

 مدرسه و جایگزینی آن با سیستم خودفراگیری تحت بنیاد همپایگان متقاعد نمود.

 
   همپایگان بنیاد خودفراگیری، مدرسه، حذفواژگان كلیدي: 

 

 
 
 

 

                                                           

د چمران گاه شهيزاهدین پرنيان دانشجوي مقطع دكتري، رشته مدیریت آموزشي، گروه مدیریت آموزشي دانشکده علوم تربيتي دانش 1
 (*Parnian.jacque@gmail.comاهواز )
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ورش نگاه تطبیقی به سیرتحول یادگیری الکترونیکی وآموزش فناوری درآموزش وپر
 سوئد مقطع متوسطه کشورهای آمریکا،ایران،استرالیا،فرانسه ،انگلستان ،هلندو

 
 1زهراامینی اقبالغی *

 
 چکیده 

 
با توسعه اینترنت و ابزارهای رایانه ای نسل جدید ،آموزش های از راه دور با  1990از اواسط دهه  

ای، امکانات وب، فضای مجازی و استفاده از مجموعه امکانات الکترونیکی شامل؛ ابزارهای رایانه 
اینترنت برای تسهیل دسترسی آموزش باکیفیت در همه مناطق و تقویت برنامه های درسی حضوری در 
کشورهای مختلف آغاز به کار کرد. همچنین اغلب کشورها در راستای اهداف جامعه اطالعاتی با 

ی اطالعات و ارتباطات در برنامه بازاندیشی در اهداف و رسالت های آموزش و پرورش، تلفیق فناور
یادگیری الکترونیکی کشورهای مختلف با درک اهمیت موضوع درسی دوره متوسطه را شروع کردند. 

(برنامه درسی 1غالبا به دو شکل متداول فاوا را در برنامه درسی تلفیق می کنند: وآموزش فناوری 
لیکن ( برنامه درسی مجازی. 2ویت کننده و حضوری و استفاده از قابلیت های فاوا به صورت مکمل و تق

باید توجه داشت، تلفیق فناوری با برنامه درسی مدارس در جامعه اطالعاتی باید در راستای پرورش 
شهروندان متناسب با نیازها و ویژگی های جامعه اطالعاتی باشد نه برای تجهیز صرف مدارس یا استفاده 

دراین پژوهش با مروری برتاریخچه این نوع آموزش دربین  از شیوه های آموزشی مبتنی بر فناوری.
 چندین کشور جهان به چالش های پیش روی ان اشاره می گردد.

 
 ،فناوری ،آموزش فناوری ،آموزش فناوری )اموزش مجازی(یادگیری الکترونیکی  واژگان كلیدي: 

 کشورها

 
 
 
 
 

                                                           

ري برنامه ریزي درسي ،علوم تربيتي وروان شناسي ،دانشکده علوم انساني دانشگاه ازاد واحد همدان دانشجوي دكت 1
amini.zahra13890@gmail.com 
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 پایه هفتم )انیمیشن( بر یادگیری زبان انگلیسی در تأثیر پویانمایی
 مطالعه موردی: مدارس مالرد

 
 5، حسین نصیرپور4، زهره صیادپور3، مریم گل بابایی2، زهره سوری1مرضیه حافظی

 
 چكیده 

 و است هفتم پایه در انگلیسی زبان یادداری و یادگیری بر پویانمایی تأثیر کنکاش پژوهش، این اجرای از هدف
 متغیر با راآن رابطه ،(پویانمایی)مستقل تغییر متغیر بدون مایی،پویان آموزشی محتوای یک با ساخت پژوهشگر

 داده لحاظ به و كاربردي اهداف نظر از پژوهش این .است داده قرار ارزیابی مورد( یادداری -یادگیری)وابسته
 ریانسکووا آزمون طریق از نتایج و بوده آزمایشی نیمه نوع از مطالعه نوع و ماهیت همچنین و كمي هاي
 رستانشه دخترانه دبیرستانهاي کلیه تحقیق، این آماری جامعه. است شده ها ارزیابی فرضیه آزمون یبرا

 دو ای، خوشه گیری نمونه روش با و انتخاب  امام، یادگار مدرسه کشی، قرعه اساس بر بوده،( هفتم پایه)مالرد
 62 تعداد به جمعاً  و نفر 31 کدام ره شونده، آزمون گروه و گواه گروه عنوان به و شده مدرسه، برگزیده کالس

 و جلسه ای 7 نمایی پویا آموزشهای تحت شونده آزمون گروه فقط بهتر ارزیابی منظور گردیدند. به انتخاب نفر
 عامل برای دهش محاسبه Fمقدار یادگیری، در نتایج به توجه با. گرفتند قرار هفته 5 طی در دقیقه 45 جلسه هر

 یری،یادگ میانگین به توجه با و را نشان می دهد خوبی تأثیر سطح که بود( >(37.604F=،0.001P) گروه
 آزمون پس در آزمایشی گروه اعضای. بود 13.67کنترل گروه و 15.76آزمون  پس در آزمایش گروه

 در روهگ عامل برای شده محاسبه F مقدار همچنین، شدند باالتري حائز نمرات انگلیسی، زبان درس یادگیری
 ثابت زا پس که معنا این به دارد حکایت تأثیر خوب سطح از که بوده>(  70.254F=،0.001P) اری،یادد بعد
 در گواه و شیآزمای گروه میانگین بین انگلیسی زبان یادداری نمرات بهبود عامل در آزمون پیش اثر داشتن نگه
 پس در آزمایش روهنمرات، گ میانگین به توجه با همچنین مشاهده شد داری معنی تفاوت آزمون پس

 زا باالتري نمرات یادداری، آزمون پس در آزمایشی گروه اعضای. بود 11.29کنترل گروه و11.23آزمون
 .اند کرده کسب کنترل گروه

 پویانمایی یادداری، آموزش، یادگیری، آموزشی، تکنولوژی:  واژگان كلیدي:
 

 
 
 

                                                           

 ي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزآموزش تکنولوژي يتي گرایشعلوم تربكارشناس ارشد  1
 zohre.soori@yahoo.comكارشناس ارشد پژوهش اجتماعي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن،  2

 
 دكتراي علوم ارتباطات و تکنولوژي آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب 3
 تهران جنوب كارشناس ارشد روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد 4
 كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي، دانشگاه تهران 5
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ی م های آموزش الکترونیک با استفاده از سامانه هابهسازی عملکرد سیستبررسی اثرات 
 نتوصیه گر بر فرآیند یادگیری دانشجویا

 

 1علی مهدوی
 چکیده

 
ی یاز هابا گسترش روز افزون محتوای آموزشی موجود در اینترنت و نیز عدم امکان شخصی سازی آن ها با ن

صی سازی مشورتی در فرآیند آموزش و شخ، بدلیل امکان ایفای نقش  1فراگیرندگان ، سامانه های توصیه گر
ملکرد عهسازی گردد تا با ب دوره ها مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند؛ از این سو در این مقاله پیشنهاد می

بر تحلیل  ، با تکیه 2سرویس های آموزش الکترونیک با استفاده از سامانه های توصیه گر و یادگیری ماشینی
 ، پیشنهاداتی 3ه های مورد عالقه وی بکمک الگوریتم های پاالیش گروهیعملکرد پیشین کاربر و حوز

 ا، میمانه هپیرامون نحوه ادامه دوره از طرف ماشین، به کاربر ارائه شود. در نتیجه بهره گیری از این سا
ب وجی مطلتوان با ارائه مطالب مورد عالقه فراگیرندگان، ضمن کاهش هزینه ها در بازه زمانی مساوی، خرو

 تری را برای آنها متصور شد.
 

 سامانه های توصیه گر، یادگیری ماشینی، پاالیش گروهی:  واژگان کلیدی 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 a.mahdav76i@gmail.comدانشگاه آزاد واحد تهران مركزي -مهندسي كامپيوتر  رشته دانشجوي 1
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  بهداشت آموزش بر نگاهی با: آموزش در 2 وب بر مبتنی نوین هایفناوری کاربرد
 

 3دوست رحیمی غالمحسین ، 2رضوی عباس سید ، 1کلبعلی مرضیه
  

 
 چكیده 

 به و زشآمو در( اجتماعی رسانه های)  نوین هایفناوری کاربرد تأثیر بررسی مروری تحقیق ینا اصلی هدف
 رویکردهای ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری اخیر سالهای در. است مدارس در بهداشت آموزش ویژه

 ایندفر و شده مضاعف اینترنت، ورود با تحوالت این. است کرده اساسی تحول و تغییر دچار را یادگیری
 با اجتماعی ایهرسانه جمله، از و نوین هایفناوری. است داده قرار خود تأثیر تحت عمیقاً  را یادگیری تدریس،

 تجارب، گذاری اشتراک به کاربر، توسط دانش ساخت امکان بودن، تعاملی جمله از بسیار، های ویژگی داشتن
 افزایش و کرد لحاظ توان می را آموزاندانش فاوتمت های استعداد آن در که متنوع و جذاب هایمحیط ایجاد

 و ئلهمس حل مهارت افزایش خالق، و انتقادی تفکر پرورش شناختی، توان افزایش موجب تواند می انگیزه،
 آموزش یژهو به و آموزش در اجتماعی هایرسانه از استفاده همچنین. شود فراشناختی هایمهارت به دستیابی
 تسریع و اتیاطالع منابع به دستیابی بهداشتی، رفتار و نگرش تغییر پایدار، یادگیری ایجاد دلیل به بهداشت
 .بود خواهد تأثیرگذار و سودمند بسیار بهداشتی رسانی خدمات

 بهداشتآموزش اجتماعی،شبکه اجتماعی،رسانه ،2 وب آموزشی،فناوریواژگان كلیدي: 

 

                                                           

 Marziehkalbali75@yahoo.com 1آموزشي تحقيقات ارشد كارشناسي 1
 چمران شهيد دانشگاه علمي اتهي عضو 2
 اهواز چمران شهيد دانشگاه علمي هيات عضو 3
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 های یادگیریحیطم در مدیریت آموزشی هايسیستممطالعه تطبیقی 
 الکترونیکي

 

 4فاطمه بریهی ،3سپیده تشکری ،2فاطمه حیدری ،*1مریم فالحی

 

 چکیده
 و الکترونیکي یادگیری از استفاده به خصوصي و دولتي مؤسسات و هاسازمان رویکرد توسعه با همراه

 با و هدفمند زشآمو مدیریتي هايسیستم ایجاد و طراحي ضرورت آموزش، نوع این ارائه فناوري پیشرفت
 هايشرکت و مؤسسات زمینه، این در .است شده احساس کاربران، بیشتر چه هر پشتیباني قابلیت و قدرت

 طراحي عظیمي و پیچیده بسیار افزارينرم هايبرنامه دارند، فعالیت آموزشي تجارت دنیاي در که بسیاري
 سیستم کارآموزي، مدیریت سیستم آموزشي، ریتمدی سیستم همچون گوناگوني و متنوع عناوین با که اندکرده

 .شوندمي عرضه الکترونیکي یادگیری کاربران به غیره و مجتمع آموزشي سیستم آموزشي، فعالیت سرپرستي
 معتبر هایداده پایگاه در و جستجوگر موتورهای از استفاده با اینترنتی جستجوهایطریق  ازاین مقاله،  تدوین

 Magiran, Noormags, Scientific Information Database, Science Direct, Google ازجمله

Scholar کالن گذاريسرمایه. است شده استفاده منتشر شده، علمی مقاالت و كتب در ایكتابخانه مطالعات و 
 براساس که مدیریتي هايسیستم این از گیريبهره و دقیق انتخاب بدون الکترونیکي، یادگیری زمینه در

  .بود نخواهد ممکن شوند،مي طراحي شده تعریف داردهاياستان
 

 یادگیری الکترونیکی، محیط یادگیری، مدیریت، مدیریت آموزشی.: واژگان كلیدي
 
 
 
 
 

 
                                                           

 gmail.com8falahi.maryam@، كارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي 1

 كارشناس ارشد مدیریت آموزشي2

 كارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي  3
 كارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي 4
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 دانش بهبود یادگیری بر آن تاثیر و رسمی درسی برنامه طراحی در اطالعات فناوری جایگاه بررسی

 ابتدایی مقطع آموزان
 1محمد مهدی رجبی

 چکیده 
حول مت سرعت به گذشته دهه به نسبت را آموزش چهره ، اطالعات فناوری های توانمندی در گوناگون های شرفتپی

 نظور افزایشم به یادگیری -یاددهی فرایند در که است هایی روش از یکی اطالعات فناوری اجرای و اتخاذ است. ساخته

 تواند، می آن کارآمد اجرای و اطالعات فناوری پذیرش .میگیرد قرار استفاده مورد یادگیری  -تدریس های شیوه کیفیت

 انشد ایجاد در کردن درگیر توانایی و مهارت مداوم، آموزش توسعه از جمله: آموزش جدید اهداف کردن درک راه

 درسی ریزی برنامه در فاوا کاربرد اصطالح .اید دنیا جای همه در و متخصصان همتایان یاری به مسئله حل و مشارکتی

 می پیدا اهمیت زمانی بندی طبقه نوع این. آنهاست کردن بندی طبقه منظور فکر به ابزار و شناختی ابزار ابزار، حکم رد

 در ارتباطات و اطالعات فناوری ابزارهای انتخاب و طراحی یادگیری، و تدریس در فرایند را فاوا نقش بخواهیم که کند

 درسی برنامه طراحی در اطالعات فناوری جایگاه بررسی مقاله، ینا در نویسندگان هدف اصلی سازیم. مشخص آموزش

رگیری فناوری بررسی جایگاه به کا است. به طور کلی؛ ابتدایی مقطع آموزان دانش بهبود یادگیری بر آن تاثیر و رسمی
 تاثیر بیانگر دهش امانج اطالعات در برنامه درسی وتاثیر آن بر بهبود یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی است. مطالعات

 اند داده شانن مطالعات ضمن در .یادگیری است فرایند شدن تر فعال و یادگیرندگان انگیزه افزایش بر اطالعات فناوری

د.موضوع دارن اطالعات فناوری در پذیرش بسزایی نقش ... و اموزشی محیط ، آموز دانش و معلم قبیل از عواملی که
انه کتابخ ی بر تحقیقات موردی استفاده شده است و جهت جمع آوری اطالعات از منابعمورد نظر از روش توصیفی مبتن

 ای استفاده گردید.
 فناوری اطالعات،برنامه درسی، مقطع ابتدایی، محیط آموزشی، یادگیری الکترونیکی.واژگان کلیدی: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
ميل:  اي یي، آموزگار پایه ابتدایي، آموزش و پرورش بزینه رود استان زنجاندانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره و راهنما 1

mehdirajabi2010@yahoo.com 
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 شناسایی مولفه های موثر بر فرآیند آموزش كارآفریني در دانشگاه

 
 4، محمدرضا کرامتی3، سمانه بحری2فرزانه احمدی تبار ، 1احمدیحیدر 

 

 چکیده
ن دوره نشجویا، در بین داشناسایی مولفه های موثر بر فرآیند آموزش كارآفریني در دانشگاهاین تحقیق با هدف 

ان  رات تههاي تحصیالت تكمیلي دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیق
عه جام است. پیماشی بوده -بعمل آمده است. تحقیق  از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی

مورگان  نفردانشجوي دوره هاي تحصیالت تكمیلي دانشکده بودند كه بر اساس جدول 1746آماري شامل تعداد 
ا هري داده دفي ساده بود. برای گردآوبه عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. روش نمونه گیري تصا 313تعداد 

قیت و خال ي ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد كه ویژگیهاي موفقیت طلب از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
در  در سطح یك درصد خطا و ویژگیهاي ریسك پذیري، تعیین سرنوشت و استقالل طلبي نوآوري دانشجویان

نین همچ عناداری با فرآیند آموزش كارآفریني در دانشگاه دارند.سطح پنج درصد خطا، رابطه مثبت و م
و  در سطح یك درصد خطا، رابطه مثبتآموزشگران دانشگاه، آموزشي هاي دانشگاهي و محتواي آموزشي، 

انشگاه، دي فعلی دارند. به عقیده دانشجویان، آموزشهافرآیند آموزش كارآفریني در دانشگاه  معناداری با متغیر
می  اي ارائه شده توسط آموزشگران و محتواي آموزشي موجود، برای آموزش کارآفرینی، نامناسبآموزشه

 باشد.
 کارآفرینی، دانشگاه، آموزش کارآفرینی. گان کلیدي: واژ

 

                                                           

 ئول(دانشگاه آزاد اسالمي واحد یادگار امام خميني )ره( شهرري )نویسنده مس عضو باشگاه پژوهشگران جوان،1
 هران شمالدانشگاه آزاد اسالمي واحد ت مدیریت آموزش عالي، دانشجوي دكتري 2
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال مدیریت آموزش عالي، انشجوي دكتري 3
 دانشيار دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران 4
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ی رشناسشناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در آموزش عالی علوم تربیتی از دیدگاه دانشجویان کا
 ارشد استان تهران

  3، سعید بابا نقی2، همت ا.. مرادیان1زهره اسمعیلی                        
 

 چکیده
 

لوم پژوهش حاضر بصورت پیمایشی و با هدف شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در نظام آموزش عالی ع
لوم ختلف عمتربیتی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسایی ارشد گرایش های 

نمونه گیری  نفر از آنها از طریق 250تربیتی شاغل به تحصیل در دانشکده علوم تربیتی  تهران بوده است که 
اده د استفطبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه به عنوان ابزار گرد آوری اطالعات مور

حقیق می دهد تهره گرفته شد. یافته های این ب SPSSقرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 
ر بخش یالن دکه فقدان یا کمبود حمایت دولتی از مشاغل علوم تربیتی مهمترین مانع برای اشتغال فارغ التحص

نج عامل پنع در علوم تربیتی است. ضمن اینکه تحلیل عاملی موانع کارآفرینی در دانشگاه به دسته بندی این موا
ی امل اصلعاین عوامل موانع کارآفرینی در دانشگاه ها به دسته بندی این موانع در پنج اصلی منجر شد که 

خته شده درصد از واریانس کل را تبیین کردند. مهمترین عامل شنا 6/61منجر شد که این عوامل در مجموع 
د. این عامل می کندرصد از واریانس کل را تبیین  8/17در این پژوهش عامل پیشتیبانی می باشد که به تنهایی 

وزشی ایل آمدربرگیرنده موانعی مثل کمبود امکانات، تجهیزات علوم تربیتی برای کار عملی میدانی کمبود وس
زشی، و کمک آموزشی و نیز کمبود امکانات و تجهیزات بوده است. پس از این عامل به ترتیب عوامل آمو

 ر واریانس کل را تبیین نموده اند.برنامه ریزی، سیاست گذاری و عامل انسانی بیشترین مقدا
 

کارآفرینی ، آموزش عالی ، علوم تربیتی ،دانشجو، موانع : واژه های کلیدی

                                                           

 پيام نور واحد شهر ري  استادیار دانشگاه  1
 جنوب ونویسنده مسئول. تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش دانشگاه پيام نورواحد تهراندانشجوي كارشناسي ارشد   2

 تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوبدانشجوي كارشناسي ارشد   3
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 هاي مختلف وب از منظر تعامل و آموزشنسل مطالعه
 

 2**، امیر مثنوی*1قدرت اله خلیفه
 

 چکیده
 

. در وزش استد دیده است، فرایند آمهای بسیار مهم که با ظهور وب تغییرات فراوانی را به خویکی از زمینه
های سانهی از رگیرواقع، پدیده وب آموزش را به امری فرازمانی و فرامکانی تبدیل کرده است و با قابلیت بهره

ی تی مبتنهای تعاملی و مشارکمختلف آموزش را برای مخاطبان خود بیش از گذشته جذاب نموده است. فناوری
زش ا در آمورهای جدید تحوالت نوینی اند، به طوری که این فناوریوزش افزودهبر وب ابعاد جدیدی را به آم

 ین پژوهشبنابراین، هدف از ا هایی مواجه کرده است.اند و آموزش سنتی را با چالشو تعامل ایجاد کرده
ف ی مختلهاها و ویژگیهای نسلبا توجه به قابلیتهای مختلف وب از منظر تعامل و آموزش است. مطالعه نسل

د طرح شووب، سواالتی ممکن است در این زمینه برای بسیاری از عالقمندان به استفاده از وب در آموزش م
های لویژگیهای نس -1کنیم به این سواالت پاسخ دهیم. این سواالت عبارتند از؛ که در این مطالعه تالش می

و  وجوه اشتراک -2لف وب کدام است؟ های مختهای نسلمختلف وب چیست؟ و یا به عبارت دیگر قابلیت
زش در هر کدام از تعامل و آمو -3های مختلف وب در زمینه آموزش و تعامل چیست؟ افتراق هر کدام از نسل

 شده روش توصیفي استفاده از مطالعه این با توجه به هدف پژوهش، درهای مختلف وب چگونه است؟  نسل

آوری و جمع رمعتب پایگاههای اطالعاتی در و جستجو يای كتابخانههمطالع استفاده از با آن هایداده و است
های نوظهور گیری از فناوريبا بهره مبتنی بر وب،آموزش  . نتایج این مطالعه نشان داد کهتحلیل شده است
ای را به صورت همزمان و غیرهمزمان جهت دسترسی به اطالعات وسیع و نیز برقراری تعامالت گسترده

یابی به برای دست مبتنی بر وبهای وزش در محیطاندرکاران آمبنابراین، دست .سازدرتباط فراهم میانواع ا
ا رآموزش  درو ابزارهای متنوع برقراری ارتباط و تعامل دوسویه مختلف آموزش و یادگیری مؤثر باید اشکال 

 شناسایی کنند و به کار بندند.
 لف وب، انواع وبهای مختتعامل، آموزش، نسل واژگان کلیدی:

                                                           

 ghodratkhalife@yahoo.comمربي، كارشناسي ارشد تکنولوژي آموزشي،   1
 كارشناسي ارشد تکنولوژي آموزشي  2
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 نیازهای استقرار آموزش مجازی در مدارس متوسطه روستایی و عشایری استانبررسی پیش
 لرستان

 
 2*حسین سیادت، سید1لیال ترجمان

 
 

 چکیده
بزاری اهای نو ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات، آموزش مجازی)الکترونیکی( به عنوان یکی از پیشرفت

 اطقمن برای الکترونیکی آموزش ساختن باشد. فراهمیفیت و کارایی آموزشی میقدرتمند برای ارتقای ک
ور منظ بدین. سازند برطرف را خود آموزشی نیازهای آموزاندانش که شودمی باعث عشایری و روستایی

 ونیازهای استقرار آموزش مجازی در مدارس متوسطه مناطق روستایی پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش
، منابع ی زیرساخت فنی، اقدامات فرهنگی، محتوای الکترونیکیمولفه 5ستان لرستان در چارچوب عشایری ا

 -مالی و پشتیبانی و نیروی انسانی متخصص صورت گرفته است. در این پژوهش از روش پژوهش توصیفی
 یاجرای کادر و فاوا کارشناسان معلمان، شامل پژوهش این آماری یابی( استفاده شده است. جامعهپیمایشی )زمینه

 جدول از هاستفاد با که باشدمی نفر 1223 تعداد با لرستان استان عشایری و روستایی مناطق متوسطه مدارس
 ساخته حققم پرسشنامه اطالعات آوریجمع ابزار. گردید انتخاب نمونه حجم عنوان به نفر 292 تعداد مورگان

یدی با و تحلیل عامل تایستنباطي ا ، آمارو سطح آمار توصیفيهاي پژوهش حاضر در د. تجزیه و تحلیل دادهبود
 اختها نشان داد که جامعه مورد مطالعه از حیث زیرسیافتهگرفته است. صورت  SMARTPLS2نرم افزار 

یروی فنی آمادگی الزم جهت استقرار آموزش مجازی را داراست و امکان استقرار آموزش مجازی از نظر ن
 رونیکیمتوسط و از لحاظ اقدامات فرهنگی، منابع مالی و پشتیبانی و محتوای الکت انسانی متخصص در حد

توسطه وجود ندارد، نهایتا با توجه به شرایط، امکان استقرار آموزش مجازی )الکترونیکی( در مدارس م
 روستایی و عشایر استان لرستان وجود ندارد.

 
 الکترونیکی عشایری، یادگیری و وستاییر سنجی، مدارسامکان مجازی، آموزش واژگان كلیدي: 
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 و هوشمند مدارس آموزان دانش عملکرد بر آموزشی نوین هایفناوری بررسی تطبیقی نقش
 هوشمند غیر

 
 3ایوب علی فت، 2محمود امیدی، 1رضا جعفری هرندی*

 
 چکیده

 

 در زانآمو دانش ملکردع بر آموزشی نوین های فناوری و ها رسانه از استفاده تاثیر بررسی پژوهش، هدف 
 آوری جمع شیوه لحاظ به و کاربردی هدف نظر از پژوهش روش. باشد می هوشمند غیر و هوشمند مدارس

 رسمدا آموزان دانش یکلیه شامل پژوهش آماری یجامعه. باشدمی تجربی شبه از نوع تجربی اطالعات
 ایالم هرستانش( سابق دبیرستان)دوم  متوسطه هدور ،(سابق راهنمایی)اول  متوسطه دوره ابتدایی، دوره پسرانه

 از ستفادها با که بودند تحصیل به مشغول هوشمند غیر و هوشمند مدارس در 96-95تحصیلی سال در که بودند
 نجشس برای. شدند انتخاب نمونه عنوان به هوشمند مدرسه 3 و هوشمند غیر مدرسه 3تصادفی، گیری نمونه

 از که ستا شده استفاده درس شش برای معلمان توسط شده استاندارد( امتحان)ن آزمو از آموزان دانش عملکرد
 و توصیفی رآما از نیز هاداده تحلیل و تجزیه برای. بودند برخوردار قبولی قابل و مناسب پایایی و روایی

 شده استفاده SPSS افزار رمن قالب در( t-test) مستقل دوگروه میانگین مقایسه برای t استنباطی آزمون همچنین
 در شمندهو غیر مدارس و هوشمند مدارس در آموزان دانش عملکرد بین داد که، نشان یافته این پژوهش .است

 موزانآ دانش عملکرد واقع در. دارد وجود داری معنی تفاوت دوم متوسطه و اول متوسطه ابتدایی، سطح سه
 .است بوده بهتر هوشمند مدارس در

 
 انشد عملکرد هوشمند، غیر مدارس هوشمند، مدارس آموزشی، نوین هایفناوری ا،ه رسانه: کلیدی واژگان
 آموزان
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 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد تهران  3

mailto:rjafarih@gmail.com


 13۹۶آذرماه  3و  2، پرورش تطبیقیولین کنفرانس بین المللی آموزش و ا

 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
First International Conference on Comparative Education 

(November 23-24, 2017) 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

 

135 

 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 مطالعه تطبیقی تجارب کشور سنگاپور و ایران در زمینه یادگیری الکترونیکی
 2، علیرضا عصاره *1محبوبه زادشیر

1 
 

 چکیده 
اد می افرها در نحوه کار و سرگر در تاریخ بشریت ، فناوری همواره عامل نوآوری بوده است . این نوآوری

ی  ز شیوهتغییرات وسیعی ایجاد کرده اند . فناوری اطالعات و ارتباطات نیز در حکم یک نوآوری ، در آغا
. این  ده استارتباطات و تجارب جوامع را تغییر داد و اخیراً به ایجاد تغییر در شیوه های یادگیری منجر ش

د ات را بایتغییر شی ، توسعه و انتقال آنها به یادگیرندگان آشکار است . اینتغییرات در نحوه طراحی مواد آموز
د رسی نموی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در نظامهای آموزشی بردر برنامه سایر کشورها در زمینه

 وشرو از تجارب آنان در این زمینه جهت استفاده بهینه در کشور خودمان بهره برد .پژوهش حاضر با 
مینه تطبیقی تجارب کشور سنگاپور و ایران در ز تحلیلی براساس رویکرد جرج بردی به بررسی –توصیفی 

د تعیین رویکر یادگیری الکترونیکی می پردازد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین دو گروه مورد مقایسه در
کردی لی کشور سنگاپور با رویخط مشی ملی یادگیری الکترونیکی تفاوت وجود دارد . بطوریکه خط مشی م

د پرداز کل نگر و خط مشی ملی کشور ایران با رویکردی جزء نگر به توسعه ابعاد یادگیری الکترونیکی می
فزون روز ا .همچنین یافته ها نشان داد،  کشور سنگاپور در زمینه یادگیری الکترونیکی در حال رشد سریع و

جرایی ااوری اطالعات و ارتباطات ، جهانی سازی و سیاستهای می باشد و پیشرفت سریع آن در بخش های فن
هش ای پژودر این زمینه بر یادگیری و آموزش مؤثر تأثیر فراوانی داشته است . در نهایت با کمک یافته ه

 حاضر راهکارهایی جهت ارتقای یادگیری الکترونیکی در ایران ارائه گردید .
 

  کشور سنگاپور،  کشور ایران، یادگیری الکترونیکی : مطالعه تطبیقی، تجارب، واژگان کلیدی

                                                           

دانشجوي دكتري رشته برنامه ریزي درسي ، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي هشتگرد  1
zadshirmahbobe@gmail.com 

 alireza_assareh@yahoo.comانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي د 2
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 در معلمان مدارس هوشمند شهر تهران ICTهای میزان مهارت

 
 3مهران فرج اللهی، 2فتانه حسنی جعفری ،1*چیندا کلکته

 
 چكیده

 
در  ICTهای هدف از این پژوهش بررسی میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند شهر تهران از مهارت

هوشمند  کلیه معلمان زن شاغل در مدارس دخترانهآن شامل جامعه آماری ه و س هوشمند شهر تهران بودمدار
دو منطقه با  نفر در 125. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان شدمینفر(  197) 11و  ۶در دو منطقه 

و  ( بود. برای تجزیه1392)ب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد دوایی گیری تصادفی انتخانمونه
آوری شده از آمار توصیفی )فراوانی، فراوانی درصدی، میانگین، میانگین وزنی، میانه، های جمعتحلیل داده

ج پژوهش نشان نتای تحلیل واریانس( استفاده شد. و تک متغیری tانحراف معیار و...( و آمار استنباطی )آزمون 
تر از سطح یینپا 11و  ۶معلمان مدارس هوشمند تهران در دو منطقه  ICTهای داد به طور کلی میزان مهارت

ن مهارت عمومی در معلمان میزا بود وهای عمومی تر از مهارتکمهای تخصصی . میزان مهارتبودمتوسط 
ه طور ببیشتر بود. اما مهارت تخصصی در دو منطقه تفاوت معناداری نداشت.  11نسبت به منطقه  ۶منطقه 

ها تنها بین ها نشان داده نشد. اما در حالت بررسی هریک از مولفهای بین متغیر سن و مهارتکلی رابطه
در گروه  ICTهای تخصصی ه دیده شده است. نتایج نشان داد میزان مهارتهای تخصصی و سن رابطمهارت

بین  است. اماسال به صورت معناداری بیشتر  ۶0تا  ۵1و  ۵0تا  ۴1سال از دو گروه سنی  ۴0تا  31سنی 
 ها و سابقه تدریس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و در مورد تدریس رابطه معناداری وجود نداشت.مهارت

 

 ، مدرسه هوشمندICTهای (، مهارتICTفناوری اطالعات و ارتباطات ) :واژگان کلیدی
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 وبررسی تاثیر آن در افزایش یادگیری مطالعه تجارب بین المللی آموزش برخط
 

 1سامیه شهمیر 
 چکیده

ها در قالب اهدانشگ بعضی از توسط  که باشدآموزش الکترونیکی پارادیمی جدید و محصول فناوری اطالعات می
در زمینه  های جدیدی راهای آموزشی مطرح و اجرا شده است. به طورکلی فناوری اطالعات، فرصتطرح

می  عرفیم فرایند این در را دور از آموزش. والریرو مختلف ایجاد کرده است برای جوامعیادگیری و آموزش 
 به معلم با رویارویی بدون دلخواه)...و تحصیل محل محل کار، خانه،( مکان و زمان در ه ها یادگیرند :کند

 به و رنتاینت فناوری با که است شده ریزی برنامه یادگیری یک الکترونیکی یادگیری و پردازند می یادگیری

 از آموزی حرفه و آموزشی کوتاه ه های ه آموزشی،دور کارگا خودآموزی، .می شود ئهارا برخط صورت

تاثیر آن  وبررسی مطالعه تجارب بین المللی آموزش برخط مقاله، این هدفباشد.  می برخط یادگیری فرایندهای
 مطالعه با یقتحق ادبیات و اطالعات جمع آوری روش پژوهش،تحلیلی توصیفی ومی باشد. در افزایش یادگیری  

 منابع و اداسن کلیه پژوهش شامل  جامعهگرفته است.  انجام بررسی کتابخانه ای و الکترونیکی مکتوب و اسناد

ونه گیری که با استفاده از روش نم می باشد مورد نظر زمینه های در دسترس، در الکترونیکی و مکتوب علمی
 با را دگیرندهیا محیط آموزش بر خط  این می دهد کهنشان  یافته هاهدفمند ،نمونه های مورد نظر انتخاب شدند .

 از ن آموزشینوی راهبردهای از استفاده روبرومی سازد. دانش از بیکران و عمیق اقیانوسي و کننده خیره دنیاي

 از ،شود می یادگیری عمق و کارایی افزایش باعث و ساخته بیشتر را یادگیری و آموزشی تعامالت طرف یک

یری جهت یادگ تعامالت به بازخورد، ارائه با و شده آموزشی اهداف و انتظارات شدن برجسته موجب دیگر طرف
 می دهد.

 :آموزش برخط، سنجش ،یادگیری الکترونیکی، فناوری نوینکلیدی وازگان 
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 آموزان دبیرستاندانش ای آموزشی با مهارت های اجتماعیرابطه بازی های رایانه
 

 2الجالل توماج، عبد1*علیرضا بادله

  
 چکیده

 
جوانان و ای آموزشی به جزء جدایي ناپذیر زندگي كودكان، نوجوانان، هاي رایانهزمینه و هدف: امروزه بازي

ای آموزشی، هدف پژوهش حاضر بررسی های رایانهبا توجه به اهمیت بازی. حتي بزرگساالن تبدیل شده است
 آموزان بودهای اجتماعی دانشمهارتای آموزشی با های رایانهرابطه بین بازی

 یه اولجامعه آماری در این پژوهش شامل دانش آموزان پاروش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و 
حصیل تمشغول به  95-96متوسطه دوره اول یا همان دوره راهنمایی شهرستان گرگان بود که در سال تحصیلی 

های هارتمو ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بصورت تصادفی انتخاب شدند نفر  120بودند. از این جامعه تعداد 
 اجتماعی محقق ساخته بود.

های رفتاری، برتری طلبی و رابطه ای آموزشی با مهارتهای رایانههای پژوهش نشان داد که بازیها: یافتهیافته
 ارد.دری رابطه منفی معنادار با همساالن رابطه مثبت معنادار دارد و با رفتار غیراجتماعی و پرخاشگ

ن های رایانه ای آموزشی می تواتوان نتیجه گرفت که با استفاده از بازینتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل می
 آموزان را ارتقا داد.های اجتماعی دانشمهارت

 
های اجتماعی و مهاتری طلبی، رابطه با همساالن، رفتار غیرای آموزشی، برتها رایانه: بازیکلیدیواژگان 
 اجتماعی
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بررسی چالش های استفاده ازشبکه های اجتماعی بر رفتارهای آموزشی و پرورشی دانش 
 آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان الشتر

 
 3هوشنگ سیف الهی ، 2، سعید فرح بخش1ایرج نیک پی

 
 چکیده

اعی بر رفتارهای آموزشی و پرورشی دانش های اجتمهای استفاده از شبکهاین پژوهش با هدف بررسی چالش
صاحبه مکنیک آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان الشتر با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد پدیدارشناسی و ت

ان مشاور جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دبیران و. و طرح تحلیل توصیفی کالیزی انجام پذیرفته است
د آنها با استناد به که تعدا 1396-1395پرورش شهرستان الشتر در سال تحصیلی مقطع دوم متوسطه آموزش و 

مصاحبه ی 14گیری از نوع هدفمند و پس از انجام نمونهباشند. نفر می 179گزارش آماری واحد متوسطه دوم 
افته ی  افت.موردادامه ی18ها تا نظری حاصل  و جهت اطمینان بیشتر مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته، اشباع
تم اصلی شامل: افت  5های اجتماعی در بعد رفتارهای آموزشی در های شبکههای پژوهش نشان داد که چالش

 انضباطی آموزشی، عدم تمرکز و حواس پرتی ، دریافت اطالعات غیر مفید، تحلیل استعدادهایتحصیلی، بی
لت دسترسی به آموزشی، سهو -علمیتم اصلی شامل: مشارکت  6درونی و در بعد فرصت های آموزشی در 

ای، مدیریت برنامه محور، ایجاد انگیزه و ای تحصیلی، آموزش چند رسانهمحتوای آموزشی، خدمات مشاوره
های آسیب، و خود محوری استقالل طلبی تم اصلی شامل: 8های پرورشی در هدف در آموزش، و در بعد چالش

گیری تگی به فضای مجازی، انزوای اجتماعی، اختالل در شکلوابس، ارتباطات نامتعارف، جسمانی و روانی
بعد شامل:  3های پرورشی در و در بعد فرصت ی و مذهبیپذیری نامناسب، تضعیف اعتقادات دینالگو، شخصیت

 باشند. یم مذهبی -های دینیتشکیل کانال، های دانش آموزی، مهارت آموزیتوسعه مشارکت

 آموزاندانش ماعی، رفتارهای آموزشی، رفتارهای پرورشی، آموزش و پرورش،های اجتشبکه :واژگان کلیدی

 

                                                           

 نشگاه لرستانعضو هيأت علمي دا -استادیار  1
 اه لرستانعضو هيأت علمي دانشگ -دانشيار 2
 كارشناس ارشد مدیریت آموزشي  3
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        جنوبی و ایران در حوزه استفاده از        مقایسه تجارب کشورهای استرالیا، کره
 یادگیری سیارو   یادگیری الکترونیکی

 
 2، علیرضا عصاره1فرید معدن پور

 
 چکیده:

شی ما اد آموزهای درسی، ابعهای نوین و تلفیق آنها در برنامهچنین فناوریبا پیدایش ابزارهای فناوری و هم
ی با فضاهای ها وها را از حالت سنتی و مرسوم وارد محیطاند نحوه آموزشدستخوش تغییراتی شدند که توانسته

ند؛ قدیم شد شیهای آموزهای آموزشی جدید دارای تفاوتهایی نسبت به محیطرو محیط حاالت جدید کنند. ازهمین
درعرصه   های نوین یا ابزارهایی کهخورد. از فناوریها نیز در بین آنها به چشم میچند برخی شباهتهر

سعه  ال توآموزش و یادگیری، امروزه در اکثر کشورهای دنیا چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در ح
وامل جود عبک جدیدی از آموزش را پدید آورده اند، وشاهد آن هستیم و روز به روز در حال گسترش هستند و س

-ت میر و اینترنهای دیگایهای هوشمند، تبلت و یا چندرسانهتاپ، تلفن ای نظیر کامپیوترهای شخصی، لپرایانه
نند. بر کباز می ای جدید در آموزشعنوان تکنولوژیهای درسی بهباشند که رفته رفته جای خود را در دل  برنامه

ب باشد که به مقایسه تجارهای تطبیقی میحلیلی از نوع پژوهشت -مین اساس پژوهش حاضر از نوع توصیفیه
رسی سه کشور های ددر برنامهیادگیری سیاربا نیم نگاهی نیز به استفاده از  یادگیری الکترونیکی استفاده از

ردازد. پخیر میهای آموزشی در چند سال اجنوبی و ایران بر اساس استانداردها و معیارهای نظاماسترالیا، کره
ی و با دهد که یادگیری الکترونیکی در سه کشور هدف، با روندی صعودهای حاصل از تحقیق نشان مییافته

یار مچنین سای به یادگیری از نوع الکترونیکی و هباشد و این کشورها اهمیت ویژهموفقیت در حال گسترش می
رسی دهای های تعاملی، و کمک به بهبود کیفیت برنامهاهدافی چون فعالیت در سطح آموزش خود جهت تحقق

 دهند. می
 

 یادگیری سیار.، یادگیری الکترونیکیجنوبی، ایران، استرالیا، کرهواژگان کلیدی: 
 
 

                                                           

د اسالمي واحد علوم و تحقيقات دانشجوي كارشناسي ارشد رشته تکنولوژي آموزشي دانشگاه آزا 1
Farid.madanpour@gmail.com 

 Alireza_Assareh@yahoo.comدانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي    2
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بررسي و مقایسه انگیزش پیشرفت و اعتماد به نفس دانش آموزان مقطع متوسطه 
 آباد مدارس عادي و هوشمند شهر خرم

 

 1راضیه قنبري

 

  چكیده

به نفس دانش آموزان مقطع  هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي و مقایسه انگیزش پیشرفت و اعتماد
نش دا 370باشد. از جامعه آماري پژوهش تعداد  متوسطه مدارس عادي و هوشمند شهر خرم آباد مي

رسشنامه ع آوري داده ها از دو پاي انتخاب گردید. براي جمآموز به روش نمونه گیري تصادفي ـ طبقه
ل استفاده گروههاي مستق t اعتماد به نفس و براي تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون  پیشرفت و  انگیزش

كه بین دانش  انجام شد، نشان داد spss ها كه به كمك نرم افزار شد. نتایج به دست آمده از تحلیل داده
ارد. ود ندیزش پیشرفت و اعتماد به نفس تفاوت معناداري وجآموزان مدارس عادي و هوشمند از لحاظ انگ

فاوت تولی بین دانش آموزان دختر و پسر مدارس هوشمند از لحاظ انگیزش پیشرفت و اعتماد به نفس 
زمینه  آموزان پسر در آموزان دختر در زمینه انگیزش پیشرفت و دانش معنادار بود. بطوری که دانش

 تری قرار داشتند.به نفس در سطوح باال اعتماد

 

  . : انگیزش پیشرفت، اعتماد به نفس، مدارس هوشمندواژگان کلیدی 
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 نقش فناوری اطالعات در عملکرد تفکر انتقادی و خالق دانش آموزان
 

 1حمیده جلیلی

 
 چکیده

 
ی، بشر مختلف زندگی در جهان امروز استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و نیز نفوذ آن در زوایای

ب موجب تحوالت بزرگی در مناسبات حاکم بر جامعه بشری و انسانی شده است که از آن به عنوان انقال
افـراد را متفکر و خالق بارآورد اما بتوان  استممکـن  شد کهفکـر میندرت به درگذشته  اطالعات یاد می شود

 ت و پدیـدههای متـافیـزیکی نیستند، تفکر یک واقعیل و خالقیت پدیدهداد که تفکر، حل مشک نتایج تحقیقات نشان
در آن نیز صادق است تفكر انتقادي شیوه رفتار انسان بر حاکم  ای طبیعی است که تمام قـوانیـن و نظامها و اصول

 ماهرانه، یله تحلیلي است كه در آن فرد كیفیت تفكر خود را به وساي از تفكر در مورد هر چیز، محتوا یا مسأله
بخشد. ترویج و تشویق تفكر انتقادي یكي از الزامات اساسي و مهم یك ارتقا مي ارزیابي و بازسازِي آن، بهبود و

 وست یافته اتي دجامعه دموكراتیك است، تا با استفاده از آن دانش آموزان به کمک فناوری به منابع مختلف اطالع
در روش كار : كند. روش کار : مي ه، تحلیل، تركیب مجدد، ارزیابي و تأملسایر دیدگاه ها و نظرات را مطالع

مدل ای و اینترنتی درصدد بررسی و تبیین استفاده از منابع كتابخانه توصیفی و با -این مقاله با روش تحلیلی 
 مفهومِی نقش فناوری اطالعات در بهبود تفکر انتقادی در دانش آموزان می باشد.

 
 فناوری اطالعات ، دانش آموزان، آموزش، تفکر خالق و انتقادی: يواژگان كلید

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 معلم  1
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 تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامه درسي
 1قربان حسن زاده 

 
 
 

  چكیده
شود اینست كه باعث ميیكي از ویژگیهاي مهمي كه پدیده فناوري اطالعات و ارتباطات از آن برخوردار است ،

ا انسان ، همچنین انسان با محیط تسهیل یافته و ارتقاء یابد . فناوري اطالعات و ارتباطات به دلیل ارتباط انسان ب
آموزان داشته باشد ، از نقش مهمي در تواند با دانشپذیري و توانایي برقراري ارتباط پویا كه ميقدرت تحول

طات درحوزه تعلیم و تربیت دو دیدگاه وجود انتقال دانش برخوردار است . درباره تاثیر فناوري اطالعات و ارتبا
گرا نام گرفته ، براین باور است كه اثر فناوریهاي جدید ) اطالعات و دارد . رویكرد اول كه به رویكرد اصالح

شود كه آموزش به شیوه سنتي ، تنها به ارتباطات ( بر آموزش و پرورش تدریجي بوده و این پدیده باعث مي
شود . در كنار باعث تسریع اصالحات در آموزش و پرورش مي ICTجام شود . بعبارت دیگر اي كارآمدترانگونه

باشد و بر این در آموزش و پرورش مي ICTزایي گرا مطرح است كه معتقد به تحولاین رویكرد ، رویكرد تحول
تربیت را به صورت  ها و اهداف تعلیم ومشيباور است كه فناوري اطالعات و ارتباطات ، ابزارها و حتي خط

كند . این مقاله تالش دارد با بیان نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه اساسي تغییر داده و متحول مي
توان دستور كار تعلیم و تربیت ، به بررسي تاثیر این پدیده بر روي برنامه درسي بپردازد . برنامه درسي را مي

و ارتباطات در برنامه درسي فواید فراواني به همراه دارد . از جمله  آموزش دانست بكارگیري فناوري اطالعات
آورد . این نوع برنامه آموزان فراهم ميگیري از یك برنامه درسي تلفیقي را براي معلم و دانشاینكه امكان بهره

كند كه از طریق آن ياي را فراهم مآموزان القاء كند ، زمینهدرسي ، بیش از آنكه بخواهد دانش معیني را به دانش
یابد . در این هاي فردي و مستقل آنها افزایش ميآموزان و گسترش تجربهامكان شكوفایي قابلیتهاي فردي دانش
 توان اشاره كرد كه در مقاله به آنها پرداخته شده است . رابطه به تاثیرات دیگري مي

 ه درسي . ، برنامه درسي ، تعلیم و تربیت ، برنام ICT: واژگان كلیدي

                                                           

 درس دانشگاهم-كارشناس ارشدحقوق خصوصي ودانشجوي دكتري حقوق خصوصي 1
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ای ماکرومدیا آدرور در درس علوم تجربی بر بررسی تاثیر بکارگیری نرم افزار چندرسانه
 آموزان پایه ششم ابتداییانگیزه پیشرفت دانش

 
 ایمانیهمن ب

 چکیده
ای ماکرومدیا آدرور  در درس علوم بر ور بررسی تاثیر بکارگیری نرم افزار چند رسانهپژوهش حاضر به منظ

انجام شد. روش  1395-96آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان پلدختر در سال تحصیلی انگیزه پیشرفت دانش
آموزان پسر یه دانشبرابر بوده و جامعه آماری پژوهش را کلتحقیق حاضر از نوع شبه آزمایشی با گروه کنترل نا

داد. از این میان دو کالس به روش غیر تصادفی انتخاب و به دو گروه پایه ششم شهرستان پلدختر تشکیل می
نفر( تقسیم شدند. محتوای شش فصل از کتاب درسی علوم تجربی در قالب نرم  25نفر( و کنترل ) 25آزمایش )

ه پیشرفت پرسشنامه استاندارد هرمنس بود که روایی آن افزار ماکرومدیا آدور تهیه شد. آزمون سنجش انگیز
محاسبه گردید. پس  0.91توسط اساتید علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 

افزار ماکرومدیا آدرور قرار آزمون، گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل یعنی آموزش با نرماز اجرای پیش
آزمون انگیزه پیشرفت اجرا شد. ا گروه گواه با روش سنتی آموزش دیدند. بعد از گذشت هشت هفته پسگرفت ام

های آماری توصیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازروش spssافزار ها توسط نرمداده
 های ستفاده شد و همچنین از آزمونهمچون ترسیم نمودار و جدول و محاسبه میانگین و انحراف استاندارد ا

Tها نشان داد که بین انگیزه پیشرفت گروه مستقل و تحلیل کواریانس در بخش آمار استنباطی استفاده شد. یافته
( بدین معنا که انگیزه پیشرفت P ،935/2=t <01/0آزمون تفاوت معنادار وجود دارد)آزمایش و گواه در پس

افزار ماکرومدیا آدرور بر انگیزه باشد و بکارگیری نرمتر از گروه گواه میآموزان گروه آزمایش بیشدانش
 (.>p 01/0و  F= 137/49)آموزان تاثیر داردپیشرفت دانش

 ای، ماکرومدیا آدرور، انگیزه پیشرفتچند رسانه :واژگان کلیدی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://conference.cesir.ir/administrator/basic_info/signup.php?id=296
http://conference.cesir.ir/administrator/basic_info/signup.php?id=296
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نگلستان، بررسی تطبیقی فناوری های آموزشی مورد استفاده در کالس درس کشورهای ا
 ژاپن، فنالند و ایران

 
 1اسماء رضائی مندی

 
 چکیده

 ن، ژاپن،کشورهای انگلستا هدف این پژوهش، شناسایی فناوری های آموزشی مورد استفاده در کالس های درس
ور ه منظفنالند و ایران است. در این پژوهش شباهت ها و تفاوت های فناوری های آموزشی کشورهای مذکور ب

ن مقاله  ت. اینهاداتی کاربردی برای بهبود بخشیدن به فناوری آموزشی ایران بررسی و مقایسه شده اسارائه پیش
فاده حاصل یک پژوهش کیفی است که با روش تطبیقی و به کمک الگوی بردی، فناوری های آموزشی مورد است

ن یاز آاطالعات مورد ن در کالس درس در کشورهای انگلستان، ژاپن، فنالند و ایران را بررسی کرده است.
ه ر شبکدبرای پاسخگویی به پرسش ها از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای و گزارش ای تحقیقیو جست و جو 

 جهانی اینترنت مرتبط و سایت های وزارت آموزش و پرورش کشورهای مورد مطالعه گردآوری شده است.
 
 

 ند، ایران: فناوری آموزشی، انگلستان، ژاپن، فنالواژگان كلیدي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي ، دانشگاه فرهنگيان پردیس شهيد هاشمي نژاد مشهد 1
 asmarezayee7@gmail.comایميل: 

mailto:asmarezayee7@gmail.com
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 ستانتاثیر روش تدریس مبتنی بر رایانه بر یادگیری درس ریاضی پایه اول دب

 4، زهرا جوادی3، زهرا سیاه پوش2، فاطمه کیانفر1نرگس علیپور

 
 چکیده 

 ریفناو بر مبتنی روش تاثیر بررسی هدف با که است بوده آزمایشی نوع از حاضر پژوهش
 ولا پایه پسر آموزان دانش ریاضی درس پایدار یادگیری ایجاد در ارتباطات و اطالعات

 پایه پسر آموزان دانش که آماری جامعه به توجه با.است شده انجام 1395 سال در دبستان
 نتخابا نمونه عنوان به مدارس از یکی اول پایه کالس 2 است، آباد خرم شهر1 ناحیه اول
 تدریس روش و  ICT تدریس تاثیر آزمایش هگرو و کنترل گروه عنوان به که است شده

  ICT براساس که آزمایش گروه دهد می نشان نتایح. شد بررسی ها آن روی بر سنتی
 .است بوده تر پایدار ریاضی درس در آنها یادگیری شدند، داده آموزش

 ریاضی ، ارتباطات و اطالعات فناوری ، تدریس روش : کلیدی واژگان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 خرم آباد كمالوند اهلل آیت پردیسدانشگاه فرهنگيان  يتيترب علوم كارشناسي دانشجوي 1
 خرم آباد كمالوند اهلل آیت پردیسدانشگاه فرهنگيان  تربيتي علوم كارشناسي دانشجوي 2
 خرم آباد كمالوند اهلل آیت پردیسدانشگاه فرهنگيان  تربيتي علوم كارشناسي دانشجوي 3
 خرم آباد كمالوند اهلل آیت پردیسگيان دانشگاه فرهن تربيتي علوم كارشناسي دانشجوي 4
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 ی نوین در امر آموزشنقش فن آوری ها

 
  2سمانه اسکندری* ،1سمیه اسکندری

 
 چکیده

 
ش نوین ه دانبامروزه اطالعات نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می کند. و در شرایط کنونی دستیابی 
نونی ی کدنیا و مدیریت آن، امکان توسعه و پیشرفت را برای اکثر جوامع فراهم نموده است. بنابراین زندگی در
شی  ما آموز نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر دانایی، تحقیق و نوآوری است و استفاده از فن آوری های نوین

ی برابر ایجاد فرصتهای یادگیر  ، ادگیریی -ارتقای کیفیت فرایند یاددهی  را در این امر یاری می کند و سبب
ادگیري ی -اگر فرهنگ یاددهيط پیرامون می گردد. کمال بخشیدن به خود و محی،  توجه به تفاوت های فردی  ،

یر و ه تغیدر نظام آموزشي تحول نپذیرد نه تنها ورود فن آوری های نوین آموزشی  به  این نظام ، هیچ گون
فناوري  ا اینتحولي را ایجاد نخواهد کرد بلکه به تقویت سنت هاي محافظه کارانه ي آموزش خواهد انجامید زیر

تلقي مي  ه به تنهایي موجب تغییر مي شود بلکه این انسان ها هستند كه عامل اصلي تحول ،اطالعات نیست ک
غیر  توسعه ي فناوري نوین آموزشی در نظام آموزشي کارآمد، نه فقط یک انتخاب بلکه یک ضرورت گردند.

نچه یت آو ترب قابل انکار است و گام مهمي در اصالحات نظام هاي آموزشي محسوب مي گردد .در دنیای تعلیم
آن  گیری که حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد اهمیت فن آوری نوین آموزشی و چگونگی به کار

 ی نقشدر فرایند آموزش با توجه به امکانات و شرایط و موقعیت آموزشی است . پژوهش حاضر با هدف بررس
نبال آن دبه   و با استفاده از منابع کتابخانه ای فن آوری های نوین در امر اموزش  با روش توصیفی و تحلیلی

 است تا به نقش محوری فن آوری نوین آموزشی  در آموزش وپرورش بپردازد.
 

  : نقش ، فن آوری نوین،آموزش، یادگیریواژگان كلیدي
 
 
 
 

                                                           

 ،،مدرس مدارس غير دولتي تهران ،شهرستان شهریاركارشناس ارشد تاریخ 1
 easkandarisama@yahoo.com هنرآموز هنرستان هاي دولتي شهرستان شهریار،كارشناس ارشد معماري 2



2، ش و پرورش تطبیقیولین کنفرانس بین المللی آموزا ۹۶13آذرماه  3و    

 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

First International Conference on Comparative Education 

(November 23-24, 2017) 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

148 

 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 
 

 های آموزشی هوشمندی یادگیری برخط در نظامهای توسعهمدل

 1محمد عباسی

 

 چکیده

شورها های آموزشی کهای پایانی قرن بیستم و ورود آن به برنامهی اطالعات در سالگسترش فناور
ر جهانی دایش داده است. در واقع، یادگیری افز -کارگیری این پدیده را در قرآیندهای یاددهیلزوم  به

یادگیری  -های سنتی یاددهیشود، شیوهکه روز به روز مجهز به فناوری اطالعات و ارتباطات می
صاری حهای یادگیری برهط، ی سیستمچندان کارساز نخواهد بود. فناوری اطالعات از طریق توسعه

 أموریترو، می کمبود منابع در آموزش و پرورش وجود داشته، شکسته است. از اینرا که در نتیجه
 ید باابی آینده است که نظام نوین آموزشی، تربیت نیروی انسانی فرهیخته برای زیستن در جامعه

ه آزمون بوده و نگر بتواند منابع مورد نیاز فردای انسان آینده را تشخیص داده، کشف نمرویکردی آینده
ای خانهستناد به مطالعات کتابتحلیلی با ا -ی توصیفیبگذارد. بر این اساس، مقاله حاضر که به شیوه

موزشی های آبرخط در نظام های یادگیریای سیستمهای توسعهنگاشته شده است، درصدد تبیین مدل
ده، داخته شهای یادگیری برخط پرباشد. بدین منظور ابتدا به تعریف یادگیری برخط و نسلهوشمند می

به  ری برخطی یادگیهای توسعههای مورد نیاز در محیط یادگیری برخط و نهایتاً مدلدر ادامه مهارت
 بحث گذارده شده است.

 های توسعه  .های آموزشی هوشمند، مدل، نظام: یادگیری برخطواژه گان کلیدی

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 gmail.com33497m.abasi@اراک،  دانشجوي دكتري رشته فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه آزاد اسالمي واحد. 1
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 و آمریکا آموزشی نظام در آموزشی نوین های فناوری های فرصت و ها چالش تطبیقی مطالعه
 ایران

 
 3رضوی السادات فاطمه، 2مرتضی محمدزاده، 1 *اقبالی اسماعیل

 
 چكیده 

 
و  آمریکاف بررسی در بخش فناوری نوین آموزشی در کشور هد و تحلیلی -این مقاله با روش تطبیقی و توصیفی

 دگرگونی وین، مهمترین نیروی پویا در پیشبرد فرایند جهانی شدن اطالعاتی نو -فناوری ارتباطیایران می باشد. 
، ودنوعی زیرساخت اصلی جهانی شدن به شمار می رو به است  و آموزشی های جاری در فعالیتهای انسانی

 رصت هاییفبه عنوان کشور پیشرفته در پیشبرد توانمندی ها ، چالش ها و آمریکا آموزشی کشور فناوری نوین 
بررسی  طریق که می تواند برای ایران به همراه داشته باشد مورد بررسی قرار می گیرد. اطالعات مورد نظر از

رورش موزش و پآبه بررسی نظام  در این مقاله نیز ما و ایران میباشد. آمریکا اسنادی و مدارک معتبر از کشور 
نیم با بتوا تا کشور آمریکا و ایران پرداخته ایم نظام آموزشیآموزش فناوری های نوین  کشور آمریکا و مقایسه 

توسعه  و تو در پیشرف یآموزشفناوری هایی نوین مربوط به  ،چالش ها و فرصت های تری به مسائل وسیعدید 
 .باشیمکوشا تر  جایگاهبرنامه های این 

 
 ایران آمریکا، آموزشی، فناوری ، تطبیقی مطالعهواژگان كلیدي: 

 

 
 
 
 
 

                                                           

 e.eghbali7@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد مدیریت آموزشي دانشگاه لرستان ،  1
  كارشناسي ارشد مدیریت آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي 2
 حقوق  مباني و فقه ارشد كارشناس 3
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 رابطه بین میزان استفاده از اینترنت با ویژگی های شخصیتی نوجوانان شهر همدان

 2دکتر حسین محققی، 1فاطمه اشرفیان
         

 
 چکیده

 
ن شهر جواناینترنت با ویژگی های شخصیتی نوهدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین میزان استفاده از ا

ه به روش نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های دخترانه شهر همدان بود ک 100همدان بود . نمونه شامل 
 ی نئونمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی ویژگی های شخصیت

اداری اط معنآزمون خی دو استقالل مورد بررسی قرار گرفت،نتایج حاصل هیچ ارتباستفاده شد. داده ها به روش 
 بین متغیرها نشان نداد.

 
 : اینترنت ، ویژگی های شخصیت ، نوجوانان واژگان کلیدی

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي  1
 بو علي سينا همدانعضو هيات علمي دانشگاه   2



2، ش و پرورش تطبیقیولین کنفرانس بین المللی آموزا ۹۶13آذرماه  3و    

 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

First International Conference on Comparative Education 

(November 23-24, 2017) 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

151 

 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 
 آموزان دانش درفرایند تحصیلی  چگونگی تاثیرفضای مجازی  بررسی

 
 1ابراهیم بهرامی

 چکیده
 
سأله ی م. آموزان است دانش  تحصیلی درفرایند  مجازی تاثیرفضای چگونگی بررسیف از انجام این تحقیق هد 

دانش  به گونه ای است که همه افراد جامعه مخصوصا آموزش و پرورشفضای مجازی وجایگاه و تاثیر آن در 
موزش و آآموزان ودر نتیجه و برای بهره گیری درست از آن برای پیشرفت دانش  آموزان را درگیر کرده است

ه نمروری)کتابخا-این پژوهش باروش علمیپرورش و به تبع آن جامعه نیاز به برنامه ریزی درسطح کالن است.
این  ته هايیافاست. ای(انجام گرفته است ودرتهیه ی آن ازکتاب ها،مقاالت ،فصل نامه های معتبراستفاده شده 

 ، بستري مناسب براي تقویت م همراه داشتن همه معایب خودعالرغ،فضای مجازیدهد كه  مقاله نشان مي
ه باید زمین وتبادل دانش و در نتیجه پیشرفت علمی ،فرهنگی واجتماعی را فراهم می کندآنچه که در این گسترش

ار درکن به آن توجه شود فراهم سازی محیطی امن برای دانش آموزان که مطابق با پیشرفت فضای مجازی باشد
ش آموز ه مندی از امکانات مناسب وکنترل فضای مجازی توسط اولیا مربیان ودر سطح کالن وزارتآن با بهر

  وپرورش و وزارت ارشاد و اسالمی زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را فراهم کرد.
ع را یی جوامبشر با بکارگیری امکانات مطابق با پیشرفت علم ودانش زمینه شکوفا شود نتیجه ای که گرفته می 

ی که فراهم می سازد امروزه نقش فضای مجازی در بهترشدن زندگی انسان امری انکارناپذیر است وسیله ا
 تواندهرروز نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری کرده است حال در بین جوامع ،جامعه ای پیشرفته است که ب

ز آموزش نوین)آموزش آموزش وپرورش خودرا متناسب با این پیشرفت همگام سازد وبا بهره مندی ا
 تحصیل ویادگیری امری طبیعی است. الکترونیکی(بیشتر شدن انگیزه دانش آموزان نسبت به 

 

 فضای مجازی،تحصیل، دانش آموزان واژگان كلیدي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ba@yahoo.com1391ab،آموزگار سال دوم شهرستان سلطانیه  1
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 بررسی تطبیقی آموزش و پرورش رایگان و همگانی در کشورهای ایران و ژاپن

 
 3، جالل غریبی2، رامین صنوبری1وسف خداییی

 چکیده
 

میه در زمره حقوق بنیادین بشر می باشد. اعال آموزش رایگان امروزه از جمله حقوق شهروندی هر شخص و
فراد اموزش همگانی و رایگان موجب هدایت مردم و رهایی آکید دارد که حق أجهانی حقوق بشر بر این حق ت

نی اشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تطبیقی آموزش و پرورش رایگان و همگابشریت از جهل و ظلمت می ب
وهش وزه پژای بود. حی کتابخانهدر کشورهای ایران و ژاپن بود. روش تحقیق، کیفی از نوع توصیفی و به شیوه

این  ابع دری نیز به علت کثرت منگیرها بود که جهت نمونهها، مجالت، اسناد، مدارک و نوشتهشامل کلیه کتاب
العات ری اطحوزه از کلیه مکتوبات چاپی و دیجیتالی که برای محقق قابل دسترسی بود، استفاده شد. جهت گردآو

وه به شی هایی که به وسیله پژوهشگر طراحی شده بود استفاده گردید. روش تجزیه و تحلیل نیزاز نمونه فیش
اداره  6.3.3یستم ستحقیق بیانگر این بود که هر دو نظام با  هایتوصیف، تحلیل، تفسیر و استنتاج نظري بود. یافته

موزان آسال آموزش رایگان به دانش 9می شوند که در ژاپن نظام آموزشی غیر متمرکز بوده و دولت به مدت 
-ختیار دانشسال آموزش رایگان در ا12ارائه می دهد و در ایران که دارای نظام آموزشی متمرکز است ، تا مدت 

-ی شباهتو کیف های آموزشی ایران و ژاپن از لحاظ کمین قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان داد که در نظامآموزا
 ها پرداخته است.ها و شباهتهایی وجود دارد که این نوشتار به تبیین این تفاوتها و تفاوت

 
 ن، آموزش و پرورشآموزش و پرورش، آموزش رایگان و همگانی، آموزش و پرورش ایراکلیدی: هایواژه

 ژاپن.
 

                                                           

   yusef75@gmail.comدانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان ،  1 

 دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان  2

 ليم و تربيت و مدرس گروه علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان دكتري تخصصي فلسفه تع  3
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 مقطع آموزش ابتدایی ایران و ژاپن با تمرکز بر مدیریت مدارس تطبیقی بررسی
 مطالعات تطبیقی در آموزش و پرورش

 
 4 رامش نیک نیا ،3مصطفی محمودی،  2یقاسمفریده  ،*1 اینضرغام فرامرزی 

 
 چكیده

با تمرکز بر مدیریت مدارس بود. روش پژوهش  مقطع آموزش ابتدایی ایران و ژاپن تطبیقی بررسیهدف پژوهش 
با  که صورتنیبد است. یاسهیمقا لیتحل و هیبر تجز مبتنی 5بُرديبود و بر اساس روش تطبیقی تحلیلی  -توصیفی

 هاشاخصپنج شاخص جهت مقایسه و تحلیل تطبیقی مشخص گردید. این  مرور ادبیات نظری، اسناد و مدارک،
وظایف مدیریت مدرسه،  داف مقطع آموزش ابتدایی، ساختار سازمانی آموزش و پرورش،اه :بودند از اندعبارت

های بیشتر در دهنده شباهتی آموزشی مدیران مدارس. نتایج نشانهابرنامهشرایط احراز مدیریت مدرسه، رئوس 
ساختار نظام بیشتر در زمینه  هاتفاوتبود و   زمینه اهداف مقطع آموزش ابتدایی و وظایف مدیریت مدرسه

های ضمن خدمت مداوم مدیران مطالب آموزشی و آموزش رئوسآموزشی، شرایط احراز مدیریت مدرسه و نیز 
تعیین معیارهایی برای تربیت، کارهایی از جمله، دو کشور ایران و ژاپن بود.  با توجه به این مقایسه تطبیقی راه

ت مدیریت مدارس ابتدایی، تعیین معیارهای علمی و عینی و کارآمد برای پس اثربخشمنابع انسانی  نیتأمجذب و 
یی تمرکززداای مدیران مدارس جهت تصدی پست مدیریت مدارس، ارزشیابی، برگزاری آزمون تعیین سطح حرفه

و تفویض اختیارات بیشتر به مدیران مدارس ابتدایی، بازنگری در قوانین، ضوابط و معیارهای مصوب شورای 
های آموزشی جهت برنامهش در چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران مدارس، اجرای عالی آموزش و پرور

  گردد.ای مدیران مدارس ابتدایی پیشنهاد میی حرفههاو مهارت هاتیو توسعه صالح یسازآماده
 ی، ایران، ژاپن.آموزش برنامهتطبیقی، مدیریت مدرسه ، آموزش ابتدایی،  و پرورشآموزش واژگان كلیدي: 

 
 

                                                           

 (zarghamfaramarzi@gmail.com دانشجوي دكتري، مدیریت آموزشي، گروه علوم تربيتي، دانشگاه شهيد چمران اهواز1
 واحد اهواز قاتيو تحق علوم ، مدیریت آموزشي، گروه علوم تربيتي،كارشناسي ارشد 2
 خوارزمي تهراندانشگاه  ،يتيگروه علوم ترب ،يآموزش تیریمد ،كارشناسي ارشد  3
 چمران اهواز ديدانشگاه شه ،يتيگروه علوم ترب ،يآموزش تیریمد ،كارشناسي ارشد يدانشجو  4
 5 . Brody  
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 ابتداییمعلمان تک پایه و چند پایه مقطع  مقایسه  تاب آوری و خودکارآمدی در
 

 3، فیروز میر دریکوند 2، فریده حمیدی*1محمد دریکوند
 

 چکیده
 

دی کارآمپژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه معلمان تک پایه و چندپایه از لحاظ متغیرهای  تاب آوری و خود
یمشک رستان اندپژوهش کلیه معلمان مرد تک پایه و چند پایه  مقطع ابتدایی  شه جامعه ی آماری این انجام گرفت.

نفر تک پایه  100نفر چندپایه و 100نفر شامل  200ه مورد بررسی با حجم بود. نمون 95-96در سال تحصیلی 
 تصادفی مقایسه ای بود. معلمان تک پایه به روش نمونه گیری –بود. طرح این پژوهش توصیفی و از نوع علی 

ای  تاب امه هساده و معلمان چندپایه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارتند از پرسشن
ر ودکارآمدی عمومی شرر و  همکاران، که داده ها با استفاده از شاخص های آماخدیویدسون و  -آوری کونور

رار لیل قانس چندمتغیره )مانوا(مورد تجزیه و تحتوصیفی) میانگین و انحراف معیار (و تجزیه و تحلیل واری
دپایه بودن معلم بر تک پایه و چن-(1نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که: گرفتند.

لمان تک  پایه بیشتر از  معلمان چند پایه است تاب آوری  مع-(2میزان  تاب آوری و خودکارآمدی او اثر گذار است
ند پایه است و چ(خودکارآمدی  معلمان تک  پایه بیشتر از  معلمان 3ی این  تفاوت از لحاظ آماری معنادار نیستول

 این  تفاوت از لحاظ آماری معنادار است. 
 

 تاب آوری ، خودکارآمدی،  معلمان چندپایه. واژگان كلیدي: 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

  mohammadderikvand47@Gmail.comان تهردانشجوي رشته روانشناسي تربيتي دانشگاه شهيد رجایي -1

 بيتي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایيدانشيار روانشناسي،گروه علوم تر-2
 وارزميخكارشناس ارشد رشته برنامه ریزي درسي دانشگاه - 3
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وم دنتقادی دانش آموزان دوره تعیین رابطه ی بین سبکهای مدیریت کالس دبیران و تفکر ا
 متوسطه

 

 2اعظم امیری نژاد، 1حسین عباسی
 

 چکیده
 

وره زان دهدف اساسی این پژوهش، تعیین رابطه ی بین سبکهای مدیریت کالس دبیران و تفکر انتقادی دانش آمو
 .شدی بابوده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی م 96/95دوم متوسطه شهر الشتر در سال تحصیلی 

نفر  273نها جامعه ی آماری پژوهش ،کلیه دبیران و دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر الشتر ، که تعداد کل آ
آموز با روش  دانش 318نفر دبیر و  160نفر دانش آموز بوده؛ با استفاده از فرمول کوکران تعداد  1823دبیر و 

رسشنامه پگیری  انتخاب شدند. در این تحقیق از ابزار اندازهنمونه گیری طبقه ای نسبی به عنوان نمونه ی آماری 
ب( فرم ) ولفگانگ و گلیکمن و پرسشنامه سبک تفکر انتقادی کالیفرنیا»های استاندارد سبکهای مدیریت کالس 

ای توصیفی و هو با استفاده از آماره  SPSS استفاده شده است. داده های بدست آمده بوسیله ی نرم افزار آماری
ی یب همبستگاسمیرنف، ضر -مونهای استنباطی )فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون کلموگروفآز

مجذور  گروههای مستقل و t پیرسون، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی به روش شفه، آزمونهای
بک مداخله گر و لمان با استفاده از سنتایج نشان داد بین مدیریت کالس مع .خی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

 ستفاده ازبا ا تفکر انتقادی دانش آموزان رابطه ی منفی معکوس و معنی دار وجود دارد. بین مدیریت کالس معلمان
یریت بک مدسبک تعامل گرا و تفکر انتقادی دانش آموزان رابطه ی مثبت مستقیم و معنی دار وجود دارد. بین س

یریت ای مدعلمان و تفکر انتقادی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود ندارد. بین سبکهکالس غیر مداخله گر م
وزان بر نش آمکالس معلمان زن و مرد تفاوت معنی دار وجود ندارد. همچنین بین میانگین نمرات تفکر انتقادی دا

 .حسب جنسیت تفاوت معنی دار وجود ندارد
 دانش آموزان ، فکر انتقادی ت ،دبیران  ،مدیریت ،  سبک واژگان کلیدی :

 

 

                                                           

  مدرس دانشگاه فرهنگيان  1

 كارشناس ارشد مدیریت آموزشي 2
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کالس های چند پایه  بررسی تعیین روش تدریس مناسب در اثر بخشی آموزشی در درس ریاضی
 روستایی

 1هوشنگ الماسی

 چکیده

کالس  در این مقاله به بررسی تعیین روش تدریس مناسب در اثر بخش آموزشی و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی 
مد کارآ وپردازد، و هدف از نوشتن آن با توجه به ضرورت و اهمیت روش تدریس مناسب  های چند پایه روستایی می

 د پایه کهای چندر تعلیم و تربیت و ارتباط موثر آن با میزان اثر بخشی و یادگیری و حل مفصل کمبود وقت در کالس ه
ت زمانی در مد وتفاوت برنامه ریزی الیق، توانایی های مسمعلم باید آموزش خود را بر اساس پایه ها، سنین، جنیست، 

هترین بواند تبرابر با کالس های تک پایه در کالس درس ارائه نماید. شناسایی و به کارگیری روش تدریس مناسب می 
شتن روش جهت ارائه محتوای برنامه درسی مباحث مختلف کتاب های ریاضی اول تا ششم محسوب گردد هدف از نو

 زشی واثر بخشی آمو رت اتخاذ و بکارگیری روش تدریس مناسب می تواند در افزایشاین تحقیق با توجه به ضرو
آماری  جامعه مثمر ثمر واقع گرددمیزان یادگیری دانش آموزان کالس های های چند پایه روستایی مناطق محروم کشور

نفر  30اری ه و نمونه آمکالس چند پای 75آموزشگاه و  60کالس های چند پایه ابتدایی شهرستان چرداول با جمعیت 
 ی و نمونهوصیفش کار تزرودر شهرستان چرداول از توابع استان ایالم می باشد که ا ها دانش آموزان از این آموزشگاه

آموزش و  نسند تحول بنیادی 5عملیاتی هدف گیری به صورت تصادفی انتخاب شده است هر چند براساس 
ا و اوت هفرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب با توجه به تف و بسط عدالت در برخورداری از تأمینپرورش،

نیادین( بسند تحول  7و  5و  3ویژگی های دختران و پسران در مناطق مختلف کشور یک هدف مهم به شمار می رود )
زشی وی آمبا تأکید بر ایجاد فرصت ها ..توانمند سازی دانش آموزان ساکن مناطق محروم در روستاها، عشایر و .

یروی نربیت و تأمین و ت هانسانی کار آزمود منابع به تأمین و تخصیص اولویت بخشی و با کیفیت و خالقانهمتنوع، 
 موزانآانسانی کارآمد و مسلط به روش های نوین تدریس در جهت رشد، توانمند سازی و اثر بخشی آموزشی دانش 

یل بکارآمد از ق -ریشه در روش های تدریس به روز مناسبتأثیر بسزایی دارد ولی اثر بخشی آموزشی  محروممناطق 
دام از کیقی در یادگیری کالس های چند پایه دارد و از آنجا که بکارگیری هر محوری و تلف -روش های مشترک گروهی

ند ی توامروش گروهی هر کدام  و ، روش محورییاین روش ها در ارائه دروس محاسن و معایبی دارد اما روش تلفیق
 در روش های تدریسبین درس ریاضی نقش بسزایی داشته باشد پس می توان گفت   میزان اثر بخشی یادگیری در

 کالس های چندپایه و میزان اثر بخشی رابطه وجود دارد. 
 

 روش تدریس، اثر بخشی، یادگیری، روش محوری، روش گروهی و روش تلفیقی. :واژگان كلیدي
 
 

                                                           

 hoshangalmasi48@gmail.comپرور ش،كارشناسي ارشدتاریخ وفلسفه آموزش و 1
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 (سه کشور فارسی زبان) ایران، افغانستان، تاجیکستان  بررسی مقایسه ای درس تاریخ در
 

 مهدی هفته کزازی

 چکیده 
 

اصوال نظام اموزشی هر کشوری چه دانشگاهی و چه ماقبل دانشگاهی بیانگر هویت وجودی ان کشور است  و 
ست که با باید انرا یکی از شاخصه های تمیزتوسعه یافتگی کشورها دانست  کشور ما در منطقه ای واقع شده ا

همسایگان خود اشتراکاتی دارد  و این رویه در مورد تاجیکستان و افغانستان قرابت بیشتری دارد  و کانه انکه این 
سه کشوریک  ید واحده می باشند  ما هم در این مقاله سعی بر ان داریم درس تاریخ را در نظام اموزشی پیش از 

ش برجسته تاریخ در تصمیمات سیاسی امروزه کشورها این سه کشور دانشگاهها بررسی نماییم چرا که با علم به نق
می توانند به یک بلوک قدرتمند فرهنگی و تمدنی تبدیل بشوند منابع و داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای 
گرداوری شده اند  و بخش اعظم ان هم ناشی از تجربیات شخصی بنده در طی سالهای متمادی تدریس تاریخ در 

م اموزشی متوسطه و دانشگاهی ایران  و همچنین تجربه عملی و ملموس نگارنده از مشاهدات خود در کشور نظا
تاجیکستان می باشد . روش تحقیق تحلیلی و توصیفی بود ه و ضمن بیان یک برش تاریخی و زمانی  از ابتدا تا 

پردازد. جامعه اماری ما هنرستانها  و کنون را بررسی  نموده  و بیشتر بر وصع موجود این علم در سه کشور می 
دبیرستانهای این کشورها را شامل می گردد که عموما این درس در همه انها وجود دارد  به طور کلی درس تاریخ  
در سیستم اموزشی انها دارای مزایا و مایبی است  و هیچکدام بر دیگری برتری ندارند ضمن انکه  نقاط اشتراک 

به وجود می اید  و حتی شاید بتوان گفت در کشور ما این درس بیشتر سیاست زده شده است فراوانی هم در انها 
مثال در کتاب تاریخ معاصر به وفور رگه هایی از این دست را در کتاب می بینیم  که در ان دو مورد دیگر کمتر 

تاریخ کامال هویداست ) به  به چشم می خورد  در ایران نگاه منفی به علوم انسانی به ظور کلی  و به ویژه درس
خاطر بعد مالی و درامد زایی ان ( و قاطبه جامعه تمایل به علوم تجربی و تجربی و پزشکی دارند در مدارس هم 
درس تاریخ بیشتر حالت تشریفاتی داشته از نطر کنکوری بودن برای غیر علوم انسانی ها  . این درس در کتب 

تاریخ وطنی گنجانده شده است  پس از ان اشاره ای به سیستم اموزشی  مدارس تاجیکستان با تاکید بر شناخت
تاجیکستان مانند زمان شروع سال تحصیلی  نحوه نمره دهی .... خواهیم داشت  برای کشور افغانستان هم کتاب 

یک درس  تاریخ پایه هفتم و نهم را بررسی خواهیم نمود . نتیجه گیری : در پایان الزم به ذکر است که درس تاریخ
کالبدی و کلیدی بوده  و باید با نگاه جدیدی در سیستم اموزشی مدارس به ان نگریسته شود چرا که اگر جامعه ای  
از تاریخ و گذشته خود چیزی نداند محکوم به نابودی است و درست به همین خاطر است که کشورهای پیشرفته و 

 .ه ویژه تاریخ دارندتوسعه یافته نوع نگاه متفاوتی به علوم انسانی  و ب
 تاریخ ، زبان فارسی ، اشتراک فرهنگی ، ایران، افغانستان، تاجیکستان :واژگان كلیدي
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و اوگاندا با تمرکز بر آموزش  ی دبستان ایرانی اول دورهی درسی پایهی تطبیقی برنامهمقایسه
 شتبهدا

 

 2 هاجر حامدی1 * فاطمه زهرا احمدی
 

 چکیده 

ی درسی پایه ی اول اوگاندا و ایران از نظر برخورد با موضوع اچ ی تطبیقی برنامهاین پژوهش با هدف مقایسه  
 یه برآی وی ایدز به طور خاص و موضوع آموزش بهداشت به طور عام انجام گرفته است. برای این کار با تک

ها و راهنماهای تدریس معلم مربوط به هر دو کشور به همراه ی درسی، کتابهای، برنامهمورد پژوهی کیف
های آموزشی پیشگیری از اچ آی های روز نوشت پژوهشگر از یک سال زندگی در اوگاندا و تشکیل کالسیادداشت

دبستان ایران به  ایه ی اولی درسی پها گویای آن است که برنامه وی/ ایدز تحلیل محتوای استقرائی شدند. یافته
دن و راه مراقبت پاکیزگی و نظافت شخصی؛ آگاهی از حواس و اعضای ب ای بر شش تمصورت محدود و نابسنده

ی های مختلف غذایی؛ و شیوهها، آگاهی از گروهاز اعضا مختلف؛  بهداشت محیط؛ سه راه پیشگیری از بیماری
وع ی درسی پایه ی اول اوگاندا بر سه موضند. در حالی که برنامهکصحیح نشستن، راه رفتن و غیره تمرکز می

کند و ها به صورت عمیق و گسترده تمرکز میبیماریداشت فردی؛ و های بیرونی بدن و و کارکردهای آن؛  بهبخش
ی آ دارد. موضوع اچبه شیوه های گوناگونی در راستای افزایش سواد بهداشتی در زمینه های مذکور گام بر می

اتر و شرکت از شعر، رقص، آواز، تئگیرد و قرار می ها به صورت جدی مورد بحثوی/ایدز نیز در مبحث بیماری
ود. شرفته می گبهره پیشگیری از ایدز برای افزایش سواد بهداشتی دانش آموزان در زمینه مسابقات مقاله نویسی در 

آن و  یندهجود آوروا، از نظر بیان انواع بیماری، علل به ه. تفاوت آشکار میان دو کشور نادیده گرفتن بحث بیماری
 هاست.ی راهکارهای مناسب پیشگیری از بیماریارائه

 
 آموزش بهداشت، ایدز، برنامه درسیواژگان كلیدي: 

 

                                                           

  F.ahmady@modares.ac.irدكترا برنامه ریزي درسي، دانشگاه تربيت مدرس، 1
  كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه الزهرا)س(  2
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 مقایسه تطبیقی آموزش جغرافیا در ایران و ایاالت متحده

 
 1*داریوش یاراحمدی

 
 چکیده

ین اولیه و اساسی ترین رشته های دانش بشری بوده است که ماهیت بین رشته ای ا جغرافیا یکی از قدیمی ترین
و هم  باشد شاخه از دانش بشری باعث شده است که هم قابلیت ایجاد گرایشات و زیرشاخه های علمی بیشتری داشته

ی آموزش سه او مقای اینکه تاحدودی مانع از تعمیق زیاد این شاخه شده است. هدف اساسی این تحقیق تحلیل تطبیقی
زارشات گت و جغرافیا در ایران و در کشور ایاالت متحده آمریکا می باشد. در این راستا با مطالعه منابع مقاال
 بیقی قراربی تطمختلف، جنبه هایی از آموزش جغرافیا در ایران و کشور ایاالت متحده آمریکا مورد مقایسه و ارزیا

ا طی و خط ر هر دو کشور آموزش جغرافیا یک روند تکاملی را از طریق آزمونخواهد گرفت. نتایج نشان داد که د
ز است و کرده است. در دوره ابتدایی و راهنمایی جغرافیا در هر دو کشور زیر مجموعه علوم اجتماعی بوده ا

ر امریکا د در ماطرف معلمان با پایه علوم اجتماعی تدریس می شده است که در ایران این روند همچنان ادامه دارد ا
ین اافیا، ، با تشکیل انجمن های جغرافیایی نظیر انجمن جغرافیدانان آمریکا، انجمن ملی آموزش جغر1997سال 

ی روند مورد اعتراض قرار گرفته و درس جغرافیا تخصصی شده همچنین معلمان نیز باید به صورت اختصاص
ه ن رشتجمن ملی آموزش جغرافیا باشند. دانشجویادرای تاییدیه پاس کردن مهارت های جغرافیایی زیر نظر ان

و علوم  ه هنرجغرافیا در آمریکا برخالف ایران زیر مجموعه دانشکده علوم انسانی نبوده بلکه زیرمجموعه دانشکد
ی مچشم  هستند و اینکه در بین دروس پایه آن ها دروسی مانند شیمی و فیزیک و ریاضی و زیست شناسی نیز به

یالت غرافیا در ایران در همه مناطق داری سرفصل های ثابت و مشترک است در حالی که در اخورد. آموزش ج
 های مختلف آمریکا سرفصل ها متفاوت است.

 : جغرافیا، مقایسه تطبیقی، ایاالت متحده، ایران واژگان کلیدی

 
 
 

                                                           

 D.yarahmadi@gmail.com ده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه لرستاندانشيار اقليم شناسي،گروه جغرافيا،دانشک  1
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 بررسی تطبیقی آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران و ژاپن
 

  *ایزدیانفاطمه  1محسن شعبان،

 
 چکیده

 
رین وری تامروزه زبان انگلیسی به علت  انتخاب این زبان به عنوان زبانی مشترک در جهان، عنوان یکی از ضر
ن در ن زباو کاربردی ترین دروس در تمام کشور ها به شمار می آید؛ از این رو بحث در مورد فرآیند تدریس ای

وش رن به ر است؛ زیرا با مطالعات تطبیقی در این حوزه می تواکشور های مختلف نیز، از اهمیت خاصی برخوردا
خود  های جدید آموزش زبان انگلیسی در دنیا پی برده و نقاط ضعف و قوت روش های تدریس موجود در مدارس

ر نشات ن کشورا نیز بیابیم.ناگفته نماند که آموزش ناشی از برنامه ی درسی هر کشور است که از بستر فرهنگی آ
ت. ده اسیرد. در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران و ژاپن پرداخته شمی گ

 این پژوهش به روش کتابخانه ای و با مراجعه به مقاالت و کتب معتبر نوشته شده است.
 

 آموزش،تطبیقی،زبان انگلیسی، ایران، ژاپن. واژگان کلیدی:
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 mohsensmart9@gmail.comدانشجوي كارشناسي آموزش زبان انگليسي دانشگاه فرهنگيان پردیس شهيد باهنر اصفهان،1
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 ه درسی آموزش هتلداری کشورهای چین، سوئیس، استرالیا و ایرانبررسی تطبیقی برنام
 

 2، مریم احمدی جویباری *1صمدایزدی
 

 چکیده
 

شایسهتگي  و درسهتي بهه چنانچهه و شهودمحسهوب مي توسهعه در كلیهدي عامهل یهك و مفید گذاريسرمایه نوعي آموزش،
 یهك در بخهش اثهر آمهوزش يارائهه باشهد. داشهته ايمالحظهه قابهل بهازده اقتصهادي توانهدمي ،شهود اجرا و ریزيبرنامه

ررسهی اسهت. ب وكارههاي جدیهد سهاز و ابزارهها و جدیهد رویكهرد جدیهد، هايمهدل جدیهد، تفكهر سهازمان مهدرن، مسهتلزم
های این صنعت در حال توسهعه بهه ویهژه در کشهورهای جههان تطبیقی آموزش هتلداری گامی در جهت شناسایی چالش

ایران  وبه منظور مقایسه برنامه درسی آموزش هتلداری در کشورهای چین، سوئیس، استرالیا سوم است. این مطالعه 
ها و وبسههایتبههه روش تطبیقههی و توصههیفی بهها گههردآوری اطالعههات از  و  1396در سههال  مطالعههه حاضههر مههی باشههد.

حلیل شدند. نتایج حاصل ای بردی تبر اساس الگوی چهار مرحلهها، انجام شد و سپس داده های خارجی مشابه پژوهش
 از پژوهش نشان داد که برنامه درسی صهنعت هتلهداری ایهران نسهبت بهه کشهورهای مهورد مقایسهه دارای نقهاط ضهعف

 است. فراوان است و هم از نظر محتوا و شیوه ارائه و هم از نظر نیازهای جامعه و جهان نیازمند بازنگری کلی
 

 ی، هتلداری، آموزش، ایران، استرالیا، چین، سوئیس: بررسی تطبیقی، برنامه درسواژگان کلیدی
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 ( s.i5226326@gmai.comعلوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران ) دانشيار، دكتري برنامه ریزي آموزشي، دانشکده  1
 ahmadim705@yahoo.comكارشناسي ارشد برنامه ریزي درسي، دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران )2
) 
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 مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت بدنی در ایران و استرالیا

 
 3نظری , فرحناز2امین کمیزی، ر1حسین آهن جان

 
 چکیده

 
تی عاطالایکی از کارکردهای مطالعات تطبیقی، بررسی برنامه های آموزشی کشورهای دیگر، و دستیابی به      

ازی ومی سباست که بر اساس آن بتوان به اصالح و بهبود برنامه درسی موجود و یا تدوین برنامه درسی جدید و 
زه هداف و حوبه ا شده اقدام کرد. از آنجا که کشور های توسعه یافته نظیر استرالیا در برنامه درس تربیت بدنی خود

ربیت تز این پژوهش، مطالعه تطبیقی برنامه آموزش درس های مفهومی توجه کرده اند، بر همین اساس، هدف ا
وصیف و مل؛ تبدنی دوره ابتدایی ایران و استرالیا می باشد. اهداف ویژه تحقیق نیز براساس متغیرهاي تحقیق شا

درس  ه اینمقایسه عناصر برنامه درس تربیت بدنی این دو کشور از جمله؛ اهداف، محتوا، زمان اختصاص یافته ب
 لگوهاياهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان برای اجرای درس تربیت بدنی، به منظور پیشنهاد و روش 

 -یفیي توصموفق جهت اجرا در برنامه درس تربیت بدنی دوره ابتدایی ایران است. این مطالعه از نوع پژوهش ها
ر این دالعه شده است. جامعه مورد مط تحلیلی بوده و با استفاده از روش جرج بردی به سواالت پژوهش پاسخ داده

هد، دن می پژوهش نیز، برنامه درس تربیت بدنی دو کشور ایران و استرالیا را شامل می شود. نتایج حاصله نشا
ویت هگسترش و استفاده از مهارت های فردی واجتماعی و همچنین بکار گیری تدابیری به منظور ارتقای حس 

 ود.شنی، سبب ساز بهبود یافتن روحی به منظور ایجاد ارتباطات مثبت می فردی در برنامه درسی تربیت بد
 

  .یماعواجت یفرد یها ،مهارتیقیتطب ،مطالعاتیفرد تیهو ،ارتقایبدن تی،تربیبرنامه درس:  واژه های کلیدی
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 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات 2

 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،مدرس دانشگاه فرهنگیان 3
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 های شخصیتی و اهداف پیشرفت با ناتوانی ریاضیبررسی رابطه ویژگی
 

 3زهرا کرمی  ،*2اضی، شیرین ق1صبا حسنوندی
 

 چکیده
 

تی که های یادگیری مخصوصا ناتوانی ریاضی از جمله مشکالت آموزشی در مدارس است، به صوروجود ناتوانی
های دهد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی ویژگیاطفی را تحت تاثیر قرار میع -های آموزشی سایر حوزه

خصیتی های شبینی ناتوانی ریاضی براساس ویژگیهمچنین پیش شخصیتی و اهداف پیشرفت با ناتوانی ریاضی و
ین اآموزان بود. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری و اهداف پیشرفت دانش
مشغول به  96-1395آباد بود که در سال تحصیلی آموزان پایه پنجم و ششم شهرستان خرمپژوهش شامل همه دانش

تصادفی  گیریدختر( بود که به روش نمونه 200پسر و  200نفر ) 400. نمونه مورد مطالعه شامل تحصیل بودند
 هاییژگیهای ناتوانی ریاضی، وای از جامعه مورد پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامهخوشه

ن و رگرسیون همزماها از روش ضریب همبستگی تفکیکی شخصیتی و اهداف پیشرفت بود. برای تحلیل داده
ملکرد ( و اهداف ع=r./326رنجوری )های شخصیتی رواناستفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین ویژگی

یری پذئولیت( با ناتوانی ریاضی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین متغیرهای مس=r./264)گریز 
(143/.r=- و اهداف تبحری )(137/.r=-با ناتوا )د و در مجموع نی ریاضی رابطه منفی و معنادار وجود دار

ایج به دست نت بینی کند.درصد نمره ناتوانی ریاضی را پیش 8/28تواند های شخصیتی و اهداف پیشرفت میویژگی
ه یشرفت بهای شخصیتی و توجه به اهداف پتواند در بهبود ناتوانی ریاضی از طریق تمرکز بر ویژگیآمده می

ای هاین حوزه کمک کند. همچنین، نتایج این مطالعه متخصصان این حوزه را به نقش مهم ویژگیمتخصصان 
 کند.تر میشخصیتی و اهداف پیشرفت در تعیین راهکارهای آموزشی جهت بهبود ناتوانی ریاضی آگاه

 
 های شخصیتی، اهداف پیشرفت.ناتوانی ریاضی، ویژگی :واژگان کلیدی
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 Ghazi.shirin@yahoo.comدانشگاه علوم پزشکي لرستان. پست الکترونيک:
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 موزاناثیر گذار بر شادابی مدارس : تاملی بر دیدگاه  دانش آبررسی تطبیقی عوامل ت
 راهنمایي مدارس دوره

 
 3و محمد جعفری ملک 2؛ تندیس تقوی1لیدا کاکیا

 
 چکیده

 
حاضر با هدف تحلیل عوامل تاثیر گذار بر شادابی مدارس دوره راهنمائی انجام شده است.  پژوهش

سعه یافته نوعی وفاق جمعی بین متخصصان مبنی در سال های اخیر و به ویژه در کشور های تو
برای تعیین سطح کیفی زندگی کفایت نمی کنند ، حاصل گردیده  ی توسعه انسانیبر اینکه نشانگرها

بر همین اساس پژوهشگران مختلف و سازمان های فراملی همچون اتحادیه اروپا تالش  .است
آن بتوان سطح کیفی زندگی را مشخص  کردند تا نشانگرهای جدیدی تعیین نمایند که بر اساس

" است که از  ساخت. یکی از نشانگر های جدید توسعه انسانی ، شاخص " تعالی و خوشبختی ذهنی
توصیفي از نوع ، پژوهش . روش طریق تعیین سطح رضایت  و شادکامی مشخص می گردد

راهنمایی از نظر  مدارس جو شادابی موثر بر است که به منظور مطالعه عوامل آموزشی پیمایشي
آماری  انجام گرفت . نمونه 1393 -1394دختر و پسر و در طی سال تحصیلی دانش آموزان 

پسر( با  دانش آموز 88دانش آموز دختر و  112)در مجموع دانش آموز دختر و پسر  200شامل 
گانه شهر 19ابتدا کلیه مناطق تخاب شدند. از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای اناستفاده 
انتخاب و به دلیل تعداد زیاد مدارس از  7و  3منطقه  2و سپس به صورت تصادفی  تعیینتهران 

کالس به روش  2مدرسه ( و از هر مدرسه  5مدرسه ) جمعآ  2و از منطقه دوم ،   3منطقه نخست 
 محقق ساخته "پرسش نامه ،  پژوهش  کالس (. ابزار 10تصادفی برگزیده شدند ) در مجموع 

با ارائه است که توسط آزمودنی سوال  30عوامل آموزشی موثر بر جو شادابی مدارس " و شامل 
برای حصول پایائی  تکمیل می گردد . به صورت پنج گزینه ای و برحسب مقیاس لیکرتپاسخ 

 81/0پرسش نامه مورد استفاده ، از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که ضریب آن برابر با 
 خیبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي آماري توصیفی و آزمون مجذورآمد.  به دست

اطالعات جمع برای تعیین ترجیحات دانش آموزان نسبت به هریک از عوامل آموزشی استفاده شد. 
درصد آنان  44درصد از دانش آموزان نمونه تحقیق ، دختر و   56آوری شده نشان می دهد که 

فاقد ویژگی های الزمه برای  مورد بررسینیمی از مدارس نتایج تحقیق نشان داد  پسر می باشند.
یافته های پژوهش از منظر تطبیقی در چهار حوزه . هم چنین بودندایجاد و حفظ روحیه شادابي 

مقایسه . قابل تامل است : ویژگی های معلم ، رابطه کارکنان  ، نقش شاگردان و امکانات مدرسه 
در برخورد با معلم خوش خلقي موزان با عنایت به عامل جنسیت مبین آن است که نظرات دانش آ

و کالس ، از نظرهر دو گروه دانش آموزان دختر و پسر دارای  در مدرسهاو حضور بموقع آنان و 
ی در کالس ، دارای کمترین تاثیر كمكنیروی عنوان ه آموز بانتخاب دانشبیشترین درجه تاثیر و 

بی است. در خصوص تاثیر رابطه با کارکنان ، از نظر دانش آموزان فضای بحث و بر روحیه شادا
گفتگوی آزاد در مدرسه و برخورد صمیمانه كاركنان تاثیر زیادی بر ایجاد فضای شاد و مطلوب 
دارد . بررسی نظرات دانش آموزان در خصوص تاثیر نقش و جایگاه آنان در امور گوناگون 

مورد بررسی قرار گرفت . یافته ها نشان داد هر دو گروه دانش مدرسه از طریق شش پرسش 
                                                           

 مدرس دانشگاه پیام نور  1
 دبیر آموزش وپرورش شهر تهران   2
 کارشناس ارشد روابط بین الملل  3
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آموزان معتقدند توجه به نقش فراگیران در امور مختلف مدرسه می تواند باعث افزایش سطح 
روحیه شادابی در آنان شود. بررسی نظرات دانش آموزان در خصوص رابطه امکانات مدرسه با 

ین متغیر بیش از سایر عوامل در ایجاد مدرسه شاد اثر ایجاد روحیه شادابی نشانگر آن است که ا
 گذار است.

 شادابی ، فراگیران ، دوره راهنممائی ، نشانگر ، توسعه انسانی :  واژه های کلیدی
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 گری هوش اخالقی در مدیرانتاثیر رهبری تحولی  بر سالمت سازمانی با میانجی
 مدارس  ابتدایی شهر خرم آباد

 
 3* و آزیتا ستار2،ایرج نیک پی1احمد سوری

 
 چکیده

 
در  گری هوش اخالقیتاثیر رهبری تحولی  بر سالمت سازمانی با میانجیهدف از پژوهش حاضر، 

علمان ممدیران  و  شاملبود. شرکت کنندگان در این پژوهش  مدیران مدارس  ابتدایی شهر خرم آباد
با روش نمونه گیری تصادفی  ه بودند، ک 1396-95یلی مدارس ابتدایی شهر خرم آباد در سال تحص

علم م 291معلم )  1170مدیر و  307طبقه ای نسبتی بر اساس جدول کرجسی و مورگان از تعداد 
اده شده استف ابزارهای مدیر ( از مدیران و معلمان شهر خرم آباد به عنوان نمونه انتخاب شد. 175و 

 پرسشنامه رهبری ،( 199۶)  فلدمنهوی و ساخته  نیپرسشنامه سالمت سازمادر این پژوهش 
ی بودند. ارزیاب (2005پرسشنامه  هوش اخالقی لینک و کیل )و  (2000تحول باس و آولیو )

نتایج حاکی از ه شد. استفاد AMOS-22 الگوی پیشنهادی با استفاده  روش مدل معادالت ساختاری
طه رابزمانی با میانجی گری هوش اخالقی تاثیر رهبری تحولی بر سالمت سااین بود، که بین 

ری ، رهبرهبری تحولی با سالمت سازمانیبین نتایج نشان داد معنی دار وجود دارد. همچنین 
رم ختحولی با هوش اخالقی و هوش اخالقی بر سالمت سازمانی در مدیران مدارس ابتدایی شهر 

  آباد رابطه معناداری  وجود دارد. 
 

 سازمانی، رهبری تحولی، هوش اخالقی، مدیران و معلمان.سالمت  :واژگان کلیدی
 
 

 

 

                                                           

 كارشناس ارشد مدیریت آموزشي  1
 تان ونویسنده مسئولاستادیار دانشگاه لرس  2
 استادیار دانشگاه لرستان  3
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س شناسایی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اجتماعی با عملکرد شغلی  مدیران مدار
 دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد

 
 1مسلم قبادیان

 
 چکیده

 

لی  این پژوهش با هدف شناسایی رابطه بین  رهبری معنوی و هوش اجتماعی با عملکرد شغ
نوع  مدیران مدارس دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از

ال در س آبادجامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس دوره دوم متوسطه شهر خرمهمبستگی است. 
نفر بود. حجم نمونه آماری براساس جدول کرجسی و مورگان  90د به تعدا 1394-1395تحصیلی 

تصادفی  نفر تعیین گردید. به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری 73( تعداد 1970)
 فرای و ها از سه پرسشنامه رهبری معنویای نسبی مورد استفاده شد. برای گرد آوری دادهطبقه

(و پرسشنامه عملکرد 2010( ، پرسشنامه هوش اجتماعی سیلوراوهمکاران )2005همکاران )
تگی های ضریب همبس( استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون1970ن)شغلی پاترسو

ابعاد  نوی وپیرسون و رگرسیون  به روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رهبری مع
 د.د دارآن و نیز بین  هوش اجتماعی با عملکرد شغلی مدیران مدارس رابطه مثبت و معنادار وجو

 
 : رهبری معنوی، هوش اجتماعی،عملکرد شغلی، دبیران دوره دوم  متوسطه.لیدیواژگان ک
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 بررسی رهبری آموزشی در نظام آموزشی ایران و فرانسه

 3،سیدمحمدجوادنجم موسوی2*رقیه شفیعیان1مهدی آزادی

 
 

 چکیده 
 

ه بیهت نسهل آینهدنظام آموزشی یکی از حیاتی ترین و مهم ترین سازمان ههای مبتنهی بهر آمهوزش و تر
هر جامعهه و تمهدنی مهی باشهد، اصهول تعلیمهی، سیاسهت ههای اجرایهی، اسهتخدام نیهروی کهار ،عامهل 
انسانی و کلیه عوامل مرتبط در این حوزه به صهورت مسهتقیم امهر آمهوزش فراگیهران و بهه صهورت 

ههدف غیر مستقیم پیشرفت و سرانجام یک جامعه را مشخص می نماید. از همین رو این پهژوهش بها 
از منظههر سههبک رهبههری آموزشههی )بررسههی رهبههری آموزشههی در نظههام آموزشههی ایههران و فرانسههه 

یهن و مقایسهه در ایهن حهوزه شهکل گرفهت، شهیوه کهاری در ا (،مدیریت و برنامه ریزی، منابع انسانی
رسهی سهوابق پهژوهش از مههم تهرین و بهه تطبیقهی و بر -پژوهش مبتنی بر روش کتابخانه، توصهیفی 

نابع در این حوزه است. نتهایج بررسهی میهان دو جامعهه از منظهر سهبک رهبهری، عامهل روز ترین م
زشهی انسانی و برنامه ریزی نشان داد که برخالف بنیان ههای پایهه ای مشهترک در بهین دو نظهام آمو

از منظر رهبری آموزشی؛ در نظام آموزشهی فرانسهه توجهه بهه جزئیهات و داشهتن طهرح ههای کوتهاه 
ینهد لند مدت بهه نحهو بهتهری بهه کهار گرفتهه شهده و نیهروی انسهانی درگیهر در فرآمدت، میان مدت و ب

 آموزش نیز از امکانات بهتری برخوردار است. 
 

 : سبک رهبری، آموزش، نظام آموزشی، ایران، فرانسه واژگان کلیدی

 

 

                                                           

علوم دبيات واروه علوم تربيتي، دانشکده مهدي آزادي : مقطع كارشناسي، رشته تخصصي مدیریت وبرنامه ریزي آموزشي، گ 1
   mehdi.azadi.leo@gmail.com خرم آبادانساني، دانشگاه آزاد اسالمي 

ت وعلوم ه ادبيارقيه شفيعيان : مقطع كارشناسي، رشته تخصصي مدیریت وبرنامه ریزي آموزشي، گروه علوم تربيتي، دانشکد 2
 انساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كمالوند

کده ي، دانشسيد محمدجوادنجم موسوي : مقطع كارشناسي، رشته تخصصي مدیریت وبرنامه ریزي آموزشي، گروه علوم تربيت 3
 ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كمالوند 
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

بررسی  سبک تدریس ترجیحی  و ارتباط آن با میزان مهارت های فناوری اطالعات 
 ه ابتدایی شهرستان شادگانمعلمان دور

 
 1*صالح آلبوغبیش

 چكیده 
 

هدف پژوهش حاضر بررسی سبک تدریس ترجیحی و ارتباط آن با میزان مهارت های فناوری 
مان ه معلاطالعات معلمان دوره ابتدایی شهرستان شادگان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلی

بتدایی که به نفر از معلمان دوره ا 276آماری شامل دوره ابتدایی شهرستان شادگان می باشد. نمونه 
سبک  صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل دو پرسشنامه

جزیه تدریسی گراشا و ریچمن و پرسشنامه سنجش میزان مهارت های فناوری اطالعات می باشد. ت
نگین و ل میاس پی اس اس و روش های آمار توصیفی شامو تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار ا

 انحراف معیار و آمار استنباطی روش همبستگی پیرسون و آزمون تی صورت گرفت. یافته ها
ین نشان داد که میزان مهارت های فناوری اطالعات معلمان در سطح باالتری نسبت به میانگ

ری اطالعات معلمان و سبک تدریس فرضی قرار دارد و همچنین بین میزان مهارت های فناو
 وجود دارد.   05/0ترجیحی آنان همبستگی مثبت و معنی داری در سطح 

 
 : سبک تدریس، فناوری، فناوری اطالعات، معلمانواژگان كلیدي

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 salehalboghbish@gmail.com كارشناسي ارشد مدیریت آموزشي 1
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 بررسی تاثبر رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی با
 د کرجی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحنقش میانجی  سرمایه روانشناخت

 2فردداودکاظمی، 1محمدفتاحی

 
 چکیده

آفرین بر رضایت شغلی، رفتار شهروندی هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رهبری تحول
ج حد کرسازمانی  با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی وا

ان زن و مرد ( کارکن=Nنفر  370آماری پژوهش حاضر عبارت است از کلیه ) باشد. جامعهمی
 205باشد. از میان این تعداد، می 1395-1396دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در سال تحصیلی 

زن  نفر 75نفر مرد و 130نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری این پژوهش شامل 
های این آوری گردید. دادهها جمعگیری پرسشنامه دادهه از ابزار اندازهانتخاب شدند و با استفاد

ی، آفرین، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانتحقیق بااستفاده از چهار پرسشنامه رهبری تحول
آوری و با روش مدل معادالت ساختاری تحلیل گردیده است. روایی و سرمایه روانشناختی جمع

سی و د برریق با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و آلفای کرونباخ مورپایایی  سوالهای تحق
سازی معادالت های پژوهش از مدلها و آزمون فرضیهتایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده

استفاده شده    lisrelو   spssافزارهای ساختاری و همچنین همبستگی پیرسون بین متغیرها از  نرم
آفرین بر رضایت شغلی، رفتارشهروندی ژوهش نشان داد که رهبری تحولهای پاست. یافته

آفرین هم با نقش میانجی روانشناختی اثرمستقیم دارد و همچنین رهبری تحولسازمانی و سرمایه
ضایت رم بر سرمایه روانشناختی اثرغیرمستقیم دارد. در نتیجه هم سرمایه روانشناختی هم اثرمستقی

 ی سازمانی دارد.شغلی و رفتار شهروند
 

رهبری تحول آفرین،  رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، سرمایه :  واژگان کلیدی
 روانشناختی

 

 

                                                           

    نشگاه اروميه، ایران                                    دانشجوي دكتراي مدیریت آموزش عالي، دا 1
fatahi2070@gmail.com 

                      آموخته كارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي، دانشگاه اروميه، ایراندانش 2
d.kazemifard17@gmail.om            

mailto:d.kazemifard17@gmail.om
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 انقالب نظام آموزشی با نگاه به اولویت های تحول
 

 3، میالد عطار سیاح*2، احسان تقی زاده1کتایون ساعتچی تهرانی
  

 

 چکیده
 

ی در آموزشی و فرهنگی و زیربنای فعالیت های توسعه اآموزش و پرورش بعنوان مهمترین نهاد 
ار کشور ها است که بی شک اگر جایگاه این نهاد عظیم مورد بی مهری حاکمان سرزمین ها قر

ود. می ش گیرد در آینده ای نه چندان دور تاثیرات منفی و مخرب آن در تمامی فعالیت ها نمایان
ی لیم و تربیت در ایران همگام با جامعه نداچندی است که متخصصان و صاحبنظران حوزه تع

 یل بهتحول در آموزش و پرورش را سر می دهند چرا که تغییر و به روز شدن سیستم آموزشی تبد
از  یک خواست عمومی شده است و همگان بر این امر واقفند که مسیر توسعه و بالندگی جامعه

ند ه و ساندیشه و اهالی فن گرد هم آمد آموزش و پرورش میگذرد که این امر موجب شد تا صاحبان
شی آموز تحول بنیادین آموزش و پرورش را نگارش کنند. تحولی تدریجی اما انقالب گونه در نظام

 ولویتاکه تمامی ابعاد سیستم را در بر میگیرد. در برنامه ریزی برای تحولی عظیم، تغییرات 
 اه بهولویت های مهمی همانند تغییر نگبندی میشوند که کارشناسان در بررسی این موضوع به ا

ا تاست  آموزش و پرورش، تمرکز زدایی و امثال این موضوع اشاره دارند. در این مقاله سعی شده
بتنی با بررسی نظرات کارشناسان و اهالی فن در حوزه آموزش و پرورش نقدها و راهکارهایی م

آموزشی  و بعدنگرش بتوان تحولی عمیق در د بر اسناد فرادستی ارائه دهیم امید می رود تا با تغییر
 و پرورشی ایجاد نمود تا نظام آموزشی کارامد تر و بهتری داشته باشیم.

، تغییر مهم، رویکرد، نظام آموزشآموزش و پرورش، سند تحول :واژگان کلیدی

                                                           

 عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان تهران، دانشجوي دكتراي تکنولوژي آموزشي عالمه طباطبایي 1
 etzg3760@gmail.comدبير آموزش و پرورش خراسان رضوي، دانشجوي كارشناسي ارشد فيزیک هسته اي،  2
 غ التحصيل دانشگاه فرهنگيان مشهددبير آموزش و پرورش خراسان رضوي، فار 3
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 بررسی تطبیقی برنامه درسی مقطع متوسطه در ایران قبل و بعد از انقالب اسالمی

 
 1صنملو محمد گل
 

 
 چکیده

 
برنامه های درسی پایه و اساس دسترسی هر نظهام آموزشهی بهه اههداف مهورد نظهر خهویش اسهت لهذا شهناخت نقهاط 

ه قوت و ضهعف و در نهایهت اصهالح و بهبهود آن بهرای دسهتیابی طراحهان ، سیاسهت گهذاران و مهدیران نظهام برنامه
ار مهی باشهد. ههدف پهژوهش حاضهر نقهد و ریزی درسهی کشهور بهه اههداف مهورد نظهر از اهمیهت خاصهی برخهورد

ای ههبررسی برنامه های درسی در ایران قبل و بعد از انقهالب اسهالمی جههت شناسهایی موانهع و مشهکالت برنامهه 
درسههی و تههالش بههرای ارائههه راه حههل و یهها تعههدیل ایههن مشههکالت  اسههت. روش تحقیههق کیفههی اسههت و در آن از روش 

از طرفی در پی توصیف و شناخت شهرایط موجود)توصهیف( و از طهرف  ؛ زیراتحلیلی استفاده می شود -توصیفی
سهتفاده دیگر در پی تحلیل تئوریک برنامه درسی دوره متوسطه )تحلیل( اسهت. در تحلیهل از روش تحلیهل انتقهادی ا

ن شده است که هدف از آن ضرورت توجه به نیازهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روحی و روانی دانش آموزا
ی توسطه در برنامه ههای درسهی مهی باشهد و بهرای غنهی سهازی تحقیهق  از منهابع کتابخانهه ای، پهژوهش ههادوره م

اده شهده انجام یافته در داخل و خارج کشهور، پایهان نامهه ههای تحصهیالت تکمیلهی و منهابع موجهود در اینترنهت اسهتف
، فقهدان برنامهه ههای درسهی در ایهراناست. نتایج تحقیق نشان می دهد که  نبهود انسهجام بهین کارشناسهان و مهدیران 

سهی، نیازسنجی ، فقدان مدارس تجربی در ایران، بی توجهی به دیهدگاه ههای معلمهان در شهورای برنامهه ریهزی در
ر ایهن تاثیر منفی کنکور سراسری در برنامه های درسی دوره متوسطه، عملیاتی نکهردن نتهایج تحقیقهات محققهان د

ضعف علمی معلمهان، متمرکهز بهودن نظهام آموزشهی، گسهتردگی جغرافیهایی  حوزه، وجود بروکراسی های اداری،
ی کشور، فقدان اثر بخشی دوره های ضمن خدمت، تصمیمات بلند مدت به جای برنامه ریهزی ههای کوتهاه مهدت،کل

گرایی در مهندسی برنامه ریزی آموزش و پرورش، فقدان تربیت عملی، سیاست زدگهی مسهووالن آموزشهی، عهدم 
ین دروس دوره متوسطه و دانشگاه، ارزشیابی های نهاقص و غیهر متخصصهانه، عهدم نظهارت کهافی بهر هماهنگی ب

 اجههرای برنامههه هههای درسههی و تبههدیل یهها رفههع آنههها، ناهمههاهنگی بههین برنامههه هههای درسههی و بههازار کار،گسههتردگی
مهه ههای ه اجهرای برناروزافزون علم و عدم هماهنگی مسوالن با آن، فقدان بودجه کافی، عدم نظارت کافی بر نحو

رنامه ههای بدرسی، شعار زدگی، انتقاد پذیر نبودن مسووالن، فقدان مدیران الیق و کارآمد و ... از مشکالت عمده 
درسهی،  درسی در ایران می باشد که می توان با شناسایی مشکالت، پیش بینی نیازها، تجدید نظهر در برنامهه ههای

آموزشهی موفهق جههان، اختصهاص بودجهه کهافی بهه آمهوزش و پهرورش، مطالعه برنامه های درسهی در نظهام ههای 
ه استفاده از نظرات متخصصان امر، هدفمند نمودن آموزش و پرورش، حمایت از سیستم آموزشی غیر متمرکهز که

نامهه با نظارت دقیق دولت همراه باشهد و بهها دادن بهه نظهرات معلمهان بهه برخهی از مشهکالت کلیهدی موجهود در بر
 ره متوسطه در ایران خاتمه داد.های درسی دو

 
برنامهه ههای درسهی، ایهران قبهل و بعهد از انقهالب، نقهد و بررسهی، نظهام آموزشهی ، دوره متوسهطه :واژگان کلیدی

                                                           
 دانشجوی دکتری فلسفه آموزش و پرورش ، دانشگاه عالمه طباطبائی   1
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 
 آموزش شیمی در چین

 
 2* ، سید محسن موسوی 1طاهره حقی

 
 چكیده 

 

آموزش  دنبال آن؛ به بررسی به بررسی نظام آموزش و پرورش در چین پرداخته شده است و بهدر این مقاله 
. ه شده استهای شیمی در نظام آموزشی چین پرداختهای ارائه شده در کتابها و سرفصلشیمی در چین و عنوان

 باشد.هدف از انجام این پژوهش انجام مقایسه بین آموزش شیمی در ایران و چین می
 

 ینچ -شیمی -پرورشوآموزشواژگان كلیدي: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (tara_haghi@yahoo.comآموزش شيمي، علوم پایه، دانشکده شهيد شرافت و دانشگاه فرهنگيان )دانشجوي كارشناسي ارشد 1
 انشگاه فرهنگياندكتراي شيمي معدني، علوم پایه، دانشکده شهيد شرافت، د 2
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های عاطفی دبیران دوره دوم متوسطه برحسب جنسیت و رابطه آن با خودکارآمدی ای سبکرسی مقایسهبر

 ای دبیرانحرفه
 

 2کونانی دریح ،1آسیه آل مراد
 

 چکیده
 

های عاطفی دبیران زن و مرد دوره متوسطه دوم شهر کوهدشت و بررسی مقایسه سبک پژوهش حاضر با هدف
ه است. جامع ای بودهران انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع مقایسهرابطه آن با خودکارآمدی دبی

زن و  200) نفر 600 به تعداد1395-96آماری پژوهش شامل کلیه دبیران دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 
روش  نفر زن به 127 نفر مرد و 196مرد( بوده است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد  400
ها از دو پرسشنامه استاندارد سبک های ای نسبی انتخاب شدند. برای گردآوری دادهگیری تصادفی طبقهنمونه

( که ماهیت چندبعدی 2001و باورهای خودکارآمدی وولفولک و هوی )( 2010) عاطفی هافمن و کاشدان
 اده از آمار توصیفی و استنباطیها با استفوتحلیل دادهکند، استفاده شد. تجزیهخوبی منعکس میتدریس را به

داد  مستقل نشان tهای مستقل و ضریب همبستگی پیرسون( انجام شد. نتایج مقایسه میانگین آزمون گروه tآزمون )
 ات دبیران زن در هر سه سبکمرد تفاوت معناداری وجود دارد؛ نمر های عاطفی دبیران زن وکه بین سبک

 های عاطفین بین سبکمرات دبیران مرد بیشتر بوده است. همچنیکاری و تحمل( از نسازگاری، پنهان)
 اساس ضریب کاری و تحمل( و خودکارآمدی رابطه معناداری وجود دارد به این صورت که برسازگاری، پنهان)

های عاطفی همبستگی، بین سبک عاطفی سازگاری با خودکارآمدی همبستگی مثبت و معنادار و بین سبک
 داری وجود دارد.ل با خودکارآمدی همبستگی منفی معنیتحم کاری وپنهان

 
 .بیران دوره متوسطه دومهای عاطفی، خودکارآمدی، دسبک: واژگان کلیدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 آبادد اسالمي واحد خرمعلمي گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاعضو هيئت1

 آباددانشجوي كارشناسي ارشد گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم 2
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  آبادهای شهر خرمرابطه مدیریت دانش مدیران با رضایت شغلی آموزگاران دبستان
 

  3،جواد جهان2،فاطمه کوشکی*1راضیه جلیلی
 
 

 چكیده 
ک ین پژوهش بررسی رابطه مدیریت دانش مدیران با رضایت شغلی آموزگاران مدارس ناحیه هدف از ای

باشد. از نوع توصیفی، از نظر ماهیت همبستگی و از نظر هدف، کاربردی می شهر خرم آباد بود. تحقیق
ه به کدند ادآباد تشکیل جامعه آماری تحقیق را، کلیه مدیران و آموزگاران زن و مرد مدارس ناحیه یک خرم

ی مدیران نفر بودند. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برا 530و  99ترتیب برابر با 
وش زن( تعیین و به ر 187مرد  38نفر ) 225زن( و برای آموزگاران  51مرد  29نفر ) 80برابر با 

سون مدیریت دانش الورد ای تصادفی نسبی انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه استانداطبقه
تفاده از ها با اساستفاده شد. پایایی این داده( 1969اسمیت، کندال و هیولین ) رضایت شغلیو ( 2003)

سمیرنوف، محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف ا  .=0r/ ضریب آلفای کرانباخ
ان و . نتایج نشان داد بین مدیریت دانش مدیراستفاده گردید α=01/0در سطح  پیرسون یضریب همبستگ

 . رابطه معنی داری وجود دارد (641/0Rو 615/0)رضایت شغلی آموزگاران به ترتیب
 

 آموزگاران رضایت شغلی،مدیریت دانش، واژگان كلیدي: 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 r.jalili2014@gmail.comاستادیار گروه علوم تربيتي،دانشکده علوم انساني،دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد،خرم آباد  1
 یرانا-كارشناس ارشد مدیریت آموزشي،دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد،خرم آباد 2
 یرانا-كارشناس ارشد مدیریت آموزشي،دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد،خرم آباد  3
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هن، ذمطالعه ی تطبیقی سند برنامه ی درسی ملی ایران و انگلستان بر اساس معیار های     
 ز، تربیتمغ

 
 2، محمود تلخابی1نازنین رضازاده متقی

 
 چکیده

 
شده  تحقیق حاضر به منظور مقایسه ی سند برنامه های درسی ملی کشور های ایران و انگلستان تدوین

غز، است و به بررسی تفاوت های و شباهت های آنها بر اساس معیار های مورد تایید رشته ی ذهن، م
کرد ، رویدو کشور، اهداف، حوزه های یادگیری، نتایج یادگیری در هر حوزه تربیت پرداخته است. در این

در هر حوزه ی یادگیری، فناوری و یادگیری، اصول و چالش های ناظر بر آموزش، اصول انتخاب 
تی، ام سنجش وارزشیابی، فرایند تولید و اجرای برنامه درسی و تربییادگیری، نظ -راهبرد های یاددهی

مل: درسی، ساختار آموزش و  زمان آموزش از منظر معیارهای ذهن، مغز، تربیت که شامبانی برنامه 
ل و ی اصیالگوهای تدریس)تنوع شیوه های تدریس(، شیوه های بین رشته ای و کلی گرایانه، تجربه یادگیر

 ندرایفواقعی، ارزشیابی فراورده ای و فرایندی، تدوین اهداف یادگیری صریح و روشن، بهره گیری از 
های تفکر و تأمل، مشارکت و همیاری، کمک به دانش آموزان در انتخاب اهداف شخصی و ارائه ی 

ه می کبازخورد به خود، فناوری و کالس معکوس و تقویم آموزشی هستند، مورد بررسی قرار گرفته اند 
وش به رند. کنمایی تواند ما را در زمینه ی برنامه ی درسی ملی برای بهبود فرایند یاددهی و یادگیری راه

این معنا که  به کار گرفته شده در این پژوهش بنا بر ماهیت تحقیق از نوع مطالعه ی تطبیقی _ تحلیلی است.
نها آهای  ابتدا اسناد برنامه ی درسی ملی ایران و انگلستان بررسی شده و سپس وجوه تفاوت ها و شباهت

که بر  ن استآ. نتایج تجزیه و تجلیل داده ها حاکی از بر اساس معیار های ذهن، مغز، تربیت تعیین می شود
ا و هباهت اساس معیار های ذهن، مغز، تربیت بین مولفه های اصلی برنامه درسی ملی ایران و انگلستان ش

 تفاوت هایی وجود دارد.
 اختیزش شنتطبیقی، سند برنامه ی درسی ملی، معیار های ذهن، مغز، تربیت، آمو ی کلید واژه ها: مطالعه

 
 
 
 

                                                           

 هن، مغز، تربيت، پژوهشکده علوم شناختيكارشناسي ارشد علوم شناختي گرایش ذ  1
 استادیار، پسا دكتري، علوم شناختي، پژوهشکده علوم شناختي  2
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ور کشور ایران با کش یبررسی تطبیقی مفاهیم زیست محیطی در برنامه ی درسی شیمی متوسطه
 انگلستان از نظر اهداف و محتوا

 4،سیدمحسن موسوی3،راضیه نجات2،  مهنوش خزائی1فتانه خزائی
 

 چکیده
 

سطه ی کشور پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی مفاهیم محیط زیست در برنامه ی درسی شیمی متو
 ایران با انگلستان صورت گرفت، پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که با روش تطبیقی و با بهره

 گیری از الگوی بردی  و همچنین روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.
ه در جامعه ی آماری این پژوهش، کتابهای درسی شیمی مقطع متوسطه ی کشور انگلستان و ایران است ک

مند م محیط زیست مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت، در این پژوهش، کشورها به صورت هدفبخش مفاهی
مه ی انتخاب شده اند،کشور انگلستان و از طرف دیگر ایران نمونه ی این پژوهش است که در آن برنا

 ها: ابزار گردآوری داده درسی شیمی متوسطه ی آنها در مفاهیم محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت.
رسی داطالعات مورد نیاز در این پژوهش؛ با استفاده از اسناد و مدارک موردی درباره ی برنامه ی 

آموزش شیمی محیط زیست کشورهای مورد نظر جمع آوری شده است. اطالعات جمع آوری شده درباره 
حلیل و تی اهداف و محتوا آموزش مفاهیم شیمی محیط زیست کشورهای انتخاب شده، به روش کیفی تجزیه 

اف و ر اهدشد،  در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از مقایسه ی  برنامه های درسی آموزش شیمی از نظ
 ی جهتمحتوا در کشورهای مورد مطالعه و بررسی شباهت ها و تفاوت های برنامه درسی آنها راهکارهای

 بهبود آموزش شیمی در زمینه محیط زیست در کشور ارائه گردید. 

 : محیط زیست، شیمی، اهداف، محتواکلیدی واژگان

  

                                                           

 fataneh_khazaei@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش شيمي،شرافت،دانشگاه فرهنگيان تهران . 1 
 khazaee_mehnoosh@yahoo.com یریت وبرنامه ریزي فرهنگي،مدرس مدعودانشگاه رازي كرمانشاه.دانشجوي دكتري مد  2
 Sahba_r_nejat@yahoo.com دكتري شيمي آلي،علوم پایه،دانشگاه كوثر بجنورد،خراسان شمالي.  3
 smm4566@gmail.com دكتري شيمي معدني، آموزش شيمي،شرافت،دانشگاه فرهنگيان تهران .  4
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 ی درسی مقطع ابتدایی در ایران و سنگاپوربررسی تطبیقی محتوای برنامه
 

 3و مژگان سیمین رو 2، علی عبدی *1الهه رضائی
 

 

 چکیده
 

 کمک تطبیقی محتوای برنامه درسی ایران و سنگاپور در مقطع دبستان، به بررسی پژوهش این هدف

محتوای است. جامعه آماری پژوهش  مقایسه و همجواری تفسیر، توصیف، شامل بردی الگوی مراحل
-می مقایسه حلیلی بر پایه تطبیق وت -است. و روش پژوهش توصیفیبرنامه درسی مقطع دبستان  دو کشور 
ذشته و های گی پژوهشهای پژوهش از طریق مطالعهگویی به پرسشباشد. اطالعات مورد نیاز برای پاسخ

ی از که یک آوری شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد محتوای برنامه درسیینترنت جمعا
 وها تابزارهای مهم جهت تحقق اهداف برنامه درسی در هر کشوری است بین دو کشور مورد مطالعه تفاو

رورش ارت آموزش و پنظام آموزشی در هر دو کشور نظامی متمرکز است و وزهایی با هم دارد و شباهت
 5 وزان فقطآمساله است و دانش 6 کند. دوره ابتدایی دو کشور بر انتخاب محتوای برنامه درسی نظارت می

 وسیقی،م هنر، اختیاري دروسآموزان با استعداد کنند. در سنگاپور برای دانشروز در هفته تحصیل می
د ولی در شوارائه می مرکزي هايآزمایشگاه از استفاده و علمی هايفعالیت انجام پژوهش، تمرین زبان،

موزش آآموزان هر پایه مشترک است. در برنامه درسی کشور سنگاپور ایران دروس ارائه شده بین دانش
ضی س ریاریاضی در پایه های پنجم و ششم ابتدایی  بیشتر است اما در برنامه درسی ایران  ساعات تدری

 ت.های اول و دوم بیشتر اسدر پایه
 

 : محتوا، برنامه درسی، مقطع دبستان، ایران، سنگاپور.واژگان کلیدی
 
 
 
 

 

                                                           

 e.rezaei10@yahoo.com كارشناسي ارشد برنامه ریزي آموزشي دانشگاه پيام نور 1
 research7531@gmail.comاستادیار گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور  2 
 Siminroo.m@gmail.com كارشناسي ارشد برنامه ریزي آموزشي دانشگاه پيام نور 3
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 مقایسه نظام آموزش تطبیقی ابتدایی ایران و روسیه

 

 3مهدی آزادی -2* زینب ابراهیمی  1رقیه شفیعیان

 
 

 چکیده
 

ا وده و آن رهای آینده است.آموزش و پرورش از دیرباز مورد توجه بشر بآموزش و پرورش عامل فتح قله
و این رها را سازنده جامعه می داند. ازهمین عامل تربیت افراد برای ورود به زندگی درجامعه فردا و آن

ای هسیاست تحقیق با هدف مقایسه نظام آموزش تطبیقی ابتدایی ایران و روسیه ) از منظر ساختار آموزشی،
و  فته، شیوه کار دراین پژوهش اسنادآموزشی و مشکالت آموزشی( و مقایسه دراین سه حوزه شکل گر

های آموزش های پژوهشی وجست و جو درشبکه جهانی اینترنت به ویژه سایتای، گزارشمدارک کتابخانه
ن و پرورش کشورهای مورد بررسی جمع آوری شده و الگوی جرج بردی در بررسی  تطبیقی و مقایسه آ

موزشی دو جامعه ازنظرساختار وسیاست و مشکالت آمورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بررسی میان 
بر های منظم و معتنشان داد، باتوجه به اشتراکات بین دونظام از نظر آموزش، کشور روسیه از برنامه

 م آموزش ایران شود.تواند باعث تغییر در نظابرخوردار است، که می
 

 اثربخشآموزان، بررسی، آموزش و پرورش، معلمان، دانش: واژگان کلیدی
 
 
 
 
 

                                                           

شگاه آزاد اني، دانمقطع كارشناسي، رشته تخصصي مدیریت وبرنامه ریزي آموزشي، گروه علوم تربيتي، دانشکده ادبيات وعلوم انس 1
 somayehshafiyan@yahoo.com ،خرم آبادسالمي ا

 z.ebrahimi85@gmail.comعضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد خرم ، ، دكترامقطع  2
شگاه آزاد اني، دانمقطع كارشناسي، رشته تخصصي مدیریت وبرنامه ریزي آموزشي، گروه علوم تربيتي، دانشکده ادبيات وعلوم انس 3

 اسالمي واحد كمالوند
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 پرورش و آموزش سازمانی فرهنگ با کارکنان خودکارآمدی و معنوی هوش رابطه بررسی
 پلدختر شهرستان

 
  4خواجویی نازی ،3 صحرایی فرانک ، 2شهسواری جواد، 1باقرپور سمیه

 
 

 چكیده 
 

 و آموزش سازمانی فرهنگ با کارکنان خودکارآمدی و معنوی هوش رابطه بررسی پژوهش این هدف
 لحاظ از و کاربردی تحقیق یک هدف، لحاظ از پژوهش این تحقیق روش. باشدمی پلدختر شهرستان پرورش
 شهرستان پرورش و آموزش کارکنان کلیه شامل آماری جامعه. است همبستگی نوع از توصیفی روش،
 شد انجام ریرشماس به گیری نمونه جامعه حجم بودن محدود دلیل به. باشد می نفر 57 آنها تعداد که پلدختر

 سه از پژوهش نیاز مورد های داده گردآوری جهت. شد نظرسنجی کارکنان کلیه از که صورت بدین
 به آلفای ضریب با دنیسون سازمانی فرهنگ و کینگ معنوی هوش شرر، عمومی خودکارآمدی پرسشنامه

 سازه یروای و محتوایی روایی از استفاده با ها پرسشامه روایی. شد استفاده 91/0 88/0 ،89/0 تربیب
 اب خودکارآمدی و معنوی هوش دار معنی رابطه از حاکی ها یافته. گرفت قرار ستجش مورد( KMO)ای

 نگفره بین پیش کارکنان کارآمدی وخود معنوی هوش داد نشان رگرسیون نتایج. داشت سازمانی فرهنگ
 .هستند سازمانی

 
 سازمانی گفرهن ، خودکارآمدی ، معنوی هوشواژگان كلیدي: 

 

 

 

                                                           

 چمران شهيد دانشگاه روانشانسي، و تربيتي علوم دانشکده تربيتي، علوم گروه آموزشي، تحقيقات  ارشد كارشناس  1

s.bagherpoor.ut@gmail.com) 
 ، چمران شهيد دانشگاه روانشناسي، و تربيتي علوم دانشکده تربيتي، علوم گروه آموزشي، مدیریت ارشد كارشناس  2
 ، چمران شهيد دانشگاه روانشناسي، و تربيتي علوم دانشکده تربيتي، علوم گروه زشي،آمو مدیریت ارشد كارشناس 3
 ، چمران شهيد دانشگاه روانشناسي، و تربيتي علوم دانشکده تربيتي، علوم گروه آموزشي، مدیریت ارشد كارشناس  4
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حول گامي جهت ت: مقایسه میزان تمایل معلمان و مدیران آموزشي به تمركززدایي اداري 
 در آموزش و پرورش

 4ناصر سرگزی،  3رحیم رجب نژاد ، 2حمید رشیدی،  1سعید سیدی
 

 
 چکیده

ززدایي مدیران آموزشي مدارس متوسطه به تمركو منظور مقایسه میزان تمایل معلمان این پژوهش به
 هدف پژوهشهم چنین آموزش و پرورش انجام گرفته است . نظام تحول در و در راستاي تحقق اداري 

ر به تمركززدایي اداري دي ترمدیران تمایل بیشو گروه معلمانیك از دو كدام تعیین این موضوع بود كه
ان ي معلمان و مدیرجنسیت و مدرك تحصیلدو متغیر  عالوه بر این رابطه . آموزش و پرورش دارند 

وع نروش تحقیق توصیفی از . مورد بررسي قرار گرفتمیزان تمایل به تمركززدایي اداري  باآموزشي 
 اده كهجامعه آماري پژوهش را معلمان و مدیران آموزشي مدارس متوسطه شهر تهران تشكیل دپیمایشی و 

انتخاب ساده گیري تصادفي نمونه نفر به روش 40مدیر  407نفر و از بین  90نفر معلم  3272از بین 
دایي زمركز تشدند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان مي دهد كه بین میزان تمایل معلمان و مدیران آموزشي به 

ایل اداري براي تحول در آموزش و پرورش تفاوت معني دار وجود دارد و معلمان نسبت به مدیران تم
ن میزا بارش دارند ولي بین جنسیت و مدرك تحصیلي بیشتري به تمركززدایي اداري در آموزش و پرو

 رابطه ي معني داري وجود ندارد.  تمایل به تمركززدایي
 ي متوسطهتمركز زدایي ، معلمان، مدیران آموزشي ، دوره: واژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           

 Said_se@yahoo.comي درسي، دانشگاه پيام نورتهران جنوب ،  زیربرنامهدانشجوي كارشناسي ارشد  1
 hamid.rashidi1345@gmail.comدبير آموزش وپرورش 2

 شهر تهران فرهنگي، اداره آموزش وپرورش  3
 nsargaz@gmail.com كارشناس اداره آموزش وپرورش شهر تهران  3

 
 

mailto:hamid.rashidi1345@gmail.com
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 لستان وآمریكا، فرانسه، ژاپن، انگ کشورهاي در متمرکز غیر آموزشی هاينظام تطبیقی مطالعه
 ایران آموزشی نظام در تمرکز کاهش برای راهکارهایی ئهارا

 
 2خموشي بیدگلی صفیه، 1مظاهري* حسن

 
    چكیده

در سال های اخیر بحث در خصوص تمرکز گرایی و ضرورت گرایش به تمرکز زدایی در کشور ایران 
گرایی در نظام مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. لذا اجرای شیوه های مباحث تمرکز زدایی و تمرکز 

آموزشی، و بررسی تطبیقی این موضوع با به کارگیری و توجه به تجارب جهانی است. از این رو مطالعه 
هاي آموزشي غیرمتمركز در كشورهای حاضر با هدف بررسي، شناسایي و استخراج نقاط مثبت نظام

در نظام آموزشي جمهوري آمریکا، فرانسه، ژاپن، انگلستان و بیان پیشنهادهایي براي كاهش تمركز 
این پژوهش صورت گرفته است.  راستا این ضروری در راهکارهایي و ارائه راهبردهااسالمي ایران، و 
تحلیلي و جامعه آماري آن، منابع در دسترس، در خصوص كشورهاي مورد مطالعه و   -به روش توصیفي 

، انجام پذیرفته است. یافته ها نشان داد همچنین مطالب مرتبط، كه نمونه آن به صورت هدفمند انتخاب شده
هاي هاي آموزشي غیرمتمركز، مزایاي فراواني همچون توجه به نیازها و عالئق و ظرفیتكه در نظام

یادگیرندگان، در مدارس و مناطق، شكوفایي خالقیت و نوآوري معلمان و مدیران و كارشناسان و مدیران 
هاي درسي و برنامه های آموزشي و همچنین توجه به نیازهاي امهپذیري و پویایي در برناستاني، انعطاف

هاي موجود در جوامع محلي وجود دارد. بنابراین اي جوامع محلي و ارتباط بین تحصیالت و شغلحرفه
گیرندگان نظام آموزشي جمهوري اسالمي ایران با توجه به نتایج به گزاران و تصمیمپیشنهاد گردید سیاست

هاي رایط رو به رشد در جوامع جهاني توسعه یافته و وضعیت مناطق و نیازها و خواستهدست آمده و ش
هاي درسي و آموزشي كه تر براي كاهش تمركز و واگذاري بخشي از برنامهبومي ایران، هرچه سریع

اي مورد تاكید اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز هست، راهنما، و برنامه عملي تدوین گردد و  بر
 اجرایي نمودن آن اقدام نمایند. 

 : نظام آموزشي، نظام غیرمتمركز، كاهش تمركز، ایرانواژگان كلیدي
  

                                                           

 mazaherih@hotmail.com    قم اسالمي ادآز دانشگاه مدرس و درسي ریزيبرنامه  دكتري 1
 قم اسالمي آزاد دانشگاه تطبيقي پرورش و آموزش ارشد كارشناسي دانشجوي  2
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 علمانبررسی مقایسه ای رابطه بین ابعادتعهد سازمانی و نگرش نسبت به تغییر سازمانی در م
 مدارس

 
 2، فریبرز عرفانی زاده*1سیروس قنبری

 
 چکیده

 
ی ازمانسایسه ای رابطه بین ابعاد تعهد سازمانی و نگرش نسبت به تغییر پژوهش حاضر با هدف بررسی مق

ی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادالت ساختار
وش ره از است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه شهرستان گیالنغرب می باشد که با استفاد

ند. برای نفر  به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شد 186تصادفی نمونه ای به حجم نمونه گیری 
 ازمانیسهای پژوهش از دو  پرسشنامه استاندارد، تعهد سازمانی و نگرش نسبت به تغییر گردآوری داده

تحلیل LISRELو  SPSSاستفاده شد. دادههای تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری 
سبت به نمستقل نشان داد که  بین نظرات معلمان در خصوص نگرش  tنتایج مقایسه میانگین آزمون شدند. 

یز نختاری نتایج معادالت ساتغییر سازمانی و تعهد سازمانی بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد. 
ر عنی داه تغییر سازمانی  مثبت و ماثر تعهد عاطفی، مداوم و هنجاری  بر  نگرش نسبت بنشان داد که 

 است. 
 

ن : تعهد سازمانی، نگرش نسبت به تغییر سازمانی، معلمان، مدارس متوسطه، شهرستاواژگان کلیدی
 گیالنغرب.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان 1
 fariborz_erfani@yahoo.com)دانشجوي دكتري مدیریت آموزشي دانشگاه بوعلي سينا همدان 2

mailto:fariborz_erfani@yahoo.com
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لگوی امطالعه تطبیقی سیاست تمرکززدایی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و ارائه 
 ذاری آموزشی کشورتمرکززدایی در فرایند خط مشی گ

 
 2سید کمال واعظی، 1بهزاد عباسی هرفته*

 
 چکیده

 
اجرای اصالحات آموزشی به عنوان یکی از محورهای کلیدی خط مشی گذاری آموزشی در بسیاری از 

ت کشورها مطرح می باشد و همواره اهمیت ویژه ای نزد دولت ها داشته است. حرکت به سمت اصالحا
چشم  با شرایط سیاسی و اقتصادی موجود بهره وری نظام آموزشی را در افقآموزشی اثربخش و متناسب 

هش (. با توجه به اینکه سیاست تمرکززدایی )کا2013انداز توسعه ملی تضمین می نماید )اشماوی، 
تمرکز( به عنوان یکی از سیاست های اصلی وزارت آموزش و پرورش در چند سال اخیر بوده است، 

 ن جهتگاه فعلی نظام آموزشی و سپس شناسایی مسیر آینده و نقاط قدرت و ضعف آبررسی موشکافانه جای
نیل به اهداف مربوطه ضروری است. هدف اصلی این مقاله در وهله اول شناسایی تجارب کشورهای 

ه منطق وتوسعه یافته و در حال توسعه )مشابه با ایران از نظر شاخص های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 
ست و ن سیااس میزان تمرکز و عدم تمرکز، و در وهله دوم تعیین عوامل تاثیرگذار در اجرای ایای( بر اس

یات ر ادبارائه الگوی تمرکززدایی در فرآیند خط مشی گذاری آموزشی می باشد. این پژوهش ابتدا به مرو
ای از اعض مصاحبه 15نظری و سپس مدل برگرفته از مبانی تئوریک می پردازد و در پایان با انجام 

شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی آموزش و وزرای سابق آموزش و پرورش و اساتید 
برمبنای  وتم فرعی می رسد  36تم اصلی و  12دانشگاهی و اعمال تحلیل تم بر مصاحبه های انجام شده به 

 ی شود.دارد ارائه مآن الگوی مبتنی بر یافته های تحقیق که با شرایط واقعی کشور سازگاری بیشتری 
 

 تمرکززدایی، خط مشی گذاری، خط مشی گذاری آموزشی، نظام آموزشیواژگان کلیدی: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 دانشجوي دكتري مدیریت دولتي گرایش تصميم گيري و خط مشي گذاري دانشگاه تهران 1
 دانشيار گروه مدیریت دولتي دانشگاه تهران 2
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بررسی مقایسه ای رابطه بین  ابعاد نگرش نسبت به تغییر سازمانی و استرس شغلی 
 کارکنان

 
 2* ، فریبرز عرفانی زاده1محمد رضا اردالن

 
 چکیده

 
 شغلی یسه ای رابطه بین ابعاد نگرش نسبت به تغییر سازمانی و استرسپژوهش حاضر با هدف بررسی مقا

 یابی معادالتکارکنان انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل
ز روش اتفاده باشد که با اسساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان می

د. برای نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدن 215ای به حجم تصادفی نمونه نمونه گیری
غلی های پژوهش ازدو پرسشنامه استاندارد، نگرش نسبت به تغییر سازمانی و استرس شگردآوری داده

 LISRELو  SPSSهای تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری استفاده شد. داده
ص نگرش مستقل نشان داد که  بین نظرات کارکنان در خصو tنتایج مقایسه میانگین آزمون  تحلیل شدند.

الت نتایج معاد نسبت به تغییر سازمانی و استرس شغلی بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد. 
منفی  01/0ر سطح د (-47/0اثر نگرش نسبت به تغییر عاطفی بر استرس شغلی  )ساختاری نشان داد که 

-19/0ت به تغییر رفتاری )( و نگرش نسب-10/0و معنی دار است، اما اثر نگرش نسبت به تغییر شناختی )
 (  بر استرس شغلی کارکنان  معنادار نبوده است.

 
 : نگرش نسبت به تغییر سازمانی، استرس شغلی، کارکنان، دانشگاه بوعلی سیناواژگان کلیدی
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 ی سازمانیسکوت و آوا

  1کرم رضا جعفری مجد

 کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی 

 چکیده 

های محیط واکنش مناسبی از خود نشان ها برای بقا، نیازمند افرادی هستند که برای چالشدر عصر حاضر سازمان
د انتظار ز کارکنان خوها ادهند، از به اشتراک گذاشتن دانش و اطالعات نهراسند. این امر سبب شده، مدیران سازمان

ها حمایت زمانکه سا داشته باشند، تا در انجام کار و قبول مسوولیت درگیر شوند. ولی بسیاری از کارکنان بر این باورند
ویژه آن هکنند. از موانع عمده، نبود اطالعات، فقدان اعتماد و بچندانی از ارتباطات، اشتراک دانش و اطالعات نمی

نامند. سکوت سازمانی با محدود کردن اثربخشی تصمیم گیری های می« سکوت سازمانی » چیزی است که آن را
ر ه بیشتکسازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است . مشکلی که هم اکنون گریبانگیر سازمان هاست ، آن است 

اهش کتغییر  گیری و انجامسازمان ها از اظهار نظر خیلی کم کارکنان ناراحت هستند در چنین شرایطی کیفیت تصمیم 
وثر می مانی ممی یابد . هم چنین سکوت سازمانی به وسیله ی ممانعت از بازخورد منفی ، مانع تغییرات و توسعه ساز
بع انسانی ، منا شود ، از این رو سازمان توانایی  بررسی و تصحیح خطاها را ندارد .درحالی که در دانش نوین مدیریت

 و سویه بیندرتباط سازمان ها می باشند که برای پیشبرد و دستیابی به اهداف سازمانی ، باید ا از سرمایه های ارزشمند
ی ستای ارتقادر را مدیران و کارکنان برقرار باشد بدین منظور الزم است تا کارکنان ایده ها و نظرات سازنده ی خود را

ی سکوت یده هاارد .  هدف پژوهش حاضر شناسایی پدبرونداد سازمان بیان نمایند . که این پدیده آوای سازمان نام د
 سازمانی و آوای سازمانی و عوامل موثر بر این پدیده ها می باشد. 

ی ، تدافع واژه ای کلیدی : سکوت سازمانی ، سکوت مطیع ، سکوت تدافعی ، سکوت نوع دوستانه، آوای مطیع ، آوای
  آوای نوع دوستانه
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ش ران و جّو سازماني درمدارس متوسطه دوره اول منطقه شرابطه بین تیپ شخصیتي مدی
 آموزش و پرورش شهرتهران

  2فاطمه فرهادی، 1خلیل جوادیار
 

 چكیده

ه هدف اصلي انجام این پژوهش، تشخیص رابطه بین تیپ شخصیتي مدیران و جّوسازماني مدارس متوسط
ی مدیران، معاونان و شامل كلیه ی آماریدوره اول منطقه شش آموزش وپرورش شهر تهران است. جامعه

 92-93وپرورش شهرتهران در سال تحصیلي معلمان مدارس متوسطه دوره اول منطقه شش آموزش
 294ی مورد مطالعه نفر جامعه آماري این پژوهش هستند و نمونه 510باشد كه این افراد جمعا به تعداد مي

گیری ا استفاده از روش نمونهببوال مشخص و -اس-نه اچم نموباشد كه با استفاده از فرمول تعیین حجنفر مي
هاي شخصیتي ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوري در این پژوهش، دو پرسشنامه ویژگيطبقه

های این پژوهش در ه( است. تحلیل دادOCDQو پرسشنامه جّو سازماني) (NEO-FFI)پنج عاملي نئو
طي از طریق ، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنبای فراوانيبخش توصیفي به وسیله

ه بین مستقل صورت پذیرفت. نتایج حاصل از عملیات آماري نشان داد کt همبستگي پیرسون، رگرسیون و 
دار منفی وجود دارد. همچنین بین تیپ شخصیتی نژندي و جّو سازمانی ارتباط معنیتیپ شخصیتي روان

های این فرضیه بین دار مثبت وجود دارد و در بخشی دیگر از یافتهزمانی ارتباط معنیگرایی و جّو سابرون
پذیری با جّو سازمانی ارتباط معناداری وجود ندارد پذیری، دلپذیربودن و مسئولیتتیپ شخصیتی، انعطاف

هاي چنین یافتهبینی جّو سازمانی مدرسه را ندارند. همهای شخصیتی مدیران توانایی پیشو هیچ یک از تیپ
 مچنینهفرعي نشان داد كه بین جّو سازمانی مدارس پسرانه و دخترانه تفاوت معناداری وجود ندارد و 

گرایی و دلپذیربودن در بین مدیران زن بیشتر از مدیران مرد است و نژندی، برونویژگی شخصیتی روان
 زن و مرد تفاوت معناداری ندارند. پذیری در بین مدیرانپذیری و انعطافدو ویژگی شخصیتی مسئولیت

 
 : تیپ شخصیتي، جّو سازماني، مدیران مدارس.واژگان کلیدی
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 ضرورت آموزش تفکر نقادانه در کالس درس

 1فاطمه اورکی جلکانی*

 

 چکیده
ه بن را زمان آغاز و پیدایش تفکر نقادانه را شاید بتوان در روش سوال پرسیدن دانست. صاحبنظران، آ

یان شده لفی بط نسبت می دهند. برای تفکر نقادانه با توجه به تعبیر و تفسیر افراد تعاریف مختزمان سقرا
ایندی نه فراست؛ اما در همه این تعاریف شاید بتوان به نقطه مشترکی دست یافت و آن اینکه، تفکر نقادا

تی از درس توان به درک شناختی و هدفمند است که با توجه به تجزیه و تحلیل اطالعات و تفاسیر آن ها می
یل ه بدون دلقادانموضوع پی برد. با توجه به آنچه اندیشمندان این حیطه بیان نموده اند؛ افراد دارای تفکر ن

نطقی مموضوعی را رد و یا قبول نخواهند کرد بلکه همواره برای انتخاب خود سعی در برشمردن دالیل 
ا در مدارس و کالس درس که سرمایه های یک دارند. در جامعه کنونی رواج چنین تفکری مخصوص

کری کشور در آن جا حضور دارند جهت پیشرفت آن جامعه الزم و ضروری است چرا که در سایه چنین تف
درس  درست اندیشیدن را می آموزند. هدف از تدوین این پژوهش، ضرورت آموزش تفکر نقادانه در کالس

سی علمی ترویجی است با بهره گیری از مطالعه و بررمی باشد. در این پژوهش که روش آن به صورت 
الت و س مقامقاالت و یافته های پیشین، نتیجه گیری نهائی گرفته شده است. یافته های این پژوهش بر اسا

طه مربو مطالعات پیشین، این نتیجه را در پی داشت که آموزش تفکر نقادانه در کالس درس و توسط معلم
 .ب می شود که باید بیش از پیش به     روش های آموزش آن اهمیت دادنوعی ضرورت آموزشی محسو

رس الس دکبنابراین مسئولین باید با برنامه ریزی درست، زمینه گسترش تفکر نقادانه را توسط معلم در 
مچنین آن هده و فراهم بیاورند تا در نتیجه آن، بتوانند دانش آموزان را به تفکر و سوال پرسیدن، ترغیب کر

 ا را تشویق به کنکاش و کنجکاوی در مسائل پیرامون خود برانگیزند. ه

 آموزش، تفکر نقادانه، کالس درس واژگان کلیدی: 
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 جایگاه برنامه درسی پنهان در یادگیری دانش آموزان بررسی
 

 1ابراهیم بهرامی
 چکیده

برنامه أله . مسآموزان است نشدا یادگیری در پنهان درسی برنامه جایگاه بررسیهدف از انجام این تحقیق  
ورد است که باید در یادگیری م یادگیری اساسی شروط از یکی و مهم بسیار ریزی درسی پنهان عاملی

 ادگیرییاین بعد غیر قابل پیش بینی در یادگیری جایگاه اساسی داردکه بدون توجه به آن . توجه باشد
تابخانه ای(انجام گرفته است ودرتهیه ی آن ک) مروری-. این پژوهش باروش علمیثمربخش نخواهد بود

در  یادگیری یافته هاي این مقاله نشان میدهد نامه های معتبراستفاده شده است. ازکتاب ها،مقاالت ،فصل 
ی مدارس بصورت تک بعدی نمی باشددر کنار آموزش های رسمی بعددیگری به نام اموزش های پنهان م

وزشی مه امربیت دارد یافته ها خودبیانگراین امر می باشدکه برناباشد که ارزشی برابری در یادگیری وت
 راحیط کهنتیجه ای که گرفته میشود.  پنهان گاهی بر آموزش رسمی نقشی مثبت و گاهی نقش منفی دارد

. دارد وانفرا تأثیر آموزان دانش یادگیري در است که مهمی بخش از غفلت بعد، این به توجه بدون آموزشی
 این طرح. شمار آورد به درسی برنامه رشته مفهومی هاي سرمایه از یکی باید را پنهان درسی برنامه
 جراییا صورت به و یافته کاهش درسی برنامه پدیده به نسبت نگرانه سطحی نگاه تا است شده سبب مفهوم

 .گیرد قرار مدنظر مدارس آموزشی هاي در برنامه
 

 ، یادگیری : برنامه درسی ، برنامه پنهانواژگان کلیدی
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  مقاالت

:محور  

 وروش تئوری
 پژوهش در شناسی
تطبیقی های  
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 رهیافتی تجربی به مشکالت مطالعات تطبیقی آموزش عالی درایران

 
 1غالمرضاذاکرصالحی

 

 

 چکیده 
 

های ها و تفاوتشود که موضوع آن شناسایی، تحلیل و مقایسه شباهتآموزش عالی تطبیقی به دانشی اطالق می
 های آموزش عالی کشورهای مختلف جهان باداخل یک نظام آموزش عالی و یا بین نظام های آکادمیک درپدیده

الی عتوجه به عوامل اجتماعی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی مؤثر در پیدایش آنهاست. مطالعه تطبیقی آموزش 
ر دشوا مافعالیتی است سهل وممتنع.سهل ازاین حیث که همیشه امکان مقایسه اجمالی با دیگران وجود دارد.ا

قی مطالعه تطبی وممتنع از این نظرکه مقایسه ممکن است گمراه کننده باشدوپژوهشگر راازهدف دور کند.
  ود.شقی می نیازمندانتخابهای دقیق است.اینکه چه چیزی را باچه چیزی مقایسه کنیم وچرا وبا چه هدفی مهم تل

تمر سال فعالیت مس 14.این تجارب محصول هدف این مقاله بازشناسی این دشواریها بارهیافتی تجربی است
ی میافته ها نشان  درگروه مطالعات تطبیفی در آموزش عالی است ونوعی تجربه زیسته به حساب می آید.

 مشکالتو  مشکالت دانشی ، مشکالت نگرشی دهدمشکالت موجود را می توان در سه دسته باز شناسی کرد:
 .می دهد ر گروه از مشکالت یاد شده را به تفصیل مورد بحث قرارمحقق دراین مسیر مصادیق عملی ه. بافتاری

 
 : رهیافتی تجربی ، چالش ها، مطالعات تطبیقی ، آموزش عالی واژه های کلیدی
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 مطالعات تطبیقی در آموزش عالی: چیستی و چرایی

 
 *1مهتاب پورآتشی

 
 

 چكیده
رایند فتطبیق، بخش پایه ، ذکر این موضوع که نظر به درك اهمیت آموزش عالي از یک سوي و از سوی دیگر

وهشی تطبیق، روش پژتفکر است که افراد را قادر می سازد تا جهان و تجربیات آن را درک کنند و روش 
ی وزش عالبررسی انجام مطالعات تطبیقی در آمارزشمند همراه با کاربردهای گسترده است؛ مطالعه حاضر به 

ی تحلیلی با دید مقاله دو بعد چیستی و چرایی مطالعات تطبیقی است. این مطالعه پردازد و ابعاد مورد تاکیدمی
ر ه تحریو با بهره گیری از کتب و مقاالت مرتبط و روزامد در حوزه مطالعات تطبیقی آموزش عالی به رشت

صورت گرفته، مطالعات تطبیقی روش قدیمی پژوهش است که بطور  هایدرآمده است. براساس بررسی
صطالحی اگیرد. این روش مطالعه، های پژوهش علمی مورد استفاده قرار میده و در بسیاری از زمینهگستر

ی هدف اصلی مطالعات تطبیقشود. است که هم مقایسات کمی و هم کیفی نهادهای اجتماعی را شامل می
 اط با یکا در ارتبها رها و تفاوتهاست. به عبارت دیگر، مطالعات تطبیقی شباهتجستجوی تشابه و تفاوت

بیقی عات تطنماید. مطالمساله، رویداد، پیشرفت، تغییر مسیر، و یا نقطه توقف برای تامل و پژواک مشخص می
 ی تطبیقیهاکند. برخی دالیل اهمیت دیدگاههای جدید هدایت میپژوهشگر را به مساله، معما، و حتی داده

ای دید برجهای اثبات معیارها، آزمون نظریه، ایجاد افق عبارتند از: تحلیل چشم انداز ملی استدالل علی،
ور مطالعات تطبیقی به طاصالحات احتمالی، و تحلیل مسایل بین المللی و در حال رشد آموزش عالی. 

ناخته چشمگیری به پیشرفت نظری تحقیقات آموزش عالی کمک کرده است و به دلیل اینکه آنچه که پیشتر ش
ریف برای تع شود. مطالعات تطبیقی افراد راماید، به عنوان "معدن طال" نامیده مینشده نبود، را مشخص می

دن ی قرار داکشاند و در نتیجه، ابزارهای فکری مفید براهای آموزش عالی به چالش میهای مختلف نظامدسته
 ر سر راهبی که هایباشد. در نهایت، هرچند که با توجه به چالشتر مینظام آموزش عالی در یک بافت وسیع

کرد ین رویمطالعات تطبیقی قرار دارد ممکن است تا انتظارات اولیه پژوهشگر بطورکامل محقق نشود، لیکن ا
-وری میبرانگیز ارزشمند و ضرها را برای مقابله با شرایط چالشاز چنان اهمیتی برخوردارست که تالش

 سازد.
 المللی، روش شناسی پژوهشمطالعات تطبیقی، آموزش عالی، بین واژگان كلیدي: 

                                                           

 mah.pouratashi@gmail.comریزي آموزش عالي )موسسه پژوهش و برنامه گروه مطالعات تطبيقي آموزش عالي، استادیار  1
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 
 بررسی سیر تحول، تاریخچه و فواید مطالعات تطبیقی در آموزش و پرورش

 
  1مریم حسینی نسب

 
 چكیده 

 
افتن وجوه شود که در آن دو یا چند پدیده را در کنار هم قرار داده، برای یتطبیق و مقایسه به عملی اطالق می

مقایسه  وندگی روزمره بدون کار تطبیق زتحلیل قرار دهیم. اصوالً در  آنها را مورد تجزیه و اختالف و تشابه،
که  توان تصمیمی اتخاذ نمود و راه و روشی برای حل و فصل رضایت بخش امور انتخاب کرد. مثالً زمانینمی

ه شترگزینیم و یا از میان چند رشتِه تحصیلی، یک کاالی خاص را از میان انواع مشابه آن برای خرید برمی
های آموزشی ،کار مدیریت یک کنیم و یا از میان چندین شیوِه ادارِه امور مؤسسهدلخواه خویش را انتخاب می

رت دهیم، در تمامی این موارد به نوعی مقایسه و تطبیق مبادمؤسسه را بر سایر مؤسسات آموزشی ترجیح می
تطبیق  طِه آموزش و پرورش، این مقایسه یادرحی صلح منتهی شده استایم که به اعتقاد خود به گزینش اورزیده

تری آموزشی در داخل یک نظام آموزش و پرورش صورت گیرد و یا در سطح وسیع تواند میان رویدادهایمی
آموزش و پرورش  .ی دیگر مقایسه شودهای تربیتی کشورهاهای گوناگون یک نظام تربیتی با نظامویژگی

علل  ه نظام های آموزش و پرورش ممالک مختلف جهان، با توجه بهتطبیقی عبارت است از بررسی و مقایس
ارب و از تج پیدایش آن ها. که فواید و کاربردهای مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش و پرورش شامل: استفاده

حل و  اندوخته های کشورهای مختلف در زمینه های کمک به برنامه ریزان و مدیران آموزشی و مربیان در
ی، آموزش ل و پی بردن به محاسن و معایب تربیتی کشور خود، برقراری شیوه مدیریت و اداره امورفصل مسائ

های  آموزش همگانی و اشکال گوناگون آموزشی، ریشه کنی بیسوادی و آموزش بزرگساالن، انطباق برنامه
وم و برد علها در پیشآموزشی با نیازهای اقتصادی و صنعتی و بازار کار، شیوه گزینش دانشجو، نقش دانشگاه 

  یتفنون، رعایت اصول نوجویی و نوآوری در آموزش و پرورش، استمداد از روش های جدید تعلیم و ترب
 

                            مطالعات تطبیقی، امور آموزشی، آموزش همگانی، برنامه آموزشیواژگان كلیدي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (Maryam.sky@chmail.ir)* دزفول ، آموزش ابتدایي، گروه،آموزگار پایه اول ابتدایي، آموزش و پرورش شهرستانكارشناسي  1
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 تطبیقی جهانکمیت وکیفیت آموزش و پرورش                     

 1مرضیه باغبانی آرانی

  

 

 چکیده
 ثبت آنمآموزش و پرورش تطبیقی باعث تغییر وتحوالت عظیمی در سطح جهان شده است به گونه ای که شاهد تاثیرات 

ش سایر توسعه یافته ودرحال توسعه می باشیم. هدف از انجام این پژوهش بررسی تطبیقی آموزش وپرور بر کشورهای
م وتربیت اطالعات کمی وکیفی مناسب در زمینه چگونگی مثمر ثمر واقع شدن نظام تعلی به دست اوردنکشوهای جهان و

مطالعه و  وسازندگی اجتماع می باشد. بهترین روش برای انجام این پژوهش، در پرورش انسانهای سازنده در جهت رشد
یت وکیفیت اشد. موضوع این مقاله بررسی کمها می ب پیدا کردن نکات کیفیتی و اثرگذار و قابل اجرایی کردن پژوهش

یقی وراهکارهای آموزش وپرورش تطب آموزش وپرورش تطبیقی جهان است که دراین مقاله سعی شده بهترین روش ها
رایی کردن را قابلیت اج شناسایی و در قالب محور کمیت وکیفیت بیان شود. قابل توجه است که بدانیم تمام این روش ها

زیادی  تومقاال وبیشتر راهکارها نیاز مالی و بودجه ای نخواهند داشت. برای انجام این پژوهش کتاب ها دارا می باشند
 و کشورددر مورد آموزش وپرورش تطبیقی مورد استفاده قرار گرفته که بیشتر مقاالت از روش های مقایسه ای بین 

 استفاده شده

 رپایی طرحت که بشده است. یافته های به دست آمده حاکی از آن اس است که آمار ها در مقاله نوشته ومیزان تاثیرات ثبت
ری اصالح ساعات کالسی، مکمل های غذایی، ایجاد فضای شاد و مفرح برای تعلیم و تربیت، برگزا هایی همچون

 دمثبت در جهت رشد نظام نیازمند بودجه مالی فراوانی نخواهد بو کالسهای فوق برنامه عالوه بر تاثیرات

 کمیت، کیفیت، آموزش وپرورش تطبیقیان  کلیدی: واژگ

 

   

                                                           
  yahoo.com74Ma.baghbani@آموزگار، فارغ التحصيل رشته علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان كاشان 1
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 
 بررسی مدل کوبو وفوسیوم در مطالعات تطبیقی نظام تربیت معلم در ایران

 
 2، محمد نوریان 1مهری اعزازی

 
 چکیده 

 
های  آموزش وپرورش تطبیقی یک علم میان رشته ای است که با کمک علوم مختلف به مقایسه وتطبیق نظام

بعاد ی از اش می پردازد تا از این طریق به تغییر، اصالح وبهبود این نظام ها دست یابد . یکآموزش وپرور
 ه حرفهبمهم در این تطبیق ها ، معلم ونقش اودر سازمانهای آموزش وپرورش می باشد .قبل از ورود معلم 

ی ورت مربیت معلم صمعلمی ، پیش نیازها ودانش ومهارتهایی را باید بداند وتمرین کند واین اتفاق در ت
لکرد گیرد.تربیت معلم در برخی کشورهای دنیا بسیار خوب عمل کرده است وخروجی آن یعنی معلمان ، عم

ژوهش مطلوب تری نسبت به سایر کشورها دارند. برای شناسایی این گونه تربیت معلمان باید مطالعه وپ
ررسی بزه را ق نظام های تربیت معلم ، این حوتطبیقی انجام داد. این پژوهش باهدف شناسایی مولفه های تطبی

مدل  کرده ومطالعات انجام شده در تربیت معلم وشاخص های تطبیق را استخراج نموده است. سپس یکی از
ی ررسی مبهای تطبیق که توسط کوبو وفوسیوم ارائه شده است را در مطالعات تطبیقی نظام های تربیت معلم 

پژوهش  مشکالت آن را در حوزه تربیت معلم تحلیل می کند.روش انجام اینکند وچگونگی اجرای این مدل و 
فی رسی کیدر مرحله اول کیفی واز نوع تحلیل محتواست ودر مرحله بعد با روش استدالل منطقی، که نوعی بر

 می باشد ، به جمع بندی وارائه یک نظر می رسد.
 

 تطبیق ، تربیت معلم ، کوبو وفوسیوم.واژگان کلیدی: 
 
 

 

                                                           
  mehri_ezazi@yahoo.com  عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان و دانشجوي دكتراي مدیریت آموزشي 1
 mnourian2001@yahoo.comدانشيار دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب.  2
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 بررسی پارادایمیک روش شناسی تطبیقی در علم مدیریت آموزشی

 
 2، فاطمه مدنی فر*1زهرا محسنی  

 

 

 چکیده

 

ش در علم مدیریت آموزشی است. روتطبیقی  روش شناسی  پارادایمیک بررسی حاضر،  پژوهش هدف از
 خانه ایسنادی و کتابکیفی و به صورت ا، و از نظر نحوه گردآوری داده ها بنیادی ،پژوهش از نظر هدف

ی از یه مفاهیمانواع روش شناسی،  و  است. در ابتدا ضمن بررسی مکاتب و پارادایم های روش شناسی
 مدیریت و کاربرد هریک از پارادایم ها در علمق روش شناسی پرداخته شده منطُ  و چیستی ،فلسفه قبیل

این  ازشناسی، به بو فواید مطالعات تطبیقیاهداف  ،علل، فلسفهآموزشی بیان شده است در ادامه با بررسی 
ایران  بیقی درعمده مطالعات تطمفهوم و یررسی جایگاه آن در پارادایم ها، پرداخته شده است.از آنجاییکه 

 برای بررسی ،پژوهشگران بستر الزم را برای سایر عهمطال این، در حوزه آموزش و پرورش بوده
 ش شناسینتایج تحقیق حاکی از آن است که روی فراهم می کند. مطالعات تطبیقی در حوزه مدیریت آموزش

 و موزشیآمدیریت آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند وباید پدیده های مدیریت  های گوناگون در علم
 .شناسی ترکیبی بررسی و تحلیل کرد را با نگاهی جامع و روش پژوهش های تطبیقی

 
 پارادایم ،مدیریت آموزشیتطبیقی،  روش شناسی، : روش شناسیواژگان کلیدی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 تهرانآموزشي دانشگاه  دانشجوي كارشناسي ارشد مدیریت 1

 zahraa.98.zm@gmail.com :دانشجوي كارشناسي ارشد مدیریت آموزشي دانشگاه اصفهان  2
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  مقاالت

:محور  

 و تعلیم فلسفه
تطبیق و تربیت  
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 بررسی تطبیقی آراء تربیتی جاحظ و قابسی

 
 

 3 زاده یآمنه محمود ،2طاهره بخشی پور، 1سیده فاطمه ابراهیمی

 

 چکیده
 

و با  وهش به روش كیفىاین پژ .مى باشدبررسی تطبیقی آراء تربیتی جاحظ و قابسی هدف این مقاله، 
آراء  اطاستنب ورویكرد تحلیلى ـ استنباطى انجام شده و با استفاده از منابع موجود و در دسترس به تحلیل 

 تنباط شده ازپرداخته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است كه اصول تربیتى اس  تربیتی جاحظ و قابسی
ى ه مواردهایى دارد. از جمله این شباهت ها، مى توان بشباهت ها و تفاوت  و قابسی اندیشه هاى جاحظ

ار این قر اشاره كرد. همچنین، تفاوت ها به اصول و مبانی  دین در تربیت و روش تنبیه و تشویقهمچون 
جاحظ به عوامل محیطی،موقعیت صنفی و دوست و همنشین،کشف استعداد و عالقه،آموزش است كه 

مگانی، تربیت از دیدگاه قابسی کامال دینی است و به آموزش هما توجه داشته، ا عمومی  و اختصاصی 
 اصل تدریج در یادگیری،عدم تبعیض ورابطه عاطفی معلم با متعلم توجه داشته است.

 
 : آراء تربیتی، جاحظ ، قابسیواژگان کلیدی
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 اسالم و مسیحیتدین  هایدر آموزه محبتتربیتی مبتنی بر  مدلو تحلیلی بررسی تطبیقی 
 2، فروغ باقرزاده خداشهری * 1رضا فضلعلی زاده

 
 چکیده 

های دو دین بزرگ اسالم و هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی روش تربیتی مبتنی بر محبت، در آموزه
دهند که هم در های پژوهش نشان میافته مسیحیت است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تطبیقی است

اما با  سیحی، هدف اصلی تربیت، رساندن متربی به کمال و سعادت است،تربیت اسالمی و هم در تربیت م
ع ساس نودو زیرساخت فلسفی و معرفتی متفاوت که یکی بر توحید و دیگری بر تثلیث مبتنی است. براي ا

اي، وش آن توصیفي تشریحي مبتني بر تجزیه و تحلیل مقایسهپیمایشي و ر -مطالعه این پژوهش تطبیقي
باشد.اطالعات مورد نیاز آن براي پاسخگویي به پرسشها مراحل چهارگانه بردي ميمطابق روش و 

 رتبط وازطریق  اسناد و مدارك كتابخانه اي و گزارشهاي تحقیقي و جستجو در شبكه جهاني اینترنت م
ر سایت هاي وزارت تحقیقات و آموزش عالي كشورهاي مورد مطالعه گردآوري شده است محبت نیز، د

آید، با این تفاوت که واسطۀ فیض محبت شمار میهای پسندیده و فضایل اخالقی بهین، از روشهر دو آی
تند، در های دین اسالم، پیامبر خاتم صلی هللا علیه و آله و ائمۀ اطهار علیهم السالم هسالهی در آموزه

لق به مخلوق در نظر ی فیض و محبت خاعنوان واسطۀ اصلکه در آیین مسیحیت، مسیح علیه السالم بهحالی
 ترین نوع محبت در اسالم، محبت بین خالق و مخلوق است، اما در آیین مسیحیتگرفته شده است. بزرگ

ت مبتنی ش تربیفدیۀ مسیح علیه السالم بر پایۀ گناه نخستین بشر، باالترین نوع محبت دانسته شده است. رو
که در یجاد امید و روش بشارت است، در حالیهای دین مسیحیت، مشتمل بر دو روش ابر محبت در آموزه

، استفاده «تبّری»و « تولّی»آیین اسالم در کنار روش ابراز محبت، از روش منع محبت، بر پایۀ دو اصل 
 .شودمی

 

  تربیت، تربیت مبتنی بر محبت، اسالم، مسیحیتمدل : محبت، واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

                                                           

 دكتري برنامه ریزي درسي ، استادیار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 1

zlalizadeh@yahoo.comrezafa 
 مربي ، كارشناسي ارشد  فيزیوتراپي ، دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي 2
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 سالم و غربتربیت سیاسی از منظر ا یهامؤلفهبررسی تطبیقی 

 
 2 یمرادشاهمرتضی ، 1 یچوسرمحمدرضا یوسف زاده 

 

 چکیده
 

تواند نقش بسزایی در های مربوط به بعد سیاسی تربیتی انسان، میتعلیم و تربیت با ایجاد و توسعه مهارت
ت این نوع از تربی های سیاسی دانش آموزان داشته باشد.افزایش یا کاهش مشارکت سیاسی و کسب آگاهی

وت عنوان موجودی چندبعدی، متفانوع نگاه به انسان و تربیت وی به توجه به مکاتب و ادیان مختلف بادر 
پژوهش  نیا باشد.تربیت سیاسی در اسالم و غرب میهای مؤلفهباشد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی می

های تربیت رین تفاوت مؤلفهتمهمها نشان داد افتهی. است شدهانجام  تحلیلی -روش توصیفی با استفاده از
ها را در شود که تمامی رفتارها و فعالیتها مربوط میسیاسی در غرب و اسالم به مبانی دینی این مؤلفه

اه اسالمی به طور خالصه برنامه درسی سیاسی بر اساس دیدگ. دهداین بستر در زیر چتر خود قرار می
ر باید و بست هرگونه رفتار مردم و حاکمان در این بافت رنگ و بویی معنوی و خدایی دارد که بر مبنای آن

بر  نکارگذارا وباشد. در این نگاه، برنامه درسی سیاسی بر مفاهیمی چون عدالت، تربیت مردم  ریپذهیتوج
 تأکیدمنکر  و نهی از معروفامربهاساس موازین دینی، مقابله با ظلم و ستم، شجاعت، نقد و اصالح، 

تالش  نیرشتیبتربیت سیاسی در غرب بر مبنای تعلیم و تربیت انتقادی بنا شده و . در مقابل کندمی
عطوف شده و بر ی موجود در آن مهاینابرابراین حوزه به انتقاد از نظام آموزشی و  پردازانهینظر

و  ی همه ذینفعان، دموکراسی، شنیدن صداآزادیپذیری، تیمسئول ،جانبههمهمفاهیمی چون انتقاد، مشارکت 
 کند.مقابله با ظلم تأکید می

 
تربیت سیاسی، برنامه درسی، اسالم، غرب :واژگان کلیدی

                                                           

 fuman47@gmail.com ، آدرس الکترونيکي:همدان دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه بوعلي سينا)نویسنده مسئول(  1
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mailto:fuman47@gmail.com
mailto:m.shahmoradi66@gmail.com


 13۹۶آذرماه  3و  2، پرورش تطبیقی ولین کنفرانس بین المللی آموزش وا

 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
First International Conference on Comparative Education 

(November 23-24, 2017) 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

 

203 

 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران
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 یمعنو یومثنو البالغه درنهج یاسیس تیترب

 
 3*،مریم غفاری چراتی2، رضاقنبری1حجت صفارحیدری

 
 چکیده

 
ل ومنتقسل نتربیت سیاسی به عنوان فرآیندی که دانش ها، ارزش ها، نگرش های نظام سیاسی ای را به ن
دیرباز که از وباعث استحکام واستمرار آن نظام می گردد. این بعد از تربیت از مهم ترین مقوله هایی است

کرد موردتوجه بزرگان دین، عارفان ومتفکران مختلف قرارگرفته است. دراین پژوهش سعی شده باروی
لدین حضرت علی)ع( و جالل ا روشی کتابخانه ای وشیوه پردازش توصیفی_ تحلیلی محوراصلی اندیشه ی

بیت تروهش محمدبلخی)موالنا( به استناد کتب نهج البالغه ومثنوی معنوی نمایانده شود. براساس این پژ
 و ذهنی مطرح ، تجریدیصورت یک مساله نظری سیاسی در نظر امام علی)ع( به هیچ عنوان تنها به

ده آن با مساله های متنوعی درگیر بونبود، چرا که حضرت علی درزمان خالفت خویش و حتی قبل از
 -1ن: که به اهدافی چو وبرای پاسخ گویی به این مشکالت جامعه روش های مختلفی را درپیش می گرفت

 -2 ده باشند.مردم و شهروندانی که به وظایف سیاسی ودینی خود با توجه به اصول یادشده پاین عموم تربیت
 موارهه جامعه، اداره و قوانین اجراي در که اي گونه به بافرهنگ اسالمی حکومتی پرورش کارگزاران

نا پیش . درهمین راستا؛ برای عارفان همچون موالکنند عمل حق محور بر و باشند داشته درنظر را خدا
رفت فرض هاومبانی درنظر گرفته شد که هرکس به آن معتقدشود به طورطبیعی ازسیاست فاصله خواهدگ

که  دد چرارده می شود. ولی این امر هیچ تهدیدی برای انبیاء تلقی نمی گرچراکه آن خطری برای دین شم
 آنان کوهی پراز پادزهرند.

 
 تربیت سیاسی ، حضرت علی)ع(، موالنا، نهج البالغه، مثنوی معنوی. واژگان كلیدي:

                                                           

 .دانشيار گروه علوم تربيتي،دانشگاه مازندران 1
 (rezaghanbary7@gmail.comدانشجوي ارشدتاریخ وفلسفه آموزش وپرورش دانشگاه مازندران) 2
 كارشناسي رشته علوم تربيتي گرایش آموزش ابتدایي 3
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 تبیین آموزش و پرورش نخبگان از منظر فالسفه و مربیان بزرگ غرب

 
 3علیرضا یوسفي - 2نرگس كشتي آراي -* 1محمد اكبرنژاد هنزایي

 
 چكیده

استعداد ، تیزهوشکننده به مفاهیم تخصصی ای عام دربردارنده و اشارهبه صورت واژه نخبه 
است. مفهومي كه در تاثیرگذار و  خبره یا متخصص، اعجوبه، بسیار تیزهوش یا نابغه، درخشان

دیشه اصلي كه به وسیله اصطالح اصطالح نخبه برجستگي دارد، مفهوم برتري است و آن ان
موضوع آموزش و پرورش نخبگان و نخبه انتقال مي یابد، اندیشه برتري كیفي است. 

استعدادهاي درخشان، پیش از هر چیز، معروض پرسش هاي فلسفي و اخالقي واقع مي شود، 
حاصل  فالسفه و مربیان بزرگ، از مفهوم نخبگي برداشت های متفاوتی دارند و این برداشتها،

طرز تلقی جوامع مختلف نسبت به انسان، جامعه، و تعلیم و تربیت و ارتباط حاصل بین این سه 
مقاله حاضر، كه بر حسب هدف، كاربردي و بنیادین و در زمره پژوهش های کیفی بوده و  است.

انجام شده، به تبیین آموزش و پرورش  4از روش تحلیل منطقي فرارونده یا تحلیل استعالیي
گان از منظر مربیان بزرگ غرب مي پردازد. یافته هاي این پژوهش نشان میدهد كه تاریخ نخب

امعه و آموزش اندیشه پیرامون مفهوم نخبگي و جایگاه، عملكرد و رسالت هاي نخبگان در ج
آنان، تقریبا به قدمت تاریخ فلسفه و آموزش و پرورش است. در این میان برخي از فالسفه و 
مربیان بزرگ نظیر افالطون، متأثر از نظام فلسفي و فكري خود، نخبه گزیني و نخبه پروري را 

ه اند، بعضي در جامعه بنا نهاده و آراي تربیتي و سیاسي خود را بر مدار نخبه پروري بنا نهاد
نیز مانند كانت و بلوم، مخالف هرگونه نخبه پروري در جامعه و به تبع آن، نظام تعلیم و تربیت 
بوده اند و بعدها به گروه پرطرفدار سوم متمایل شده اند كه با پذیرش ضرورت و اهمیت توجه به 

وزش و پرورش زبدگان و نخبگان، محور باورها و آراي خود را در دسترسي آزاد همگان به آم
آزاد)لیبرال( براي تحرك اجتماعي توده هاي مردم پایه گذاري كرده اند و به این ترتیب امكان 
ظهور و بروز نخبگي را براي عامه مردم فراهم نموده و در كنار آموزش و پرورش عمومي، 

ه و توسعه آموزش نخبگان را نیز مورد توجه قرار داده اند تا در پرتو آن، انسانهایي توسعه یافت
برانگیز براي كشورها تربیت شوند. چنین دیدگاهي از نظام ویژه پرورش  نخبگان و استعدادهاي 

درصد از كشورهاي جهان، از جمله هشت كشور توسعه یافته  60درخشان موجب شده كه بیش 
فراصنعتي و نیز چین، برزیل، استرالیا و آفریقاي جنوبي، از راهبرد تفكیك براي پرورش 

دادها بهره گیرند و به نظر مي رسد با گذشت زمان، كشورهاي بیشتري به جرگه بهره گیري استع
 از نظام ویژه تفكیكي مي پیوندند.

 نخبه، نخبه پروري، آموزش و پرورش، فالسفه، مربیان بزرگ.واژگان كلیدي: 

                                                           

 Shahabedu3@gmail.comدانشجوي دكتراي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه آزاد اسالمي اصفهان)خوراسگان(.    1

 وم تربيتي و استادیار دانشگاه آزاد اسالمي اصفهان)خوراسگان(.   دكتراي عل  2
 دكتراي علوم تربيتي و استادیار دانشگاه آزاد اسالمي اصفهان)خوراسگان(.    3
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 سوفیستی شک یشناختمعرفت انتقادهای اساس بر دکارتی ی شکشناختمعرفت یپردازنو مفهوم
 یادگیری -یاددهی اصول استنتاجمنظور به پروتاگوراس

 

 رضایدکتر عل، 3پرستنوعی خسرو باقردکتر ،  2مهدی سجادی دیدکتر س، 1محمد مظفر
 4صادق زاده قمصری

 چکیده

 بر اساسپردازی شک دکارتی ادگیری از نو مفهومی-اصول یاددهی استنتاج باهدفحاضر  لهمقا
هدف  تیابی بهاست. برای دس شدهنیتدو پروتاگوراس سوفیستی شک شناختیمعرفت انتقادهای

ی این هاافتهو ی شدههاستفادی و استنتاج پردازنو مفهومی، استنباط، رونینقد بی هاروشمذکور از 
آفت  ،گرایی تعقلطی، خ-ن است که شیوۀ معرفتی دکارت در شک مقطعی آپژوهش حاکی از 

ی و مندقاعدهانتقادگرایی، ، ، کمیت گراییانسان یخودمحورو استقالل ذاتی  زدایی ناپیوسته،
ز ، یکی اروبروستادگیری در نظام تربیتی با انتقادهایی ی-انسجام گرایی برای اصول یاددهی

ی تساو واصالت  ،ۀ قواعد کلیارائاین انتقادها، نقدهایی است که شک سوفیستی پروتاگوراس بر 
ۀ نحو ی علوم،بندطبقهمیزان و معیار حقایق، ساختارمندی معرفتی، اتحاد و  ، فاعل شناسا،عقل

ک اجتماعی به ش-شک ورزی و جستجوگری حقیقت، انتقادگرایی و انکار شرایط فرهنگی
نو و برای رفع این خأل و اشکاالت از دیدگاه خود به بازسازی و  وارد نمودهدکارتی 

رزی ۀ پژوهشی متداوم، شک وورزاناصول شک  و با استنتاج ی آن پرداختهپردازمفهوم
– و بازنمایی هاافقیی، خودمحوری چندگانه، امتزاج هنر گراانتقادگرایانه، آفت زدایی کیفی، 

یی و شک سیستمی در شک دکارتی گردیده گراجزم یادگیری مانع-از آن در یاددهی توزیعی
 است.

سوفیستی، شک پروتاگوراس، نو  : شک، شک روشی دکارت، شکواژگان کلیدی
 ادگیریی-پردازی، اصول یادهیمفهوم
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 طالعه تطبیقی اهداف غایی و کلی نظام های آموزشی کشورهای خاورمیانه م
 (ردن و امارات متّحده عربیا -صرم -ربستانع -رکیهت -)کشورهای منتخب: ایران

 
 1صادق حاتمی

 
 چكیده

 زا افراد تعالی و رشد موجبات کردن فراهم خطیر مسئولیت جامعه هر در پرورش و شآموز
 ىاهداف با کشورى هر دارد و در عهده بر دیگر سوي از را جامعه و تکامل ترقی و سو یک

 کلى فاهدا است، توجه مورد آموزش ها این همه در آن چه اما. گیردمى انجام متفاوت، و خاص
 این از هدف. دارد وجود نظر اختالف آنها، تعیین و گیرىشکل ونگىچگ در که اندغایى و

ترکیه، مصر،  ایران، کشورهای آموزشی های نظام کلّی اهداف تطبیقی مطالعه پژوهش،
ر کشورها د این های تفاوت و ها شباهت کشف منظور امارات متحده به و ، اردن عربستان،

 عضو کشورهای ی همه که است ای ساالنه گزارش مقاله، این های داده اصلی منبع. است اهداف
 را مذکور ادنه گزارش، این براساس و دهند می ارائه تربیت و تعلیم المللی بین دفتر به یونسکو،

شباهت  از نتایج این پژوهش کشف.سازند می آگاه خود تربیت و تعلیم نظام تحّوالت آخرین از
گر یکدی است که ممکن است در نظر اول مشابه هایی از جمله تاکید بر تربیت اسالمی و اخالقی

ای ظام هبیان شوند. اما پس از تفسیر اهداف و بررسی آن ها در بستر اجتماعی و از نظرگاه ن
 غالب حاکمیتی، نتایج متفاوتی شاهد باشیم. همچنین اهداف مشترکی را می توان یافت که در

ه می شوند. اهدافی چون برقراری یدد -چه توسعه یافته و در حال توسعه –کشورهای جهان 
ای هعدالت آموزشی، رشد و توسعه ی خالقیت ها و توانمندی های افراد، فراهم سازی فرصت 

 .یادگیری برای همه، آموزش های شهروندی و تربیت مدنی و غیره از این دسته اند
 

نهآموزش و پرورش تطبیقی، اهداف آموزش و پرورش، کشورهای خاورمیاواژگان كلیدي: 

                                                           

دانشگاه فرهنگيان/پردیس شهيد بهشتي مشهد  –كارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبيقي  1
(s_hatami_65@yahoo.com) 
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 برتراند راسل تعلیم و تربیت از دیدگاه

 1سیده مهسا موسوی

 

 چكیده 
های پژوهشي متداول در حوزه تعلیم و تربیت های تربیتي فیلسوفان، یكي از زمینهاحصا آراء و اندیشه

 های فلسفي برتراند راسل وتحلیلی به معرفی اندیشه –تطبیقی است. در این مقاله، با روشی توصیفی 
 های تربیتي این فیلسوف و ریاضیدان برجسته قرن بیستم پرداخته شده است.  بر اساسی دیدگاهبررس
انه های پژوهش، راسل توجه به امر تعلیم و تربیت را امري فراتر از تحقق حیات آزاد و خردمندیافته
آید، بیش ترین عصر تاریخ براي بشریت به حساب میداند. به زعم راسل، عصر حاضر که پراضطرابمی

 کند.می از هر زمان دیگري خأل یک جهان بیني صحیح و ایدئولوژي بخردانه را به انسان مدرن گوشزد

نظر  ت. ازرهایي از چنین تنگنایي تنها از طریق تعلیم و تربیت علمي و نوسازي اجتماع امکان پذیر اس
یم های اصلي تعلان آزاد، هدفراسل در بعد فردي، پرورش روح علمي و در بعد اجتماعي، تربیت شهروند

زاد آتي شهروندان راسل با بیان آراء تربیتي خویش به دنبال تحقق آرمان تربی دهند.میل و تربیت را شک
صي فع شخجهان است؛ شهرونداني که آزاداندیشي، استقالل فکر، انضباطي دروني، توانایي نگریستن به ن

 آید.های آنان به شمار ميترین صفتي از مهماز نظرگاه عامه و در یک کالم خردورزي و آزاد

 های تربیتي، اصول تعلیم و تربیتفلسفي برتراند راسل، اندیشه مبانیواژگان كلیدي: 
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س تطبیق منطق صوری به مثابه بدیل منطق فازی در فلسفه برای کودکان بر اسا
 فلسفه اخالق کانت

 
 1سیده پروین صائمین

 
 

 چکیده
ر از منظ در این پژوهش فلسفه اخالق منظر کانت  بر اراده آزاد تکیه دارد وفلسفه اخالق از 

 رفته کانت مورد مطالعه واقع  شد. ضمن این مطالعه، اصول اخالق کانت با اصول اخالق برگ
ز ودک ااز برنامه فلسفه برای کودک مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که  برنامه فلسفه ک

وزش لیف آزاد می باشد فاصله دارد. به این معنا که کودک ضمن آماصول اخالق کانت که تک
 ود وخرابر برنامه فلسفه برای کودک نمی تواند به صورت آزادانه به انجام تکالیف اخالقی در ب

ی جامعه مکلف باشد. بر همین اساس و ضمن آسیب شناسی این مورد مشخص شد که فلسفه برا
طق صوری یا منطق درست و نادرست نمی تواند کودک بر منطق صوری استوار است. من

 ا منطقبکودک را فردی مسئول در مقابل اصول اخالقی قرار دهد. لذا ضمن مقایسه منطق قدیم  
تا کودک جدید راه حل پیشنهادی در این مورد استفاده از منطق فازی به جای منطق صوری بود .

رسد. اند به اهداف اخالقی بهتری  بضمن آموزش فلسفه برای کودک با ابزار منطق فازی بتو
 چه کهروش مورد استفاده در این مطالعه روش انتقادی  بوده است. در این روش به بررسی آن

 هست و نباید باشد وآنچه که نیست و باید باشد پرداخته می شود.
 

 ی.فلسفه اخالق کانت ، فلسفه برای کودک) فبک(، منطق صوری، منطق فاز:  واژگان کلیدی
 

                                                           

 –و روانشناسي  دانشکده علوم تربيتي –دانشگاه فردوسي  –دانشجوي دكتري فلسفه تعليم وتربيت  1
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بررسی تطبیقی تربیت اخالقی در تعلیم و تربیت رسمی کشورهای کره جنوبی، 

 ژاپن و ایران
 

 1اسماعیل جعفری
 

 
 چکیده 

ی هدف از انجام  این پژوهش، بررسی برنامه تربیت اخالقی در نظام تعلیم و تربیت رسم
خصه و  مشکشورهای کره جنوبی، ژاپن و ایران بوده است. در این مطالعه فاکتورها، عناصر 

 های بارز برنامه درسی کشورهای مذکور بصورت مفصل مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته
و  است. این پژوهش یک مطالعه تطبیقی است. اطالعات مورد نیاز از طریق مقاالت، اسناد

جه و ه: تومدارک کتابخانه ای گردآوری شده است. مهمترین نتایج به دست آمده نشان داده است ک
ر ر اکثدبر تربیت اخالقی، یکی از اهداف اختصاصی و اولویت های نظام تعلیم و تربیت  تأکید

ن ایرا وکشورهای دنیا است. با نگاهی به اصول تربیت اخالقی در سه کشور کره جنوبی و ژاپن 
 وعلیم تو ساختار منظم آنها در این حیطه، پیوند عمیقی بین فرهنگ، مسائل اجتماعی و نظام 

 سی ازوح نمایان است. بهره گیری از تمامی ظرفیت های پنهان و آشکار برنامه درتربیت بوض
واند تجمله روش های تدریس، منش معلمان، فعالیت های مدرسه و فعالیت های فوق برنامه می 

ه تبع ت و بدر جهت شکوفایی و اعتالی هر چه بهتر و بیشتر تربیت اخالقی در نظام تعلیم و تربی
 .تر، در تمامی سطوح زندگی افراد مثمر ثمر واقع شود.آن در سطح وسیع

 
 : تربیت اخالقی، اخالق، تعلیم و تربیت، تربیتواژگان کلیدی

 
 

                                                           

 دكتري برنامه ریزي درسي، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه  شهيد بهشتي،تهران،ایران. 1
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 ينظریه اعتباریات عالمه طباطبای مبنايبر  بررسي و تبیین  اهداف تربیت اخالقي

 1احمد حقي
   

 چكیده
 

 عالمه تاعتباریا نظریه مبناي بر ي،اخالق تربیت اهداف  تبیین و این مقاله با عنوان"بررسي
 ریهنظ مطلوب اخالقی تربیت اهداف بندیطبقه و معرفی طباطبایي" و با هدف شناسایی،

 سوال اساسي این پژوهش این است كه: چه .است طباطبایی، تدوین شده عالمه اعتباریات
 يظریهن بنایم بر اخالقي غایي و اهداف كلي تربیت هداف عنوان به توانمي را موضوعاتي

 تاجیاستن -تحلیلی روش تحقیق از پژوهش، كرد؟ دراین معرفي طباطبایی، عالمه اعتباریات
 کشف و گیرینتیجه مقام در و تحلیلی روش از تبیین مقام در که ترتیب بدین. است شده استفاده
ابتدا  هدف، این به یابيدست براي چنانكه .شودمی استفاده استنتاجی روش از تربیتی، هایداللت
 هایمؤلفه که ایگونهمنسجم ارائه و تبیین شد، به طرحی قالب در اعتباریات عالمه ينظریه
كه  بدین ترتیب .گردید معین آن مبنای بر را افعال بودن اخالقی معیارهای و اخالق اصلی
 دت، بهسعا مسیر در بخشي نتیجه و داشتن بودن، ضرورت ارادي بودن، آگاهانه مندي،هدف

هاي رفتار اخالقي در نظریه اعتباریات عالمه طباطبایي معرفي گردید. ضمن عنوان ویژگي
 به كه در این پژوهش مشخص شد كه هدف غایي تربیت اخالقي عالي ترین مرتبه تقربآن

عناوین  با عملي، و نظري بعد دو توان دراین غایت را مي كه پروردگار، یعني فناي في هللا است
 كلي اهداف به تواندمي كرد. اخالقي معرفيكلي تربیتپذیري، به عنوان اهداف یتوال و توحید

 به فتمعر شناختي، بعد در كه گونهبدین. شود تقسیم عملي و عاطفي شناختي، بعد سه در
 و تاس عالمه اعتباریات نظریه منظر از اخالقي تربیت مطلوب توحید مراتب طي و پروردگار

 او لیاياو و پروردگار از اطاعت عملي، بعد در و او اولیاي و وردگارپر محبت عاطفي، بعد در
 شود. مي شامل را

 
 حید.: تربیت اخالقي؛ اعتباریات؛ هدف غایي؛ اهداف كلي؛ فناي في هللا؛ توواژگان کلیدی
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 آموزش و پرورش تطبیقی نقش فلسفه تعلیم و تربیت در تحلیل مفهوم
 

 1اکرم ارجمندی
 

 چکیده
 و غیر توصیفی در آموزش و پرورش تطبیقی باتوجه به  با توجه به گذار از حث اساسیب

های ملی، تاریخی،فلسفی رویکردهای اجتماعی، اقتصادی، وابستگی، حل رویکردهای خصلت
ن مقاله از مسائل ضروری ( در ای1393 -مسئله، تجدید حیات فرهنگی، فرانو گرائی )محس پور

های اطالعاتی مربوط به آموزش و پرورش کشورها و ایگاهو مهم مد نظر بوده زیرا وجود پ
بی برای های بین المللی و دفاتر بین المللی تعلیم و تربیت وابسته به یونسکو مرجع مناسسازمان

ی. تحقیقات توصیفی و آماری عالقمند به پژوهش و تحقیق در زمینه آموزش و پرورش تطبیق
های آموزشی به تحلیل عات توصیفی در خصوص نظامسعی ما بر آن است که به جای ارائه اطال

ا بمفهومی تطبیق در آموزش و پرورش پرداخته، و با بررسی ابعاد گوناگون مفهوم تطبیق 
ها و و موثرتر به بررسی اهداف، روش با دیدی دقیق رسیدن به مفهوم صحیح تر و کاربردی

ر اگر به معنای براب لغوی تطبیق محتوی آموزش و پرورش تطبیقی بپردازیم. با بررسی معنای
بت ها نسسازی، و مطابقت، )لغت نامه دهخدا( یا در معنای اقتباس و الگو گیری از سایر کشور

در این  به نظام آموزشی در نظر گرفته شود آیا به هدف آموزش و پرورش تطبیقی خواهیم رسید.
یفی کمکتوب از نوع روش  به منابعای با مراجعه مقاله با روش توصیفی تحلیلی از نوع کتابخانه

س و سپ سعی گردیده با پرداختن به تحلیل مفهوم تطبیق به نقاط ضعف و قوت این مفهوم رسیده
با  شناییبه نقش کاربردی آن در رفع مشکالت نظام آموزشی کشور با مبادله تجربیات از طریق آ

های در استفاده از روش تحوالت آموزشی کشورهای متعدد، نسبت به مسائل و مشکالت مشترک
 گوناگون آموزشی متناسب با اهداف و محتوای آموزشی کشورمان بپردازیم.

 
آموزش و پرورش -تطبیق -تحلیل مفهومی -فلسفه تعلیم و تربیت واژگان کلیدی:

                                                           

 Arjoumandi.ak2016@gmail.com دانشگاه  آزاد اسالمي واحد تهران مركز –دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت  1
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 السالمجایگاه تعلیم و تربیت در سیره ائّمه اطهار علیهمبررسی مقایسه ای 

 1محمد حسین احمدی 

 چکیده

عصوم مآله و امامان وعلیههللاشی از تاریخ صدر اسالم سیره علمی و تربیتی پیامبر اکرم صلیبخ
آن به  ساندنرالسالم است. توجه به سیره آنها برای هدایت اعتقادی، تربیتی و علمی مردم و علیهم

یم رکآیندگان امری ضروری است. اولین چیزی که به سیره پیامبر ارزش و اهمیت داده قرآن 
آله را اسوه وعلیههللادهد سیره رسول خدا صلیاست. قرآن به صراحت، به مسلمانان دستور می

 توان گفت: یک اصل اساسی در سیره ونیکو و سرمشق خویش قرار دهند. بر این اساس، می
 بیتم و ترتعلی السالم، توجه آنها بهرفتار دینی، سیاسی و اجتماعی پیامبران و امامان شیعه علیهم

ف از بنابراین، هد .مردم است؛ اصلی که از جمله وظایف و شئون اولیه یک حاکم اسالمی است
پرداختن به این موضوع، روشن ساختن ساختار سیره آن بزرگواران در زمینه آموزش و 

 دانش پرورش است تا بتوان از این سیره، الگوی مناسبی برای باال بردن سطح تربیت دینی و
ت در تربی وشتار بر آن است که به مسئله ساختار و نظام تعلیم ورفت. تالش این نجامعه کنونی گ

و نقش  ن اصلها، ابزار و مواد آموزشی و تربیتی ایالسالم، اهمیت، شیوهسیره ائّمه اطهار علیهم
 مقایسهـ  حلیلیآنان در روند رو به رشد فرهنگ و تمدن اسالمی با توجه به منابع نقلی و با شیوه ت

 .بپردازد یا

 ، مقایسهسیره  ،تعلیم و تربیت ،  ائّمه اطهار:  واژه های کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                           

 آموزگار ، استان مركزي ،شهرستان ساوه 1
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 معلم فنالند و مقایسه آن با ایران تربیت درسی های برنامه

 
 1حبیبه عقیقی بخشایش

 
 چکیده

 
ن کشور است و پایه و رکبدون شک پایه و اساس پیشرفت هر کشور نظام آموزش وپرورش آن 

یژه به و اصلی برای هر نظام تعلیم و تربیتی معلمان آن جامعه است. اگر در کشوری به معلم و
جوانان و نو تربیت معلم بذل توجه شود میتوان امید داشت که آینده ای درخشان در انتظار جوانان

ه به و پیشرفتهای لحظآن کشور است و برعکس . یکی از راههایی که میتوان در عصر فناوری 
رین وفق تملحظه جهان از قافله این پیشرفتها جا نماند و همگام با دنیا پیش رفت هماهنگی با 

 کشورها در عرصه تعلیم و تربیت است و مطالعات تطبیقی این فرصت را فراهم میکند که
از  نظورهش مراهکارها و کامیابی های دیگر ملل را با دیده عبرت نگر دنبال کنیم.در این پژو

 پژوهش این در كه) توامح-2 اهداف، -1شامل درسی برنامه عناصر معلم تربیت درسی برنامه
 - دهییاد روشهای -3( است معلم تربیت دانشجویان درسی عناوین و واحدها محتوا از منظور

تطبیق بین تربیت  که به روش برودی است دانشجومعلمان های آموخته از ارزشیابی -4یادگیری،
ر وبی دخمعلم فنالند و ایران صورت میگیرد.یافته های پژوهش حاکی از آن است که پیشرفتهای 

 ر مللسالهای اخیر در تربیت معلم ایران صورت گرفته و روشهای نوین آموزشی مطابق با دیگ
 شارکتیمیادگیر از شیوه سنتی به سوی یادگیری –در ایران نیز صئرت میگیرد و نحوه یاد دهی 

 ه میتغییر است. در حوزه اهداف و محتوا تفاوت معناداری  در جامعه آماری مشاهد در حال
 شود.

 تربیت درسی برنامه معلم، تربیت بخشی كیفیت ایران، معلم تربیت درسی برنامه واژگان کلیدی:
 فنالند معلم

                                                           

 دانشجوي دكتري برنامه ریزي درسي  1
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 مقایسه تطبیقی برنامه درسی تربیت معلم ایران با کشورهای فنالند و ژاپن
 

 3محدثه نگهبان ،2مریم رضایی ،*1حمدیغالمعلی ا
 

 چكیده 
ه آموزش و پرورش نهادی پویا و پیوسته در حال دگرگونی می باشد و هیچ نظام آموزشی ب

یش آن و گرا خودی خود کامل نیست و هر سیستم اموزشی با توجه به نواقص خود در صدد رفع
علم بیت مطبیقی برنامه درسی  تربه سمت پیشرفت و کمال دارند. هدف اصلی این تحقیق مقایسه ت

ن پایا ایران با کشور های فنالند و ژاپن می باشد، که ضمن بیان شباهت ها و تفاوت ها، در
 . اینپیشنهاد هایی کاربردی جهت بهبود برنامه تربیت معلم در کشور ایران ارائه می گردد

ست. ابزار جمع پژوهش از نوع پژوهش های  تطبیقی می باشد و از نظر هدف کاربردی ا
ین پژوهش اتایج آموری داده ها  در این پژوهش  اسناد  باالدستی و اسناد کتابخانه ای  می باشد. ن

ینکه مله انشان داد که در نظام تربیت معلم کشورهای مورد مطالعه شباهت هایی وجود دارد از ج
 دد و از درجهواحد کارورزی در  تربیت معلم های هر سه کشور مورد مطالعه اجرا می گر

ای هبردهاهمیت بسزایی برخوردار است و به دنبال کیفیت بخشی به این نظام می باشند و از را
شور کر سه گوناگون از جمله تلفیق نظری و عمل استفاده می کنند. اما در برنامه درسی تربیت ه

لی ش عممورد مطالعه  تفاوت هایی دیده شد، که توجه به آن ها راهگشای برنامه های آموز
 دانشجو معلمان می گردد. 

 تربیت معلم، مطالعه تطبیقی، ایران، فنالند، ژاپنواژگان كلیدي: 
 

                                                           

 عضو هيئت علمي دانشکده علوم انساني دانشگاه شهيد رجایي ،دكترا برنامه ریزي درسي 1
 دكترا برنامه ریزي درسي، دانشکده علوم انساني دانشگاه شهيد رجایي2
 ahmadygholamali@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشکده علوم انساني دانشگاه شهيد رجایي 3
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 آموزانای معلمان در تقویت انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشنقش اخالق حرفه
 

 2*، سجاد هراتی1حانیه بیابانی
 

 
 چکیده

 
-ت انگیزش تحصیلی دانشای معلمان در تقویهدف از پژوهش حاضر بررسی نقش اخالق حرفه

 مفاهیم ای استفاده شده و در ابتدا به تعریفخانهآموزان است. در این پژوهش از روش کتاب
هد داشتن دن میها را مورد بررسی قرار دادیم. یافته ها نشاپرداخته و در نهایت رابطه بین مولفه

ربیت تدر امر تعلیم و  توانمندی مهمترین شرط احراز موفقیت در هر شغلی است و این مسئله
نظان  کیفیت یابد.هرچه قابلیت و توانمدی معلمان افزایش یابد ، به همان میزاننمود بیشتری می

سط ای تویابد.  نتایج بیانگر این است که رعایت استانداردهای اخالق حرفهآموزشی بهبود می
وثر مع فرابند آموزش آموزان و در مجموتواند در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشمعلمان می

 .باشد
 

 آموزانای معلمی، انگیزش پیشرفت تحصیلی،دانشاخالق حرفه :واژگان کلیدی
 

                                                           

 hani.biabani@gmail.comدانشجوي دانشگاه فرهنگيان پردیس الزهرا سمنان 1
 Sajjadharati74@gmai.com دانشجوي دانشگاه فرهنگيان پردیس شهيد بهشتي تهران2

 

mailto:hani.biabani@gmail.com
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 ومقایسه فعالیتهای تاثیرگذار و ضروری توسعه حرفه ای از دیدگاه معلمان ایران 

 معلمان کشورهای عضو توسعه همکاری اقتصادی
 

  1اطهر  روحیمهدی 
 

 چکیده 
توسعه حرفه ای معلم در حکم فعالیتهایی است که پس از شروع به خدمت معلمان در جهت بسط 
و تعمیق مهارت ها، دانش، تخصص و دیگر خصوصیات آنها توسط سیستم آموزشی ارایه می 

ها، میزان اثر گذاری و احساس نیاز معلمان در رابطه با آنها گردد. با وجود تنوع این فعالیت 
مشخص نیست. از اینرو، مطالعه حاضر دیدگاه معلمان مقاطع مختلف تحصیلی در ایران را با 
نظرات معلمان کشورهای عضو توسعه همکاری اقتصادی در رابطه با اثرگذاری و احساس نیاز 

ش تاثیر مشارکت و احساس نیاز به فعالیت های توسعه به این فعالیتها مقایسه می کند.برای سنج
 ,TALIS)حرفه ای،از ترجمه قسمتی از پرسشنامه استاندارد و بین المللی آموزش و یادگیری 

اجرا شده  (OECD)  استفاده شدکه در بین کشورهای عضو توسعه و همکاری اقتصادی (2007
معلم مقاطع ابتدایی، متوسطه  150توسط است.با اجرای این پرسشنامه آنالین در گوگل فرم که 

اول و متوسطه دوم پاسخ داده شداطالعات شخصی و داده های مربوط به توسعه حرفه ای جمع 
مستقل و میزان اثر داده ها مورد تجزیه و تحلیل  Tآوری شد. با استفاده از فرا تحلیل، آزمون 

ن ایرانی شرکت در کارگاه آموزشی و قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه معلما
حضور در سمینار های آموزشی بیشترین تاثیرو فعالیت های مربوط به ارزیابی دانش آموزان، 
مدیریت کالس و مهارت های فن آوری اطالعات و ارتباطات برای آموزش بیشترین احساس 

عه نشان میدهد که نیاز را به خود جلب کرده اند.مقایسه بامتوسط دیگر کشورهای مورد مطال
بیشترین تاثیر مربوط به گفتگوهای غیر رسمی بین معلمان درباره بهبود آموزش و کارگا ههای 
آموزشی می باشد. همچنین بیشترین احساس نیاز در بین معلمان این کشورها به فعالیت های 

د. مفهوم مرتبط با توسعه مهارت های فن آوری و مدیریت رفتار و انضباط دانش آموزی می باش
ضمنی این مشابهت ها و تفاوتها نشاندهنده اهمیت دیدگاهها و الویت های خاص معلمان در تبیین 
سیاست های ارتقاء توسعه حرفه ای برای دست اندرکاران و برنامه ریزان آموزشی هر کشور 

 می باشد.     
 

 دیمکاری اقتصاتوسعه حرفه ای ، معلمان ،ایران ، کشورهای عضو توسعه ه  :واژگان کلیدی
   

                                                           
 استادیار دانشگاه فرهنگیان ، همدان  1

http://conference.cesir.ir/administrator/basic_info/signup.php?id=353
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 تفکر انتقادی و ضرورت آن در مراکز تربیت معلم
 

 *3و حدیث کرمی قلعه جوق 2، پیمان قنبریان 1سعید فرح بخش
 

 چکیده
 

 دیدگاه از ت.اس شده یاد آن از اسالم دین در که است مواهبی اساسی ترین از یکی اندیشه و تفکر

 فکرت به را انسان ها بارها قرآن و است تفکر نیروهای انسانی، تمام اصلی سرچشمه اسالم

پس دردنیای امروز، تفکرانتقادی مهارتی ضروری است.  .کند می مسائل توصیه درهمه ی
و ضرورت آموزش تفکر انتقادی درمراکز تربیت  پژوهش حاضر با برررسی تفکر انتقادی،

 تماهی حیث از و دی، كاربر هدف بعد از ،یمرور حاضر مقاله نوع معلم صورت گرفته است.
 رشپرو تفکر، اهمیت بر تأکید با تربیت و تعلیم بزرگ متخصصان باشد.یمی توصیف روش، و

علمانی فکور دانند و پیش نیاز این امر، داشتن میم تربیت و تعلیم اصلی از هدف های یکی را آن
 رفصِ ل انتقا جای به باید، آموزشی نظام اساس، این بر و دارای مهارت تفکر انتقادی است.

 .دنفراهم آور را کودکان تفکر پرورش برای مناسب های موقعیت آموزان، دانش به اطالعات
 به صورت که است ضروری بلکه یابد نمی رشد خود به خود انتقادی، تفکر ویژه به تفکر،

ینده آ افراد که خواهند می وتربیت تعلیم متخصصان و اگرمسئوالن شود. تدریس عملی و نظری
 انجام د راخو موفقیت وظیفه ی با نیز آموزشی نظام و باشند جامعه برای مفید افرادی جامعه، ی 

 و تیتربی علوم درمسائل ناپذیر انکار ضرورتی یک منزله ی به انتقادی تفکر به باید دهد،

اهیت مدا تبرای هرگونه اصالحات در نظام تربیت معلم باید ابو  .کنند توجه پرورش و آموزش
ر دمعلم را درک کنیم و سپس با برنامه ریزی صحیح، سعی  ی و اجتماعی عملسیاسی؛ اخالق

ر منجر شنفکآگاه و رو ،اصالح تربیت معلم کنیم. اگر تربیت معلم بتواند به تربیت معلمان منتقد
می  رمغاناشود، این چنین معلمی امید به تحوالت و بهبود مداوم در تعلیم وتربیت کشور را به 

 .برای توانمندسازی عمومی جامعه فراهم خواهد آوردزمینه راو  آورد
ویژگی های تفکرانتقادی، روش تربیت تفکر انتقادی در اسالم، ضرورت توجه به واژگان کلیدی:

معلم ، اصالح در نظام تربیت معلمتربیت 

                                                           

 تربيتي دانشگاه لرستان دانشيارگروه علوم 1

 دانشجوي كارشناسي ارشد مدیریت آموزشي دانشگاه كردستان  2

 karami11390@ gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ریزي درسي دانشگاه فردوسي مشهد 3
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 بررسی تطبیقی فلسفه تربیت معلم در گذر زمان

 1ابو سعید داورپناه

 

 چکیده

یه و ستخراج مفهومی تازه از فلسفه تربیت معلم است. روش تحقیق تجزاین پژوهش ناظر به ا
ع موضو تحلیل مفهومی ، مفهوم سازی و باز سازی مفهومی است. منابع تحقیق مقاالت مرتبط با

سایه  ست. دردهد که فلسفه تربیت معلم نیازمند طراحی استراتزی اتحقیق است. یافته ها نشان می
ربیت ت. دبیت معلم تعاملگرا، فکور، تجربه گرا و منتقد شکل می گیرچنین استراتژی است که تر

های فلسفی به تربیت معلم ذهن گرائی عالقه مند است که روح معلم مبتنی بر مفروضه
ارتباط  زم بهدموکراسی در کالبد آن جریان داشته باشد. معلم تربیت شده درونگرائی که عمیقا  مل

اری ه دشولمی از تغییرات منطقی و مثبت استقبال می کند. البتبین تئوری و عمل است. چنین مع
 شدن دهآماد.هائی در این مسیر وجود دارد. بهرحال باید به آینده فلسفه تربیت معلم امیدوار بو

 جودو. باشد برخوردار هیرو و نظر وحدت از که است یمعلم تیترب نظام وجود مستلزم معلم،
 میصمت و شهیاند قوام و کندیم کمک وحدت نیا یریگ شکل به معلم تیترب یبرا ینیمع فلسفه

 تحوالت زا جدا معلم، تیترب از یروشن یفلسفه به یابیدست. زندیم رقم را معلم تیترب درباره
 ما هك وقتي روبروست اساسي چالش این با واقع در معلم تربیت فلسفه. است ممکن ریغ معاصر

 پردازیم؟ب معلم تربیت به بهینه نحو به توانیم مي گونهچ نداریم اطالعي معلم تربیت فلسفه از
 اب صحیح تعامل نحوه نشود، تربیت خوب معلم اگر كه است این بر ناظر معلم تربیت فلسفه

 عملي ايراهكاره وارائه نو هاي ایده طرح به تواند نمي ، نیاموزد را فراگیر و درسي برنامه
. است یدیمعلمان،کل یسازآماده یهابرنامه یراب معلم، تیترب یازفلسفه یآگاه .بزند دست

 یم وبمحس پرورش و آموزش در یانسان منبع نیمهمتر عنوان به معلم تیترب كه این به باتوجه
 . ندک ییراشناسا مفهومی تازه ، معلم تیترب یفلسفه یبررس بتا با است درصدد محقق شود،

 فلسفه، تربیت ، معلم  واژگان کلیدی: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

،  تانبلوچس و سيستان دانشگاه روانشناسي و تربيتي علوم دانشکده دكتري فلسفه تعليم وتربيت و كارشناس 1
aboosaeed2002@yahoo.com 
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 صالحیت های حرفه ای معلمان

 
 1شهیب فاطمه شاهبان

 
 چكیده

ز یک اتغییرات برنامه های آموزشی ودرسی به تناسب تغییرات و پیشرفت های علمی و فناوری 
 طرف و اصالحات و دگرگونیهای نظام آموزشی به تبعیت از تغییرات سیاسی ، اجتماعی ،

فه طح ملی و جهانی از طرف دیگر نیاز به ارتقای صالحیت های حرفرهنگی ، اقتصادی در س
ین اا در ای معلمان و توانمند سازی آنها را  برای نظام های آموزشی ضروری ساخته است .  لذ

تلف مقاله ابتدا به تعریفی از مفهوم صالحیت های حرفه ای وسپس به بررسی  جنبه های مخ
نه ی تدریس چند رشته ای ومهارت نخبه پروری  صالحیت های حرفه ای معلمان در  زمی

که  پرداختیم  . و همچنین ورود نو آوریهای آموزشی در حوزه ی برنامه ی درسی باعث شده
گیری  بهره معلم به یادگیریهای صالحیت هایی فراخوانده شود از قبیل اینکه ؛ چگونه باید برای

 رد بینسوی دیگر در طبقه بندی استانداصحیح از فناوری جدید ورو به توسعه آماده شود. از 
المللی آموزش و پرورش تصریح شده است که آموزش قبل از خدمت وضمن خدمت باید باهم 

ی  مرتبط و هماهنگ شود و آموزش معلمان به طور مداوم گسترش یابد تا صالحیت های حرفه
ان ، و وظایف معلممعلمی تحقق یابد، بنابراین باتوجه به دگرگونیهای بوجود آمده در نقش 

 موزشیانتظارات متفاوت از آن ها و تغییرات فراگیر در نظام آموزش و پرورش ، نظام های آ
 فه ایژاپن ، سنگاپور، اندونزی وآمریکا  به اقداماتی در زمینه ی ارتقای صالحیت های حر

ش آموز درمعلمان دست زده اند. این پژوهش به منظور ارائه راه حل برای نظام آموزشی ایران 
انش دهبود حین خدمت معلمان به ویژه در زمینه های رشد و ارتقای حرفه ای ، توانمند سازی و ب

ن با ، نگرش و مهارتهای حرفه ای مورد نظر معلمان و به روز آوری و هماهنگ نمودن معلما
ی تغییرات علمی  و فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ، به مطالعه ی صالحیت های حرفه ا

ین المان در این کشورهاپرداخته است  تا تجارب موفق و دستاوردهای  نظامهای آموزشی مع
 موزشیکشورها در زمینه ی ارتقای صالحیت های حرفه ای معلمان به عنوان الگو برای نظام آ

 ایران در صورت همخوانی باشرایط واوضاع اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی مورد
حیت ط  صالار گیرد. ودر پایان به نکات مهمی  تحت عناوینی همچون  ارتبااستفاده و اقتباس قر

 های حرفه ای معلمان در برقراری جامعه ی صالح وسالم و  اهمیت صالحیت های حرفه ای
 وبخش  معلمان در آموزش سواد مالی پرداختیم و اینکه چگونه می توان یک معلم کارامد واثر

امل بر ین عوان شناسی مبتنی بر تیپ شناسی  باشیم ونیزبه تأثیر سازنده گرا به همراه آگاهی روا
 انه ایروش تحقیق در این گفتار به صورت کتابخ خود راهبری  دانش آموزان  اشاره نمودیم .

 ومروری می باشد .
 

 صالحیت های حرفه ای معلمان، تعلیم وتربیت ، آموزش و پرورشواژگان كلیدي: 
                                                           

 fatemehshahban@gmail.com كارشناسي ارشد ، فقه و مباني حقوق ، وزارت آموزش و پرورش1
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با  وی برنامه تربیت دینی معلم مبتنی بر نظریه های تربیتیبررسی تطبیقی الگ
 (توجه به فاوا )فناوری اطالعات

 
 1ابو سعید داورپناه

 
 چکیده

نی معنا مقتدر دی  در هزاره سوم، با ورود فناوری اطالعات و ارتباطات و لزوم تربیت معلم  
 ه هایه های بنیادین نظریپیدا کرده است. در این نوشتار تربیت معلم دینی بر اساس مفروض

ا  مان بتربیتی به منزله یکی از عمده ترین مواضع مطرح است؛ جایی که انتظار می رود و معل
و  اددهییدرک آموزه های دینی ، متقاضی یادگیری وچگونگی استفاده از فناوری ها  در فرایند 

 ز منظراهای تربیتی   یادگیری باشند، هدف تحقیق، بررسی انواع نگرش به نقش معلم در نظریه
 ده ازدینی در عصر کاربست فناوری اطالعات  است. این بررسی به شیوه بنیادین و با استفا

 وعات روش تحلیلی،  استنتاجی به مطالعه متون موجود در حوزه تعلیمات دینی و فناوری اطال
تربیتی ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری ؛ با محوریت بحث در مورد نظریه های 

ز اپایدارگرائی، پیشرفت گرائی،بازسازی گرائی و ضرورت گرائی ؛ به تبیین شان معلمان 
 منظر دینی پرداخته و سپس به تبیین انتظارات از تربیت معلم می پردازد.

طالعات و اتربیت دینی ،  معلم، یاددهی، یادگیری، نظریه های تربیتی، فناوری  :واژگان کلیدی
 ارتباطات
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 نسی تطبیقی آسیب شناسی نظام تربیت معلم ایران در گذر زمابرر

 
 1ابو سعید داورپناه

 
 چکیده

 –فی هدف از نگارش این مقاله آسیب شناسی نظام تربیت معلم ایران است. روش پژوهش توصی 
رد له موتحلیلی و کتابخانه ای است. کلیه منابع دست اول تاریخی و فلسفی در نگارش این مقا

ر نی کارار گرفته اند. استفاده از نقطه نظرات صاحب نظران حوزه تربیت معلم چاشاستفاده ق
ک دمت یبوده است.تحلیل محتوا در دستور کار قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که در ق
این  فی بهصد ساله تربیت معلم در ایران علیرغم  صرفا توسعه کمی مد نظر بوده و از منظر فلس

شده است. حوزه های انسان شناسی ، شناخت شناسی و ارزش شناسی مغفول مقوله توجهی ن
  عاست.مانده است و تصمیمات شتابزده ، گاه به گاه ، سطحی و زودگذر نیز گواهی بر این اد

 
 : تطبیقی، آسیب شناسی، نظام، تربیت ، معلم، ایران واژگان کلیدی

  
 
 
 
 
 
 

                                                           

،  بلوچستان و سيستان دانشگاه يروانشناس و تربيتي علوم دانشکده بيت و كارشناسدكتري فلسفه تعليم وتر -1
aboosaeed2002@yahoo.com 
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 کای ایران، انگلستان، ژاپن و آمریبررسی تطبیقی نظام آموزش معلم در کشورها

 
 2، بهاره سلیمانی1*زهرا جعفری

 
 چکیده

 ندیشها باورها؛ مجموعه لانتقا رسالت و است کشور هر توسعه لاص ترین مهم تربیت و تعلیم 

 ره حقیقت در. است وپرورش آموزش عهده بر جدید نسل به جامعه و مهارت های رفتارها ها؛
 که آنجا از. است قوی و صحیح پرورش آموزش و مستلزم امعهج در تحول و پیشرفت گونه

 ممه معلمان ،عوامل مجموعه میان در و دارد بستگی آن لعوام به پرورش و آموزش موفقیت
 با را دخو ایحرفه و تخصصی هایتوانایي و که دانش. الزم استنمایندمی ایفا را نقش ترین

 از خیبر و یافته توسعه كشورهای اساس این بر .سازند هماهنگ تحوالت آینده و به روز دنیا

 هددی داركت تحوالت این با رویارویی برای را هاییفعالیت و ها توسعه برنامه حال در كشورهای
گیری از هره. بدین جهت باندكرده ایجاد تحوالتی و تغییر معلم كشورشان تربیت هایبرنامه در و

ام مخصوص هر کشوری، زمینه ساز رشد و ترقی نظ این تجربه ها، متناسب با شرایط ویژه و
رت و شد. بنابراین با توجه به ضروآموزشی، به ویژه تربیت نیروی معلمان آن کشور خواهد

ی تطبیقی نظام آموزش معلمان، در ی حاضر با هدف مطالعهاهمیت این موضوع، مقاله
ش صدد بررسی نوع آموز کشورهای ایران، انگلستان، ژاپن وآمریکا انجام شده است. و در

ی هامعلمان، چگونگی ارائه خدمات رفاهی و مالی به معلمان و بررسی شباهت ها و تفاوت
 بیقیتط پیمایش و یك تحلیلی _توصیفی نوع از حاضر پژوهشموجود در این زمینه بوده است. 

گرد یقیقتح هایگزارش و ایكتابخانه مدارك و اسناد از طریق آن نیاز مورد اطالعات است.
ران در ی حاضر حاکی از اختالف اساسی کشور اینتایج به دست آمده در مقاله است. شده آوری

موزش آهای؛ زمینه ی آموزش و تربیت معلمان با کشورهای انگلستان، آمریکا و ژاپن در حوزه
 بوده است.  معلمانرفاهیخدمت، کارورزی، حقوق و امکاناتپیش از خدمت و ضمن

کارورزی، آموزش پیش ازخدمت، آموزش و پرورش تطبیقی، معلم، تربیت معلم، لیدی:واژگان ک
خدمتآموزش ضمن

                                                           

 . jafari.z.110@gmail.com.دانشجوي كارشناسي ارشد رشته ي روانشناسي تربيتي دانشگاه قم )نویسنده مسئول(.  1
 Ba.soleimani@yahoo.comوي دكتري برنامه ریزي درسي دانشگاه علوم تحقيقات. دانشج  2
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 یبازنگری برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان و تطبیق آن با دانشگاه علوم پزشک
 

 2مریم باقری موسوی و1ژاله ردگاه* 
 

 چكیده
  

ا شد. ببیت حرفه ای معلمان مطرح می باکارورزی به عنوان یکی از مهمترین مولفه ها، در تر
ی، ارورزوجود پیشینه ای بیش از یک سده از فعالیت تربیت معلم و به تبع آن اجرای برنامه ک

 وموزش اما به نظر می رسد برنامه درسی کارورزی و اجرای آن در آستانه تحول بنیادین در آ
ر شده است و لذا بازنگری دپرورش، موفق به تحقق اهداف تربیت حرفه ای مورد انتظار ن

 برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک مساله مطرح می باشد. هدف این
امه پژوهش مقایسه، تطبیق و بازنگری برنامه درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان با برن

هت ا جکارورزی دانشگاه علوم پزشکی می باشد. این پژوهش یک پیمایش تطبیقی است. داده ه
تی و ینترنایافتن پاسخ سواالت پژوهش، از طریق اسناد باالدستی و مدارک چاپی /کتابخانه ای و 

این  دیجیتال و همچنین با استفاده از ابزار مصاحبه جمع آوری شده است. جامعه آماری در
 پژوهش مجریان برنامه درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه علوم پزشکی می

 ر ترمنتایج به دست آمده حاکی از آن است که کارورزی در دانشگاه فرهنگیان در چها باشد.
حال  طراحی شده است و محور فعالیت ها روایت پژوهی، اقدام پژوهی و درس پژوهی می باشد.

 موزی"آنکه در مقابل، دانشجویان دانشکده پزشکی برای تجربه آموزی، دو عنوان درسی "کارآ
تحت  ی گذرانند بدینگونه که دانشجو پس از گدراندن چهار ترم کارآموزیو "کارورزی" را م

قیت ا موفعنوان "استیجر"  آزمون پیش کارورزی را فرا رو دارد و اگر چنانچه این آزمون را ب
تایج و سیر نگذرانید، سه ترم کارورزی را تحت عنوان "اینترن" آغاز می کند. که در مقاله به تف

 ه است.پیشنهادها اشاره شد
 

کارورزی، دانشگاه فرهنگیان معلم، دانشگاه علوم پزشکی، برنامه ریزی درسیواژگان كلیدي: 

                                                           

 jradgah@gmail.comدكتراي برنامه ریزي درسي، مدرس دانشگاه فرهنگيان كرمانشاه،  1
 فوق ليسانس فلسفه تعليم و تربيت، مدرس دانشگاه فرهنگيان قم  2
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رسی دبررسی تطبیقی جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات)فاوا( در نظام برنامه 
جومعلمان در کشورهای یادگیری دانش-مراکز تربیت معلم و فرایند یاددهی

 انانگلستان، ژاپن، فرانسه و ایر
 

 2*، مریم سبکتکین ریزی1علی یزدخواستی

 
 چکیده

 
 تعلیم ظامن مولفه هاي مهم ترین و حساس ترین جمله از مي توان را جهان در معلم تربیت دانشگاه هاي

 هب منوط آموزشي، نظام هر شایستگی ایجاد موفقیت در عدم و موفقیت که چرا دانست؛ تربیت و

 اشند وکه مجریان اصلی برنامه های درسی می ب است معلمانی حرفه اي قابلیت هاي و توانمندي ها

 رشد ترسازبس باید دانشگاه ها این درسي هاي برنامه را به عهده دارند، بنابراین آینده نسل پرورش

 عصر که عصري در جهاني تحوالت با همگام معلم تربیت برنامه هاي به توجه .باشد آنان حرفه اي

 به را صاحبنظران توجه که مي باشد بحث هایي مهمترین از شده، امیدهن اطالعات فناوري و دانایي

 موزشآ در جهاني تحوالت با همسو اخیر دهه در که تحوالتي مهمترین جمله است. از کرده جلب خود

 .است )فاوا( اطالعات و ارتباطات فناوري مباحث به سابقه کم آوري رو داده رخ کشورمان پرورش و
مگام ظیم هاین تحول ع ب مسئوالن نظام های آموزشی را برآن داشته تا خود را بافناوری اطالعات اغل

 موزشآ و افزایش آماده سازي مستلزم را که جدیدي نیازهاي عصر این به ورود که است واضح کنند.

 خود اي حرفه و تخصصي توانایي هاي و دانش باید است و معلمان آورده ارمغان به معلمان براي است

 برای آن زنیا مورد اطالعات است. یتطبیق پیمایش یك پژوهش این سازند. هماهنگ آینده حوالتت با را
 نتاینتر جهانی شبكه در جستجوکتابخانه ای و  مدارک و اسناد طریق از پرسش ها به پاسخگویی

 مورد كشورهای وپرورش آموزش وزارت سایت های مرتبط مانند یونسکو، دیزرتیشن و پروكوست و
 بررسی تطبیقی جایگاه فناوری اطالعات ومقاله حاضر با هدف . است شده آوری ، گردمطالعه

مان در جومعلیادگیری دانش-ارتباطات)فاوا( در نظام برنامه درسی مراکز تربیت معلم و فرایند یاددهی
 رنامهکشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه و ایران، به منظور اصالح و به روزرسانی هرچه بهتر ب

 ی نظام تربیت معلم کشور نگاشته شده است.درس
 

رایند وا(، فبررسی تطبیقی، برنامه درسی تربیت معلم، فناوری اطالعات و ارتباطات)فاواژگان کلیدی: 
 ی تربیت معلمیادگیری، بهساز-یاددهی
 
 
 

                                                           

 yazdkhasty@kashanu.ac.irي، دانشگاه كاشاندانشيار گروه علوم تربيتي، دانشکده علوم انسان  1
دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ریزي درسي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه  2

 * ده مسئول()نویسن maryamsaboktakin1995@gmail.comكاشان
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مطالعه تطبیقی مولفه های گزینش، تربیت و جذب در نظام های تربیت معلم 
 ن، آلمان و ژاپنایرا

 
 2، محمدرضا آهنچیان1*سید مهدی خزاعی فر

 

 چكیده 
 

 ای اصلیهای معلمی که بتوانند وظیفههای حرفهتربیت معلمان شایسته و برخوردار از صالحیت
ت متیازااهای هر نظام تعلیم و تربیت است. یکی از خود را انجام دهند از مهم ترین مسئولیت

ر با ری از خرد جمعی و تجربیات جهانی است از این رو پژوهش حاضگیمطالعات تطبیقی بهره
 قی درهدف بررسی فرایندهای اصلی تربیت معلم "گزینش، تربیت و جذب معلم" با رویکرد تطبی

امل علم شمنظام های تربیت معلم ایران، آلمان و ژاپن صورت پذیرفته است. فرایند اصلی تربیت 
ر دمعلمان است.  «بذـجو  امتخدـسا»و « زياـسدهماآ و شپرور»، زینش«ـ»گسه بخش فرایند 

در  زياـسدهماآ و تـتربی، هدف انتخاب افراد شایسته جهت ورود به فرایند زینش«ـ»گفرایند 
-الحیتصبه هدف ایجاد یا ارتقای « زياـسدهماآ و پرورش»فرایند  نظام های تربیت معلم است؛

 معلمان با هدف به «بذـجو  امتخدـسا»ند فرایو  پذیرد؛های حرفه ای معلمی صورت می
وه و شی کارگیری افراد دارای صالحیت در حرفه معلمی انجام می پذیرد. این پژوهش برنامه ها

اپن ن و ژهای انجام هر یک از این فرایندهای اصلی در نظام تربیت معلم کشورهای ایران، آلما
-یدهها ا این است که تطبیق این تجربه مورد تحلیل و بررسی تطبیقی قرار داده است. هدف غایی

 هایی برای توسعه نظام تربیت معلم کشور ما در بر داشته باشد.
 

 جذب، ایران، آلمان، ژاپن پرورش، گزینش، تطبیقی، معلم، مطالعه تربیتنظام واژگان كلیدي: 

                                                           

دانشجوي كارشناسي ارشد مدیریت آموزشي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد، ایران  1
(mahdikhazaeifar@gmail.com) 

 شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد؛ مشهد، ایراناستاد دانشکده گروه علوم تربيتي، دانشکده علوم تربيتي و روان 2

Ahanchi8@um.ac.ir 
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 بررسی تطبیقی برنامه درسی تربیت معلم در ایران ،آلمان و ژاپن

 
 2کرامت اله جاویدی، 1محمد جواد رضایی

 

 
  چکیده

ر علم دبا توجه به تاریخچه آموزش و پرورش پیش از نیمه دوم قرن بیستم، نظام های تربیت م
رهای ساختارهای سنتی خود به طور مشابه با کم و بیش تفاوت هایی از الگوهای متداول کشو

زشی ی آموها یا واحدها اروپایی پیروی می کردند. ساختار کلی این الگوها منحصر به آموزشكده
 -لمی عبه نام دانشسرا یا کالج های تربیت معلم در کشورهای گوناگون جهان، با اعتبارهای 

آموزشی متفاوت بود. این پژوهش با هدف بررسی برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای 
ن . ایزدژاپن، آلمان و ایران به مطالعه برنامه درسی تربیت معلم در این سه کشور می پردا

تحقیق  و از نوع مروری کتابخانه ای می باشد. نتایج حاصل از پژوهش یک مطالعه تطبیقی است
فیت ف، کینشان می دهد که برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای آلمان و ژاپن در نیل به اهدا

 توای برنامه درسی، اجرای دوره کارورزی، شیوه ارزشیابی ویادگیری، مح -فرآیند یاددهی 
صلی اه از کاستفاده از فناوری اطالعات نسبت به ایران از موفقیت بیشتری برخوردار بوده اند. 

ی مورها ترین دالیل این موفقیت توجه به کیفیت در نظام برنامه درسی تربیت معلم در این کش
 باشد.

 
 ن.برنامه درسی، تربیت معلم، ایران، آلمان و ژاپ: واژگان کلیدی

 
 

 

                                                           

 ورش قائميهوزش و پرنویسنده مسئول، كارشناس علوم تربيتي از دانشگاه فرهنگيان شيراز، آموزگار پایه ششم، اداره آم 2

(mohammadjavadrezaei1372@gmail.com) 

 
 و پرورش شهر قائميه كارشناسي ارشد برنامه ریزي درسي، معاون اداره آموزش 1
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 نظام برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای انگلستان،ژاپن و ایرانبررسی تطبیقی 
 

 4، سمانه ایزدی 3، مجید کشاورزی2*، زهرا شریفی پور  1علی کشاورزی
 

 چکیده 
 اختارهایس در معلم تربیت نظامهای بیستم، قرن دوم نیمه از پیش پرورش و آموزش تاریخچه به توجه با 

 .كردند یم پیروی اروپایی كشورهای متداول الگوهای از تفاوتهایی بیش و كم با مشابه طور به خود سنتی

 تربیت ایكالجه یا دانشسرا نام به آموزشی واحدهای یا ها آموزشكده به منحصر الگوها این كلی ساختار

 و وزدهمن قرن اواخر در .بود متفاوت آموزشی - علمی اعتبارهای با جهان، گوناگون كشورهای در معلم
 می دایر هادانشگاه در هایی آموزشكده بریتانیا، مانند اروپایی كشورهای از برخی بیستم، قرن اول نیمه

 دانشسرا داستعدا با و برجسته كارآموزان پرورش به صرفاً  تربیتی علوم های دانشكده كنار در تا كردند

 آلمان، ،فرانسه ایكشوره در آسیا انجمن تطبیقی مطالعه .بدهند ویژه آموزشهایی آنان به یا بپردازند
 و معلم ربیتت برنامه محتوای گزینش، نحوه اهداف، به توجه که با كانادا و ژاپن چین، كنك، هنگ نیوزلند،

 و زشآمو ضروری توسعه عناصر از معلمان آموزش كه است آن از حاكی داده انجام معلمان سازی آماده
دوره تمرین عملی  طول و معلمان آموزش دوره طول كشورها این در اساس همین بر .است پرورش

 . )کارورزی ( رو به افزایش است
 

 تطبیقی، ایران، انگلستان، ژاپن معلم، برنامه درسی ، مطالعه تربیتواژگان كلیدي: 

 

                                                           

   robatic2009@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد رشته برنامه ریزي درسي ،1
 zahra.shp73@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد رشته تکنولوژي آموزشي ،  2
 اسي ارشد رشته روانشناسي عمومي كارشن 3
 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي  4
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اپن ژبررسی تطبیقی اثربخشی معلمان، فرایند تدریس و آموزش درکشورهای آمریکا، انگلستان، 
 و ایران

 
 2*ابری دهکردی، افسانه ص1علی یزدخواستی

 
 چکیده

 است که . معلم اثربخش معلمیآمیز ماموریتاثربخشی عبارت است از میزان تحقق اهداف وانجام موفقیت
 واناییتای هم دانش برنامه درسی، هم توانایی تدریس با رویکردهای متنوع و هم به طور قابل مالحظه

رام رشان احتاند، برای کابخش مشتاق به تدریسآموزان را دارد. معلمان اثرافزایش پیشرفت تحصیلی دانش
ماندهی و م می گذارند، مهارت سازآموزان احترا-قائل هستند، جاذبه دارند، مقتدرند، الگو هستند، به دانش

هند. که دان میآموزان را نشارائه مطالب به صورت روشن و قابل فهم دارند و توانایی انگیزه دادن به دانش
برای  معلم اثربخش عبارتند از: تقویت جو حمایتی در کالس، فراهم کردن فرصتی هایمهمترین مولفه
کالسی،  های کاربردی و عملیآموزان با موضوعات درسی، تقویت محتوای گفتمانی، فعالیتدرگیری دانش

گیری های کالسی، اجرای راهبردهای تدریس متنوع، استفاده از یادآموزان در فعالیتمشارکت دانش
ی امعه برابا توجه به اهمیتی که جآموزان است. تی و داشتن انتظار پیشرفت و موفقیت برای دانشمشارک

-سرمایه گذاری در جهت تعلیم و تربیت و تامین این رکن اساسی، سودمندترینمعلم متصور است، سرمایه
قش میت و نای و اههای حرفههاست. در ایران نیاز به معلمان از نظر تعداد، پایه مورد تدریس، صالحیت

اتی ه اصالحهای تربیتی و تعلیمی کامال محسوس بوده است. با توجه بمراکز تربیت معلم و گسترش سازمان
 که در نظام آموزش و پرورش و فناوری اطالعات و ارتباطات به سرعت در حال صورت گرفتن است،

ن ای ود.شر زمان دیگری احساس میپرداختن به نحوه تاثیر مراکز آموزشی بر اثربخشی معلمان بیش از ه
در  زش، فرایند تدریس و آموبا هدف بررسی تطبیقی اثربخشی معلماناست و  یپژوهش یك پیمایش تطبیق

یس، بهسازی مدارس، شیوه های تدرکشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن و ایران، به منظور اصالح و 
 وزشی کشور نگاشته شده است.و روش های کالسداری معلمان و اساتید مراکز آمآموزش 

 اثربخشی، معلم اثربخش، تدریس اثربخش، اثربخشی آموزش بررسی تطبیقی، واژگان کلیدی:
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ر تربیت معلم متخصص برمبنای نظریه های رشد تخصص،با تأکید بر مدل یادگیری د

 (MDL) حوزه
 

 1آمنه عالی
 چکیده

یت و ت. انجام پژوهشهای بسیار در زمینه ماهکسب تخصص حرفه ای هدفی ارزشمند در فرایند آموزش اس
 دل هایرشد تخصص در چند دهه اخیر سبب شده درک موجود درباره این مفهوم تغییر کند و نظریه ها و م

 رندگانمتنوعی ظهور یابند که می توانند راهگشای راه مربیان آموزشی در توسعه تخصص حرفه ای یادگی
راد ق آن افی دری فوز که طباترین آنها عبارتند از: مدل پنج مرحلهباشند. برخی از معروفترین و معتبر 

دل دو برای رسیدن به تخصص پنج مرحله را طی می کنند: مبتدی، پیشرفته، کاردان، خبره، و متخصص؛ م
دل مهانه؛ مرحله ای اریکسون به معنای رسیدن از مرحله بدفهمی به مرحله درک و فهم از طریق تمرین آگا

شی و ازاندیربی دیوید کلب یا  بازاندیشی در عمل اسکان که هر دو به نقش محوری فعالیتهای بیادگیری تج
قعیتی صیل موفراشناختی در یادگیری اشاره می کنند؛ مدل براون، کولینز، و داگاید با تأکید بر فعالیت ا

ی لیدهاکبه عنوان  وکارآموزی؛ نظریه لین هارت و همکاران که نظریه پردازی در عمل و تشریح نظریه را
کپارچه بزار یرشد دانش تخصصی پیشنهاد می کنند؛ نظریه بریتر و اسکاردامالیا که به حل مسأله به عنوان ا

در  سازی دانش تخصصی یعنی تبدیل یا گشتار دانش نظری به دانش شخصی و مهارت  اهمیت می دهند؛ و
دی، و در سه مؤلفه دانش، پردازش راهبر ( که تغییرات کمی و کیفیMDLنهایت مدل یادگیری در حوزه )

ز اانگیزش را در گذر از سه مرحله خوگیری، قابلیت، و خبرگی، الزمه کسب تخصص می داند. هر یک 
د. ر هستناین نظریه ها و مدلها بر پیش فرض ها و تبیین هایی متفاوت و گاه متضاد دربارۀ تخصص استوا

ه عنوان ب(، MDL)ن نظریه ها و با تأکید بر مدل یادگیری در حوزه لذا، در این مقاله با مروری تحلیلی بر ای
رویکردی متفاوت و جامع به تخصص، سعی شده توصیفی دقیق از چیستی ماهیت تخصص و چگونگی رشد 

تهای آن ارائه شود تا براین اساس پیشنهاداتی آموزشی در سه حیطه توسعۀ دانش تخصصی، بهبود مهار
 زۀ فردی در بافت آموزشهای ویژۀ تربیت معلم استنباط گردد.حرفه ای، و افزایش انگی

 
 (MDLتخصص، تربیت معلم، مدل یادگیری در حوزه ) واژگان کلیدی:
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 ,بررسي تطبیقي آموزش صلح در كتب علوم اجتماعي مقطع ابتدایي كشورهاي امریکا

 پاكستان و تركیه ,هند

 
 3نرجس رستگاری، 2مژده واحدی، 1*پروین ساالری چینه

 
 چكیده 

اطات هاي متقابل افزایش پیدا می کند. پیروزي با ارتبصلح از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا وابستگي
اي است و وحدت انسانها در زندگي و مرگ، آنها را به یكدیگر متصل كرده است. پس آموزش صلح، بر

نر آموزش تفاهم، آموزش هانسانها اساسي است و به عنوان یکی از غایتهاي آموزش و پرورش است و 
در این پژوهش به بررسي تطبیقي آموزش صلح در كتب علوم اجتماعي كشورهاي  زندگي كردن است.

هیم سي مفاامریکا. هند پاکستان و ترکیه پرداخته شده است، اهداف اساسي دنبال شده در این تحقیق، برر
ها و هتورد مطالعه و نقد و تحلیل شبامرتبط با صلح دركتب علوم اجتماعی مقطع دبستان در کشورهای م

اي است. باشد و روش تحقیق زمینههاي آموزش صلح در این كتب می باشد. نوع تحقیق كاربردي ميتفاوت
فاوت و سوم متنتایج بدست آمده از این پژوهش بدین ترتیب است: در آمریكا معرفي جوامع متعدد با آداب و ر

ن از طریق گیرد. در تركیه مهارتهاي برقراري ارتباط با دیگراكید قرار مياحترام به تفاوتها بیشتر مورد تأ
 ست. درمذاكره و گوش دادن فعال و در واقع مهارتهاي فردي آموزش صلح مورد توجه ویژه قرار گرفته ا

 ز طریقي را اهند تجلیل از مهاتما گاندي و سیاستهاي ضد تبعیض نژادي او و همچنین شعار او كه باید آزاد
ردن كآمیز و بدون خشونت بدست آورد به كرات مورد تأكید قرار گرفته است.  در پاكستان با مطرح مسالمت

آموزان طریقه صحیح رفتار در هایي مانند رفتارهاي درست، مهرباني، زندگي با دیگران به دانشدرس
ها و مختلف شباهت اجتماع آموزش داده شده است. بنابراین در مصادیق آموزش صلح در كتب كشورهاي

  توان به درك ابعاد مختلف آموزش صلح نائل آمد.شود و از طریق اینگونه تحقیقات ميتفاوتهایی مشاهده مي
ی و آموزش صلح، کتب علوم اجتماعی، سازمان علمی فرهنگی یونسکو، مولفه های فردواژگان كلیدي: 
 اجتماعی صلح.
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 یران و آمریکاهای درس پژوهی در امطالعه تطبیقی چالش

 
 2، زهرا امامی پور1*عظیمه سادات خاکباز

 
 چكیده 

 قی بر رویای معلمان است که با توجه به نتایج مطالعه تطبیی حرفههای توسعهدرس پژوهی، یکی از روش
ت. وجه استنتایج تیمز، به حوزه تعلیم و تربیت معرفی شد و هم اکنون در کشورهای زیادی در جهان مورد 

یگر دی آن در کشورهای پژوهی به عنوان رویکردی ژاپنی شناخته شد، ورود و توسعهکه درس از آنجا
گان آن ارد کنندها در کشور آمریکا، که از نخستین وهایي برای معلمان است. این چالشهمراه با ایجاد چالش

وده بوهشی خالی بود، توسط پژوهشگران متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. در ایران، جای چنین پژ
ی در است. پژوهش حاضر، نتایج یک مطالعه موردی بر روی یکی از مدارس ابتدایي درگیر با درس پژوه

سه ا مقایاستان همدان که از پیشگامان درس پژوهی در ایران است، است که با دستاوردهای پژوهشی آمریک
حاضر  و یکی از نگارندگان پژوهش شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش متشکل از بیست معلم ابتدایي

و  آوری و از روش کدگذاریی مشارکتی جمعهای پژوهش از طریق مصاحبه و مشاهدهبوده است. داده
ر سه دها الشها تحلیل شده و سپس مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به این منظور، چمقوله بندی داده

اجرای  ین درگیری با فرایند درس پژوهی و پس از اتمامی قبل از اجرای عملیاتی درس پژوهی، حمرحله
ت، که هایي اسها و تفاوتدرس پژوهی تحلیل شدند. نتایج حاصل از این بررسی تطبیقی، نشانگر شباهت

انش، دها به بهبود اجرای درس پژوهی یاری رساند. چالش های مشابه نظیر عدم توان از بررسی آنمی
ری با قبل از اجرای درس پژوهی و انتخاب مسئله نادرست در هنگام درگی درک، انگیزه و زمان مناسب،

درس  درس پژوهی و چالش هایي که خاص ایران شناسایي شد، بعد از درس پژوهی در حوزه انتشار نتایج
مان ی عدم غنای مناسب درس ها و خواست پایین پژوهشی معلهای خاص آمریکا در حوزهپژوهی و چالش

 بوده است.  
 
 ، ایران، آمریکادرس پژوهی، مطالعه تطبیقی، چالش هااژگان كلیدي: و
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ه بررسی میزان همخوانی و هماهنگی سه برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وکسب شده دانشگا
 فرهنگیان در ایجاد شایستگی های مورد انتظار معلمان

 
 3پوران خروشی، 2، شبنم کاظمی*و1فاطمه فارسی

 چکیده
سب هدف بررسی میزان همخوانی و هماهنگی سه برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وک پژوهش حاضر با

شته تگان رشده دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی های مورد انتظار معلمان از نظر اولین دانش آموخ
 هاست ک علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان انجام شده است. این پژوهش از جمله پژوهش های کیفی

اه نفر دانشجوی فارغ التحصیل دانشگ 20داده های موردنظر از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با 
وری جمع آوری گردید. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، مح 95فرهنگیان اصفهان در سال 

فت ه از میان کدهای استخراج شده و صورت پذیرفت.  MAXQDA10وگزینشی با استفاده از نرم افزار 
ب شده برنامه درسی کس بخش برنامه درسی اجرا شده و مفهوم و پنج مضمون به دست آمد. نتایج در دو

ته د. یافطبقه بندی شده و در هر بعد با شایستگی های قصد شده در برنامه درسی تربیت معلم مقایسه ش
روس، دویان، محتوای حاکی از آن بود که تخصص اساتید، روش های تدریس دانشجو محور، انگیزه دانشج

ا در وخته هانتقال کاربردی دانش با توجه به رشته آموزش ابتدایی، ایجاد فرصت در به عمل در آوردن آم
ته ها د. یافمحیط واقعی از عوامل مهم وتاثیر گذار در همخوانی برنامه درسی اجرا شده وکسب شده می باش

ی ی عمومکه از دید دانش آموختگان شایستگی ها در بعد برنامه قصد شده نیز این نتیجه را در برداشت
رد. کمترین میزان مطلوبیت را برخوردار بوده ودر محیط حرفه ای کمتر مورد استفاده قرار می گی

ی موضوع شایستگی های ارائه شده در سه حیطه دیگر به نسبت بهتر بوده ودر این میان شایستگی تربیتی
 از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 
وعی، شایستگی عمومی، شایستگی موض برنامه درسی کسب شده، برنامه درسی اجرا شده، ان کلیدی:واژگ

 شایستگی تربیتی موضوعی شایستگی تربیتی،
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 بررسی رسالت دانشگاه تربیت معلم  در سند چشم انداز ملی

 
 1علی یوسفی هنومرور 

 

 چکیده

ا بر سند چشم انداز ملی بود که  نگارنده هدف از پژوهش حاضر بررسی رسالت دانشگاه فرهنگیان د
ز است و ااستفاده از روش توصیفی و تحلیلی به این دست آورد رسید که آموزش و پرورش کلید فتح آینده 
دگی ای زندیرباز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز بر

آماده  وربیت ن زمینه نیز رسالت دانشگاه فرهنگیان پیرو اهداف آن که تدر جامعه فردا آماده سازد. در ای
بر  ی رودمسازی نیروی انسانی به ویژه معلم با توجه به مقتضیات و شرایط جامعه آینده است که انتظار 

رای جایگاه ، که ایران باید کشوری باشد که دا 1404ساله ایران در افق  20اساس سند چشم انداز فرهنگی 
 رنامهبخست در عرصه های فرهنگ و هنر ،تعلیم و تربیت ،علم و فناوری و اطالعات گردد که از طریق ن

ه اشنگاریزی جامع و مدون در زمینه ی تربیت دانشجو معلمان فرهیخته و مستعد اقدام کند.در رسالت د
، با اتکا  1404ر افق فرهنگیان در سند چشمن انداز ملی آمده اسیت که نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی د

ش آن ها ام بخبه قدرت الیزال الهی ، مبتنی بر نظام معیار اسالمی ، فرهنگ و تمدن اسالمی ، ایرانی و قو
از و زمینه ساز جامعه جهانی عدل مهدوی )عج( و برخوردار از توانمندی های تربیتی ممتاز در طر

م و تعلی ی تعامل سازنده و موثر با نظام هایجمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه ، الهام بخش و دارا
ویت تربیتی در سطح جهان توانمند در زمینه سازی برای شکوفایی فطرت و استعداد ها و شکل گیری ه

 ر بخشیکپارچه اسالمی ،انقالبی ایرانی دانش آموزان با توجه به هویت اختصای آنان ، کار آمد ،اث
الق یل اخبرخوردار از مربیان و مدیران مومن و آراسته به فضا،یادگیرنده ،عدالت محور و مشارکت جو ،

مین اهد ، ، متعاسالمی و عامل به عمل صالح ، تعالی جو ، و تحول آفرین ، انقالبی ، آینده نگر ،عاقل 
 ،بصیر ، حق شناس.

 .تلیم و تربیتع :سند چشم انداز ،تربیت معلم ، رسالت دانشگاه فرهنگیان ، سند تحول بنیادین ،واژگان کلیدی
 

 
 
 

                                                           

 Aliusofi1372@gmail.comكارشناسي ارشد شيعه شناسي ، یزد  ، دبير معارف اسالمي ، یزد 1
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 هی ترکیجمهوری اسالمی ایران و جمهور سیر تاریخی تربیت معلم با رویکرد مطالعه تطبیقی میان کشورهای

 
 1 *مرتضی قاسمی اقدمی 

 
 چكیده 

 

د. در عنوان مهمترین و موثرترین فاکتور، جایگاه و اهمیت بسزایی  در نظام آموزش و پرورش دارمعلم به
لت بود تا میالدی مورد غف 18و  17ن تا پیش از آغاز عصر نوین مردم ساالری و قرون دنیا آموزش معلما

ادران میالدی توسط دو کشیش فرانسوی با نام مؤسسه بر 1۶8۵اینکه اولین نهاد تربیت معلم در سال 
 وهجري شمسي و ایجاد  1229در سال « دارالفنون»مسیحی تأسیس شد. در ایران نیز پس از تأسیس 

یت و ترب مدارس جدید نیاز به معلم براي تدریس در مدارس، به ویژه معلماني كه با اصول تعلیم گسترش
قانوني در  اولین اقدام رسمي در زمینه تربیت معلم، تصویب .شدجدید آشنا باشند به خوبي احساس  مي

مانی دولت عثتوسط مجلس شوراي ملي بود. در ترکیه نیز با آغاز اصالحات   1290اردیبهشت ماه سال 
پرورش  ومیالدی ، تمایل به غرب به و یژه در نظام آموزش  1839تحت عنوان" قانون تنظیمات" در سال 

ی لم برابیش از پیش احساس گردید.  در این سالها با رشد مدارس به سبک غرب نیاز پرورش و تربیت مع
یس گردید. یالدی دارالمعلمین تاسم 1848این مدارس مطرح شد و برای اولین بار در  شانزدهم ماه مارس 

ورش م و پراین مجموعه با انجام مطالعه کتابخانه ای و  با بررسی مختصر سیر تاریخی مراکز تربیت معل
ی مسه ای معلمان به تحوالتی که در این زمینه در دو کشور ایران و ترکیه انجام گرفته به صورت مقای

 پردازد. 
 

 رکیهتعلم در ملم، تحول در تربیت معلم،  تربیت معلم در ایران ، تربیت تاریخچه تربیت معواژگان كلیدي: 
 
 
 
 
 

                                                           

 m_gh_Aghdamy@yahoo.comدكتراي مدیریت آموزشي از دانشگاه حاجت تپه تركيه، كارشناس وزارت آموزش و پرورش  1
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 بررسی تأثیر کارورزی بر فکورانه عمل نمودن دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان   

 
 4  شاهرخ محمدیو 3،محمد محمدی2، مهسا عباسی*1فرشته زارعی فر

 
 چکیده

ه که نقط را تغییر دهد واین تغییر حاصل عمل تأملی استمعلم فکور کسی است که با فکرش بتواند مسیر 
ازتابی زیرا تأمل چیزی بیش از تفکر سست و بی پایه است و نوعی تفکر ب؛ شروع وحیات یادگیری است 

ندانه برای خردم و است . معلم فکور معلمی است که بتواند اندیشه و عمل  خود را با نگاهی دوراندیشانه
مل ورانه عحرفه ای به کار بگیرد . این مقاله با هدف بررسی نقش کارورزی بر فکدستیابی به نتیجه ای 

انجام  96-95کردن دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید صدوقی کرمانشاه در سال تحصیلی 
 ایش می باشدبا دوگروه گواه و آزمپیمایشی است .  –توصیفی با توجه به این که روش تحقیق  .گرفته است 

ن بودند به نفری دانشجویا 30با عنایت به محدودیت های انتخاب نمونه از نمونه در دسترس که دو کالس و
 زان عملبرای سنجش می؛ عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر که طی ننموده بودند گروه گواه استفاده شد 

مل آمد به ع a=0/78))فکورانه از هردو کالس پیش آزمون و پس آزمون با ابزار پرسشنامه محقق ساخته 
و د.تحلیل پژوهش حاضر به و پس از برگزاری دوره کارورزی از هردو گروه پس آزمون به عمل آمد 

یک یار هرقسمت آمار توصیفی وآمار استنباطی تقسیم شده است ؛ آمار توصیفی شامل میانگین وانحراف مع
مون ش آمار استنباطی نیز از آزاز مولفه ها شده و فراوانی هر سوال نیز مشخص شده است . در بخ

بارتی ود به عنتایج تخقیق بیانگر تفاوت معنادار بین دوگروه آزمایش وگواه بفرضیات استفاده شده است . 
 فت . رار گرقفرضیه محقق مبنی بر اینکه کارورزی بر عمل فکورانه دانشجومعلمان تأثیر دارد مورد تأیید 

 
 علم فکور ، یادگیری .عمل تأملی ،کارورزی، م:واژگان کلیدی

 
 

                                                           

 f.zareiefar95@gmail.comدانشجوي كارشناسي آموزش ابتدایي دانشگاه فرهنگيان پردیس شهيد صدوقي كرمانشاه 1
 دانشجوي كارشناسي آموزش ابتدایي  2
 دانشجوي كارشناسي دبيري الهيات  3
 نامه ریزي درسي مدرس دانشگاه فرهنگيان كرمانشاهدكتراي بر 4
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معلّم ای معلّمان و دانشجومعلّمان در نظام تربیتهای ارتقاء شایستگی حرفهبرنامه مطالعه تطبیقي 
 ایران با کشورهای انگلستان و ژاپن

 
 3حسین كاظمیان، 2مالك افشاري هریس، 1لیال عمراني

 
 چكیده 

 
ای معلّمان های ارتقاء شایستگی حرفهف و برنامههای پذیرش، اهدامالکمطالعه تطبیقي هدف این پژوهش، 

تطبیقي  ،معلّم ایران با کشورهای انگلستان و ژاپن بوده است. روش تحقیق و دانشجومعلّمان در نظام تربیت
ر هر ( د1دهد كه: تحلیلي و الگوي مورد استفاده ، جرج بردي است. مهم ترین نتایج بدست آمده نشان مي

هاي شایستگي را در ژه و مالكن و انگلستان براي گزینش دانشجو معلّمان شرایط ویسه كشور ایران، ژاپ
اي معلّمي است با توجه به این نكته كه گیرندكه حاكي از اهمیت پذیرش و گزینش داوطلبان حرفهنظر مي

ر ( د2اي برخوردار است. در كشور ژاپن و انگلستان حرفه معلّمي از منزلت و موقعیت اجتماعي شایسته
ه و ر نمودهر سه كشور بهبود بخشی کیفیت تربیت معلّم در سطح ملّی به عنوان هدف كلي تربیت معلّم ذك

اند، با این تفاوت که در كشور انگلستان اقدام به هاي آموزش و پرورش معلّمان متمركز شدهبر برنامه
اپن اهداف در قالب ایران و ژ اند در حالي كه دردهسازي در این زمینه كرتاسیس موسسات استاندارد

هاي هاي آموزشي براي ارتقاء شایستگي( اکثر برنامه3اند. هاي كلي مطرح شدهها و توانایيشایستگي
خدمت ارائه مي گردد. تفاوت بارزي هاي آموزشي ضمناي معلّمان در هر سه كشور در غالب برنامهحرفه

 انگلستان با ایران وي معلّمان در هر دو كشور ژاپن اهاي حرفهدر ماهیت و چگونگي ارتقاء شایستگي
استفاده  تان، ،وجود دارد كه مي توان به عنوان مثال به تعین استانداردها و نشان كیفیت معلّمي در انگلس

 در ژاپن اشاره نمود. خدمت معلّمانگسترده از تكنولوژي آموزشي در آموزش ضمن
 

 لستاناي، ایران، ژاپن ، انگتربیت معلم ،  ارتقاء شایستگی حرفه : مطالعه تطبیقي ، نظامواژگان کلیدی

 

                                                           

 ، (leila.omrani20@gmail.com)نویسنده مسئول:دانشجوي دكتري مطالعات برنامه درسي دانشگاه تبریز ، - 1

 afshari_malek@iran.irمدرس دانشگاه فرهنگيان  - 2

 ارشناسي ارشد مهندسي معماري سيستم هاي كامپيوتري آموخته كدانش - 3
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 یتجربه) صالحیت حرفه ای معلمان پیش از خدمتسنجش  و ابزارهای هابررسی روش
 کشورهای استرالیا، انگلستان، فنالند و ژاپن(

 
 3 سمانه پارسا، 2 صبا نیک رهی، 1 هاجر حامدی

 
 دهچکی 

ژاپن   رهای تعیین صالحیت متقاضیان تدریس را در چهار کشور استرالیا،ها و معیاپژوهش حاضر شیوه
 ربوط بهمهدف از این مطالعه، بررسی و مرور ادبیات انگلستان و فنالند مورد بررسی قرار داده است. 

ی ای معلمان پیش از خدمت در چهار کشور مزبور براهای حرفهها و ابزارهای سنجش صالحیتروش
از  ای وخانهش کتابپژوهروش . ای قابل قبول به نظام گزینش دانشجو معلمان در ایران است ارایه پیشنهاده

سانی )سایتراز جمله پایگاه های اطالع ها و سایر منابع معتبر کتاب، هامقاله یهمطالعمرور و  طریق
جه گیری خش نتیهمچنین در ب است. بندی این اطالعاتبندی و جمعهای( برنامه های تربیت معلم و طبقه

ر گرفته های گزینشی چهار کشور و نیز تاکیدات هر کشور مورد بررسی قراهای نظامها و تفاوتشباهت
ز لمان ای دانشجو معاست. توجه ویژه به اقدام پژوهشی، پژوهش، کارورزی، فعالیت های خارج از مدرسه

می است. یدهای اصلح برای حرفه معلهای چهار کشور مورد مطالعه در گزینش کاندترین دغدغهجمله مهم
از  بعدهای پژوهشی و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در فنالند، تدریس مشروط تاکید به کسب مهارت

و ژاپن  ترالیادریافت مجوز تدریس بعد از دوره تربیت معلم در اس گذراندن دوره تربیت معلم در انگلستان،
 رد شناسایی شده خاص هر کشور هستند.ترین موابرای ورود به حرفه تدریس از مهم

 
 سنجش صالحیت، دانشجو معلم، حرفه معلمیواژگان كلیدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جایگاه مشارکت معلمان دربرنامه ریزی درسی بررسی
 

 4ابراهیم بهرامی
 

 چکیده

                                                           

 hamediram@gmail.comكارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه الزهرا)س( * 1
 (،دانشگاه الزهرا)سزبان شناسيكارشناسي ارشد  2
 كارشناسي ارشد گردشگري، دانشگاه سمنان 3
 ab1391ba@yahoo.comي دانشگاه فرهنگيان مقطع كارشناسي،دانشجو 1
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بیت تعلیم و تر. درسی است ریزی دربرنامه معلمان مشارکت جایگاه بررسیهدف از انجام این تحقیق 
ها  ایشها و گرمهارت ي است منظم، حساب شده و حمایت شده براي انتقال و گسترش دانش، مفاهیم،كوشش

و حساب  ها در انسان به منظور ارتقاء او به جایگاه یك انسان مطلوب.براي انجام هر فعالیت منظمیا عادت
توان است كه ميریزي ز طریق برنامهریزي الزم است و ااي براي رسیدن به هدف خاص برنامهشده

بر  ها را انتظام بخشید، در جهت مطلوب هدایت كرد، از اتالف وقت و نیرو و سرمایه جلوگیري وفعالیت
ه نه ای(انجام گرفته است ودرتهیمروری)کتابخا-روش علمی این پژوهش باروند پیشرفت امور نظارت كرد.

 دهد يمیافته هاي این مقاله نشان  ی آن ازکتاب ها،مقاالت ،فصل نامه های معتبراستفاده شده است.
 برنامه هاي رده مسئوالن نامناسب مشارکت معلمان دربرنامه ریزی درسی امری محوری است نگرش

 شغلي،بي رضایت وكاهش درجامعه معلمان ي حرفها جایگاه محسوس معلمان،كاهش به كشورنسبت ریزي
 همدرس واداري امورآموزشي در لمانمع مشاركت هزینه درباالبودن معلمان مشاركت به نسبي توجهي
یجه نت ود. موانع مشارکت معلمان شده است که باید رفع شوندتا اثری بخشی برنامه درسی بیشتر ش ومنطقه

 خصوص كشوردر ازمعلمان اي گسترده بایدنیازسنجي وپرورش آموزش وزارت شود ای که گرفته می
 اتوجهب درسي ي ریز برنامه طرح ایجاد ادرخصوصر معلمان تمایل دهدو انجام درسي ریزي فرایندبرنامه

 عما متناسب آموزشهاي برگزاري قراردهدونیز موردبررسي آموزشي سیستم وبروندادهاي دروندادها به
 اولیاءو درسي،انجمن ریزي برنامه  متخصصان انجمن آموزشي،جلسات هاي خدمت،گروه ضمن ازآموزش

 برنامه اجراي پذیري درمشاركت بیشترمعلمان هرچه عمل ديآزا فراهم کند؛همچنین  معلمان براي مربیان
 درامورآموزشي را به تحقق درآورد. اثربخشي افزایش جهت درسي

 
 معلم، برنامه ریزی درسی ،مشارکت: واژگان کلیدی
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 جتماعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیانا -بررسی نیازهای فرهنگی
 

 5ایمان ناگهی، 4علی معصومی، 3وحید بادکوبه هزاوه، 2یمجتبی محمدی جالل، *1میالد نوده فراهانی
 
 

 چکیده
 

برای  نیاز یک مفهوم عمومی است که دارای تعاریف متعددی است از جمله این که نیاز، چیزی است که
ها به نیازهای ای از پاسخفرهنگ مجموعهشود. ارضاء و تحقق یک هدف قابل دسترس یا تسهیل در آن می

ماعی . سنجش نیازهای فرهنگی، اجتی است. نیازی که فرهنگ ها بدان پاسخ می دهندانسانی و اجتماع
نده ریزی سنجیده و آیسبب شناخت بیشتر وضع موجود و تالش برای رسیدن به وضع مطلوب با برنامه

ن انشجویاشود که در این پژوهش با هدف شناخت و اولویت بندی نیازهای فرهنگی و اجتماعی دنگرانه می
وع س شهید باهنر استان مرکزی ) پردیس برادران( صورت گرفته است، روش پژوهش میدانی از نپردی

جدول  توصیفی می باشد، جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان پسر شهیدباهنر مرکزی است که از طریق
شناسی،  ستهای علوم تربیتی، علوم اجتماعی، زینفر از دانشجویان رشته 200نمونه گیری مورگان تعداد 

 الهیات، ادبیات، شیمی، مشاوره و تربیت بدنی به صورت تصادفی انتخاب شدند، بر اساس تکنیک
عات نیازسنجی دلفی اطالعات طی دو مرحله از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید، پس از تحلیل اطال

ز :  تند اها عبارجمع آوری شده نیازهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان اولویت بندی شد که مهم ترین آن
هبود های درسی،  بفراهم نمودن شرایط استفاده از اینترنت وای فای در پردیس، بهبود وضعیت کالس

های برقراری تعامالت همه جانبه میان پردیسرهنگی و ف -ها، برگزاری مسابقات ورزشیوضعیت خوابگاه
ر، افزایش برنامه ریزی منسجم ت .بود فناوری –سطح استان با تاکید بر تعامل فرهنگی، اجتماعی، علمی 

د عملکر کارایی آموزشی و استاندارد سازی تعداد دانشجویان در کالس های درس شناخته شد که نیاز به
 .ریزی داردتری از سوی عوامل و کارکنان بخش آموزش و برنامه مطلوب

 
نگیان  اجتماعی، دانشگاه فره –: نیاز، نیازسنجی، نیازهایی فرهنگیواژگان کلیدی
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 
 بررسی دیدگاه های موجود در رابطه با مولفه های ارزیابی برنامه درسی مراکز تربیت معلم

 
 2؛ داود میرزایی فر1یحیی معروفی

 
 چکیده

ست آوردن دانش، مهارت و توسعه نگرش دمعلم جهت به -تربیت معلم ارائه یک فرصت برای دانشجو
ینده آعلمان ربیت معلم اشاره به سیاست ها و روش تجهیز ممثبت مورد نیاز و ارزش ها و اعتقادات است. ت

 مراکز به دانش، نگرش، رفتار و مهارتهای مورد نیاز کالس درس، مدرسه و جامعه دارد. برنامه درسی
لی دارد ونتربیت معلم از نظر اصول طراحی و تدوین برنامه درسی با دیگر موسسات و دانشگاه ها تفاوت 

ررسی داف آنها با دیگر موسسات متفاوت است. در نتیجه هدف از این پژوهش بماهیت این مراکز و اه
ین . در اپژوهش های انجام شده در زمینه ارزشیابی برنامه درسی و صالحیت های مراکز تربیت معلم است

-ئه میپژوهش نمونه هایی از بررسی صالحیت معلمان و  استاندارد های بررسی مراکز تربیت معلم ارا
ت  اکثر کشورها مسولیت  بررسی صالحیت و ارزشیابی موسسات تربیت معلم بر عهده موسسا شود. در

ت ات  صورپردازد .  اکثر مطالعاعتبار بخشی  است  که با توجه به وضعیت موسسه به تعیین اعتبار می
رائه اود  خ گرفته  بر آن بوده اند که صالحیت و استاندارد های متناسب با شرایط و موقعیت تربیت معلم

معلمی  تمرین دهند.  تفاوت اساسی  ارزشیابی مراکز آموزش عالی  در مقایسه با   موسسات تربیت معلم  به
ی مه درسو کارورزی  مرتبط است؛ به عبارت دیگر کارورزی و تمرین معلمی از  مولفه های مهم در برنا

 شود.  تربیت معلم محسوب می
 

 .داردها، صالحیت، ارزیابی برنامه درسی: تربیت معلم، استانواژگان کلیدی
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 
 مقایسه سیستم تربیت  معلم در فنالند و ترکیه

 
 2داود میرزایی فر ؛1زادهمحمدرضا یوسف

 

 چکیده
 

ساله که از سراسر جهان گرد 15آموزان بار برای گروهی از دانشهر سه سال یک ( PISAآزمون پیزا )
ی سیستم آموزشی کشورهای مختلف در ارزیاب پیزا آزمون برگزاری زا هدف شود. اند برگزار میهم آمده

سازمان همکاری و توسعه »از دوران تحصیل است. این آزمون توسط آموزان برای پس سازی دانشآماده
کشور برگزار  70از با همکاری مراکز ملی و کارشناسان برجسته از سراسر جهان، در بیش« اقتصادی

فنالند  . موفقیت دانش آموزانشودهای ریاضیات، علوم و خواندن برگزار میر زمینهشود. این آزمون دمی
وفقیت متوجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است، مخصوصا کشورهایی مانند ترکیه که میزان 

عوامل   هم ترینبه همین دلیل این مطالعه م آن کم است و سیستم آموزش معلمان فنالند را دنبال کرده اند. 
وت بین دهد و به بررسی تفاسیستم آموزش معلمان در موفقیت برجسته دانش آموزان فنالند را شرح می

ه باالی ه جایگاتوان  بپردازد. از ویژگیهای نظام آموزشی فنالند میسیاست های آموزشی ترکیه و فنالند می
باال،  واناییوزشی ، جذب متقاضیان با تمعلم ، کیفیت مراکز تربیت معلم ، توجه سیاست مدارن به نظام آم

وزش بودجه باالی آموزش، اراده سیاسی، تالش های هدفمند برای ترویج عدالت در نظام آموزشی، آم
زایش شی و افای و اخالقی معلمان،  اعتماد جامعه به فعالن  آموزمعلمان با کیفیت باال، مسئولیت حرفه

ن امر رد و ایو استقالل معلم در فنالند در سطح باالیی قرار داسطح تحصیالت معلمان اشاره کرد. اقتدار 
 ست. ابرد. ترکیه بر خالف فنالند دارای سیستم غیر متمرکز انگیزه و خالقیت معلمان را باال می

 
 : فنالند، ترکیه، پیزا، تربیت معلم، دانشجو معلمواژگان کلیدی
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بر  ربیت معلم)دانشگاه فرهنگیان(و تاثیر آنحلیلی کارورزی در برنامه درسی تت-بررسی توصیفی
 شایستگی حرفه ای معلم

 1*مژگان رئیسی

 
 چکیده

رای عصر حاضر در مقایسه با گذشته انتظارها و خصیصه های متفاوتی را داراست. آموزش و پرورش ب
فاوت مت ای آماده کردن افراد جهت مواجهه با مسئله ها ی این عصر نیازمند نوسازی و نگریستن از زاویه

موزش آر حین و عمل کردن به شیوه جدید است. معلم برای ارائه آموزش مفید و موثر برای فراگیران باید د
ا چالش العه بتجربیاتی از محیط واقعی کسب کند تا بتواند در موقعیت های حرفه ای آموزشی با آگاهی و مط

دف ها های تربیتی برای رسیدن به هدر تنظیم برنامه . های فراروی خویش به بهترین صورت ظاهر شود
 و ی گیردمیادگیری صورت  تجربه ها،،از طریق این . چرا که تربیتی معینی فراهم گردد تجربه های یدبا

ربخشی پیوند میان نظریه و عمل است که باعث اثآموزش و پرورش به هدف های خود می رسد.  در نتیجه
 رین بخشتن است که اصوال تلفیق میان علم و عمل عمده همچنین عقیده بر آبیشتر آموزش نظری می شود، 

 رصت میفبه دانشجویان  کارورزی به عنوان نمونه ای از تلفیق علم و عمل .سرمایه نیروی انسانی است
  پژوهش حاضر .دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی، تجربه دست اول و عملی کسب کنند

اختار همیت ساای و اینترنتی و با روش توصیفی_تحلیلی در پی نشان دادن  ضمن استفاده از منابع کتابخانه
تی قش حیابرنامه کارورزی و نقش اجرای آن بر کیفیت شایستگی حرفه ای معلم  است. یافته ها بیانگر ن

 کارورزی در تنظیم برنامه درسی تربیت معلم)دانشگاه فرهنگیان( است که نیازمند به کارگیری
 ین حیطه برای ارتقای اثر بخش این برنامه است.متخصصانی در ا

 
 : کارورزی، آموزش اثربخش، آموزش و پرورش.واژگان کلیدی
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 مطالعه تطبیقی ویژگیهای حرفه ای مربیان پیش دبستان ایران وژاپن

 

 2مرجان کیان ، *1مژگان السادات منیری
 

 چکیده
 اپن وژ مربیان پیش دبستان کشورهای ایران ومطالعه تطبیقی ویژگیهای حرفه ای  پژوهش حاضر هدف از

. روش مقایسه این دو با یکدیگر به منظور بهبود بخشیدن به وضعیت مربیان کشورهای مذکور می باشد
مقایسه می  همجواری و تفسیر، پژوهش موردنظر از نوع جرج بردی که شامل چهار مرحله توصیف،

 بستان دوددستی ویژگی های مربیان پیش  باال اسناد و بین الملل ملی معتبر باشد. جامعه پژوهش اسناد

امه های مرتبط پایان ن مقاالت و منابع کتابخانه ای، گردآورنده اطالعات شامل اینترنت، است و ابزار کشور
ان و ژاپن باتوجه به نتایج بدست آمده می توان گفت مربیان پیش دبستان ایر موضوع تحقیق می باشد. با

سفه ودیدگاه اقشارگوناگون اجتماعی باوجود فل که اجتماعات و و تفاوت هایی هستند، چرادارای شباهت ها 
هره گیری ب و این اساس باحفظ شباهت هاوتفاوت ها بر و مربیان دارند های مختلف انتظارات متفاوتی از

بستان ها بوه ویژه نواورانه انها می تواند به بهبود وضعیت پیش د تفاوت ها بعد در ازتجارب کشورها
 بینجامد. 

  
 : مطالعه تطبیقی، مربیان، پیش دبستان، صالحیت های حرفه ایی. واژگان کلیدی
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 ای معلمان بر اساس الگوی کورتاجنهای حرفهبررسی توانایی
 
 2، لیدا کاکیا*1محمدمحمدی
 

 

 چكیده
س ه رود استان زنجان بر اساای معلمان مقطع ابتدایی منطقه بزینهای حرفههدف پژوهش بررسی توانایی

نه درونی و دوگا طیشرای با احرفههر معلم در فراگرد تحول کورتاجن الگوی کورتاجن بود. بر اساس مدل 
علم مونی رفتار و در الیه بیر هاتیصالحبیرونی سروکار دارد. در الیه درونی رسالت ، هویت ، باورها و 

سطح این مدل،  نیتریرونیب. کشدیمافراد را به تصویر  یریرپذیتأثسطوح حائز اهمیت فراوان بوده و 
مشاهده است. به طور مستقیم برای دیگران قابلآموز و مدرسه(  هستند که بهسطوح پیرامونی )کالس، دانش

ی را . سطح رفتار تأثیر زیادندینمایمود را معطوف به این دو سطح رسد معلمان بیشترین توجه خنظر می
ها شامل دانشی یکپارچه از موضوع طور عام صالحیتبه   پذیرد.ها مید یعنی صالحیتاز سطح بعدی خو

ها ، قابلیت تبدیل که تا چه حد صالحیت کندیمها هستند. البته شرایط پیرامونی تعیین ها و نگرش، مهارت
کار قع اطالع از افهای یک معلم است. در واصالحیت کنندهنییتعی نوعبهبه رفتار را دارند. سطح باورها 

گیری، بهتر حائز اهمیت است. باورهای معلمان در قبال یاددهی و یاد یزیربرنامهو باورهای معلمان برای 
جز  الت نام دارد کهسطح در الگوی کورتاجن ، رس نیتریادیبنو  نیتریدرونرفتار آنها است.  کنندهنییتع

ع توصیفی حاضر از نو پژوهشی نامید. خودآگاهرا  آن توانیم واقعبهاصلی و وجودی هر شخص است . 
دند. شی تصادفی ساده انتخاب ریگنمونهآموزگار از طریق  136و پیمایشی است. بدین منظور تعداد 

رای گردآوری بشده  دیتائگویه با روایی و پایایی  62محقق ساخته با  پرسشنامهی تحقیق از طریق هاداده
ی طراحی اگونهبه( 2004ی از چهارچوب کورتاجن )ریگبهرهپرسشنامه با  اینبه کار گرفته شد.  هاداده

ها، اعتقادات، هویت و رسالت معلمان را در سطوح رفتار، صالحیت ایحرفهشد که توانایی خای 
  افزارنرم لهیوسبهبا استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و  شدهیگردآوری هادادهی قرار دهد. موردبررس

SPSS آن بود که بر اساس الگوی  دهندهنشان هادادهنتایج حاصل از تجزیه تحلیل شدند.  لیوتحلهیتجز
مطلوبی  نسبتاً ای معلمان منطقه بزینه رود در تمامی سطوح مطرح در وضعیت های حرفهکورتاجن توانایی

 قرار دارد. 
 

ایای، الگوی کورتاجن، هویت حرفههای حرفهتواناییواژگان كلیدي: 

                                                           

 muh.muhammadi@gmail.com ي درسي، دانشگاه پيام نورزیربرنامهدانشجوي كارشناسي ارشد  1
 Lida.kakia@gmail.com دانشگاه پيام نورو مدرس  دكتري آموزش و پرورش تطبيقي2
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ن و بررسی تطبیقی رویکرد شایستگی حرفه ای معلمان در نظام تربیت معلم در کشورهای ژاپن، آلما

 ایران
 

 1محسن دیبایی صابر
 

 چکیده
 

ن ، آلماهدف این پژوهش شناسایی رویکرد شایستگی حرفه ای معلمان در نظام تربیت معلم کشورهای ژاپن
فه ای معلمان کشورهای مذکور از چهار منظر و ایران است. در این پژوهش رویکرد شایستگی حر

ای ه ارتقمعیارهای تعیین شایستگی، فرایند کسب شایستگی حرفه ای، نواوری مراکز تربیت معلم در زمین
العه شایستگی  مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت شباهتها و تفاوت های موجود کشورهای مورد مط

انتخاب  ایران وز میان پنج  کشور سنگاپور،انگلستان، ژاپن، آلمان بیان شد.واحدهای تطبیق در این مقاله ا
لمللی اشده است که از میان این کشورها محقق سه  کشور ژاپن و آلمان را که مطابق گزارش های بین 

سازی به به منتشر شده در پایگاه های ارزیابی علمی جهان در سال های اخیر در زمینه فعالیت های مربوط
ش یک از جمله کشورهای پیشرو در جهان هستند را برای مطالعه برگزیده است. این پژوه تربیت معلم

رک پژوهش تطبیق بوده و اطالعات مورد نیاز آن برای پاسخگویی به سواالت از طریق اسناد و مدا
نک و و باکتابخانه ای و گزارش های فصلی و سالیانه برخی از سایت های بین المللی چون یونکو، سایمگ

 مرحله جهانی گردآوری شده است. الگوی مورد استفاده در این زمینه الگوی بردی است که دارای چهار
رد عات موتوصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقی می باشد. در این الگو ابتدا اطال

 مورد و تشابهات نیاز درباره کشورها گردآوری و تفسیر شدند، سپس طبقه بندی و در نهایت تفاوت ها
ساسی فاوت ابررسی و مقایسه قرار گرفتند.نتایج بدست امده در مقاله حاضر حاکی از اختالف معنادار و ت

 ی باشد.معلم ایران و دو کشور ژاپن و آلمان م تربیت نظام در معلمان ای حرفه شایستگی بین رویکرد
 

 معلمان ای فهحر های بررسی تطبیقی، تربیت معلم، شایستگی :كلیدي واژگان
 
 
 

                                                           

 (m.dibaei1359@gmail.comاستادیار و عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي  دانشگاه شاهد) 1
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 در ایران و فنالند تربیت معلم نظام تطبیقی مطالعه
 

 1لیال یزدانی فر
 

 
 دهیچک

 
 هشپژو. باشدو فنالند مي رانیكشور ا در دومعلم   تیتربنظام پژوهش حاضر مطالعه تطبیقي  هدف

 ، یشیآزما ریاز نوع غ رهایکنترل متغ زانی، از نظر م یفیک یاز نوع پژوهش ها تیضر از نظر ماهحا
ري آما ه.جامع رودیبه شمار م یقیو از جهت روش ، تطب یکاربرد یاز نظر هدف در زمره پژوهش ها

 حقیقتته های یاف. باشندیو فنالند م رانیمنتخب،  دو کشور ا یو نمونه ها نیی( تع یدر سطح کالن ) کشور
ه و در سال 4  رانیمعلم در ا تیرب، نظام ت ینشان داد که از لحاظ طول دوره آموزش فیدر مرحله توص

در مدارس  رانیو در ا یشیدر فنالند در مدارس آزما دوره های کارورزی نی. همچنباشدیساله م 5فنالند 
 150 رانیا و در 300فنالند  سی در تربیت معلمدر ید هاحتعداد وا میشود. عالوه بر اینبرگزار  یمعمول

شود در  یمکشور برگزار  نیدانشگاه بزرگ ا 8 توسطدر فنالند  معلم تیتربدوره های  نید. همچننباش یم
 افتهست. یاجدید التاسیس فرهنگیان عهده دار پرورش نیروی انسانی گردیده دانشگاه ،  رانیدر ا کهیحال
بر  را یصلنقش ا  انیدانشگاه فرهنگ رانیمعلم ا تینشان داد که در ترب ریو تفس جواریدومرحله هم یها

 یاصل یاه افتهیاست.  مختلفبزرگ  یامر به عهده دانشگاه ها نیکه در فنالند ا یدر حالعهده دارند 
 ستمیوجود س ،معلم  تیترب نهیو فنالند در زم رانیکه  وجه مشترک ا دهدینشان م سهیدر مرحله مقا قیتحق

  . است یزرکارو یدر فنالند برا یشیمدارس آزما ستمی، وجود سوجه تمایز معلم و  تیترب یبرا یدانشگاه

 

 ، فنالند رانی،ا یقیمطالعه تطب ،یمعلم ،کاورز تی: تربواژگان کلیدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ایران قم ، ، گروه آموزش وپرورش تطبيقي ، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسالمي ،كارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبيقي 1
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 های اجتماعی برای ارتقای توانایی کودکان دارای اُتیسمتحلیل برنامه آموزش مهارت
 

 3، فتاح استوار2، سیف هللا رحمانی *1زانکو شیخی
 

 
 چکیده

ایی، های اجتماعی ضعیف، تمایل به تنهاوتیسم اختالل فراگیر رشد است که با اختالل در ارتباط، مهارت
های اجتماعی نقش بسیار مهمی در شود. مهارتای مشخص میتأکید بر یکنواختی محیط و رفتارهای کلیشه

 با موثر لتعام در فرد به که است رفتارهایی شامل اجتماعی هایمهارتزندگی و موفقیت افراد دارد. 

های اساسی کودکان دارای اُتیسم یکی از ضعف کند.می کمک نامطلوب، هایاجتناب از پاسخ و دیگران
 ختاللا با کودکانباشد. های اجتماعی میناتوانی در برقراری ارتباط و به صورت کلی ضعف در مهارت

همین  ارند؛ بهد تعامل اجتماعی و اجتماعی یتجربهعادی  هایحالت به پاسخ در مشکل قابل توجهی اتیسم
الزم  هایمهارت بتوانند تا دارند نیاز اجتماعی هایمهارت زمینه در آموزش و حمایت به کودکان این دلیل

 توان برخیمی ،کودکان این ارتباطی به و اجتماعی هایمداخله و مناسب آموزش با واقع، در کنند. کسب را

ج تمرین در در پژوهش حاضر اثرات پنداد. بنابراین  رشد آنان در را مناسب بردی وکار هایاز مهارت
 های اجتماعی کودکان اُتیسم بر روی پنج کودک دارای اختالل اُتیسم در مرکزراستای ارتقای مهارت

های اجتماعی ها از کتاب آموزش مهارتمشاوره ژیناسو شهرستان سنندج مورد بررسی قرار گرفت. تمرین
االت به کودکان لوریس شاپیرو انتخاب شدند. تمرین اول برقراری تماس چشمی، تمرین دوم خواندن ح

وستن های گوناگون و تمرین پنجم پیچهره، تمرین سوم تفسیر حاالت بدنی، تمرین چهارم آشنایی با احساس
 اط و توجه کردن به هیجاناتراری ارتبها انگیزه و برقباشد. نتایج نشان داد که در تمامی تمرینبه گروه می

دهد که آموزش و حضور دیگران در کودکان اُتیسم افزایش یافته است. همچنین نتایج پژوهش نشان می
 های اجتماعی و ارتباطی را در کودکان  با اختالل اُتیسم ارتقاء دهد. تواند توانایی مهارتها میتمرین

 
های ارتباطی، تفسیر حاالت بدنیت، مهارماعیهای اجتکودکان اُتیسم، مهارت :واژگان کلیدی

                                                           

   Zanko.sh1373@gmail.com  دانشجوي كارشناسي دانشگاه فرهنگيان كردستان                          نویسنده مسئول: 1
 دكتراي روانشناسي تربيتي و مدرس دانشگاه فرهنگيان كردستان  2
 مدرس دانشگاه فرهنگيان كردستان  3
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 یشافزا ریاضی تکالیف انجام و مسأله حل به را آموزانم دانش اشتیاق توانستم چگونه

 کنم؟ تقویت را آنها یادگیری و داده
 

   3، داود عبدالهی2فیروزه غضنفری،*1مهدی رضائیان
 

 چكیده 
 است استثنایی کودکان تربیت و تعلیم مل در حوزهپژوهش درع نمونه یک از کاملی گزارش نوشته، این

 دارند را خود آموزان دانش موفقیّت دغدغه که مربیانی تا کند می ایجاب استثنایی کودکان با کار حساسیت.
 در پژوهش در عمل این انجام مختلف مراحل گزارش این در. نکنند دریغ آنها موفقیّت برای تالشی هیچ از

موجود در کالس آموزش  مشکالت بررسی به ابتدا پژوهش این انجام برای. است آمده ریاضی درس زمینه
 نمودیم ایجاد ذهنی نقشه یک آن انجام مراحل مورد در و پرداختیم ریاضی در خصوص درس ناشنوایان

  و نمودیم ذهنی خود تهیه طرح از مکتوب طرح یک همکاران و نظران صاحب مشورت با آن از پس.
 روشهای بهبود طرح این انجام از اصلی دادیم. هدف قرار مطالعه مورد را پژوهی اقدام مراحل سپس

در قالب روش های نوین و جذاب آموزشی بود و از انواع   شنوا وکم ناشنوا کودکان به ریاضی آموزش
تکالیف استاندارد، بازی خالقانه، و ابزارهای جمع آوری اطالعات محقق ساخته در این پژوهش استفاده 

کند نتایج نشان داد پیگیری و ارتباط مستمر والدین با مدرسه،زمینه برنامه ریزی و نظارت را فراهم می .شد
آموزان با روش های متنوع و جدید انجام تکالیف، اشتیاق بیشتری به حل مسئله و انجام تکالیف و دانش

 ریاضی نشان دادند و یادگیری ریاضی آنان تقویت گردید. 
 

 تکالیف ریاضی، کودک ناشنوا، اقدام پژوهی  واژگان كلیدي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

،  و كارشناس مسؤ ل مشاوره اداره كل آموزش و پرورش استان یزد ستثنایي دبيرا ، تربيتي روانشناسي ارشد كارشناسي 1
m.rezaeean64@yahoo.com 

 لرستان دانشگاه انساني، علوم و ادبيات دانشکده دانشيار، دكتري روانشناسي تربيتي، گروه روانشناسي، 2
 ورزشي،آموزگار تربيت بدني اداره آموزش و پرورش ناحيه یک یزدكارشناسي ارشد مدیریت  3

mailto:m.rezaeean64@tyahoo.com
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 یادگیري جهاني و تغییر پارادایم یادگیري در دین
 

 3واحسان صادقی2سحر ترابی دشت بیاض * ، 1سیما ترابی دشت بیاض
 

 چكیـده

 
ي جهان است. امروزه در حال حاضر پیوستن كشورها به روند جهاني شدن در ابعاد مختلف اجتناب ناپذیر

ترین گیري است. یكي از مهمشود كه به سرعت در حال شكلشدن به منزله طرحي در نظر گرفته مي
آن ناظر به ماهیت معرفت  نخستین چالش  اطالعات و هاي جهاني شدن، ظهور و گسترش انقالبمحمل

ا بمر كه ( جستجو كرد. این ااست. بر این اساس ویژگي اساسي دانش را باید در معادله )دانش=اطالعات
شود. با فروكاهش وجوه گوناگون دانش به اطالعات كمي همراه است، به بحران مشروعیت دانش منجر مي

هاي اجتماع در عصر جهاني شدن، بر توجه به اینكه دانش داراي جایگاهي اجتماعي است، شكل ویژگي
مسئلة  وة دانش مجازي، ما را به باز اندیشي درباردانش تأثیر خواهد گذاشت. از سویي نیز، دیدگاه اجتماع 

آید كه مالزم با انشقاق خواند، زیرا به تبع اجتماع مجازي، سخن از هویت مجازي به میان ميهویت فرا مي
ها ازجمله دین اثرات هویتي است.از سوي دیگر جهاني شدن با ابعاد وسیعي كه دارد برتمامي عرصه

یري گذارد.یكي از نمادهاي تأثیر پدیده جهاني شدن بر دین، یادگت(بجاي ميفراواني)اثرات منفي و مثب
تأثیر  ر موردجهاني و تغییر پارادایم یادگیري در دین است. این تحقیق در پي پاسخ به چند سؤال اساسي د

ت تحوال جهاني شدن بر دین می باشد.پرسش هایی از قبیل چه نسبتي بین جهاني شدن و دین وجود دارد ؛
بر  ني شدندر اهداف تعالیم دینی ناشي از تأثیر جهاني شدن كدامند و وجوه چالش برانگیز تأثیرات جها

اني اعتقادات دینی چیست. به منظور دستیابي به اهداف مورد نظر، بررسي مختصر تاریخچه ظهور جه
یران مورد توجه قرار گران جهان و اها و رویكردها از نگاه اندیشهشدن و ابعاد آن و نیزبرخي از نظریه

 گرفته است. 
 

جهاني شدن ، دین، معرفت شناسي ،پارادایم تعلیم و تربیت و یادگیري جهاني ، تمركزگرایي : واژگان کلیدی
 ساختاري اجتماع مجازي ، هویت مجازي 

                                                           

 -هاشمي نژاد و عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان پردیس  شهيد دانشجوي دكتري حکمت متعاليه دانشگاه فردوسي مشهد  مقدس 1
 S.Torabi.D@gmail.com مشهد مقدس )نویسنده مسئول(

 دانشگاه صنعتي اصفهان (MBA)كارشناس ارشد مدیریت اجرایي شهري 2
 مشهد مقدس اسالميمهندس مکانيک در طراحي جامدات دانشگاه آزاد 3
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 بررسی نقش و جایگاه حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور

 
 .2ار، جالل محمودیان تب*1سید مهرداد سلطانی

                                                                 

 
 چکیده 

ه به آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدی ترین نهاد آموزشی در جهت توسعه همه جانب
بیتی رشی و تشمار می رود . چرا که در پرتو آموزش است که انسانها متحول می شوند . بر پایه نظام آموز

رهنگ یک جامعه است که نظم و انضباط اجتماعی حالت نهادی به خود می گیرد و عامه مردم به سوي ف
 ترقی و توسعه حرکت می کنند. چون هدف از آموزش و سرمایه گذاری آموزشی کشف و توسعه منابع

کن رین رتمهم  انسانی در جهت تعالی بخش ارزشها و استعدادها و بهینه کردن آنهاست ، در نتیجه آموزش
ید از برنامه ریزی جامعه است و کلیدی ترین عنصر در توسعه یک جامعه مردم آن جامعه هستند که با
ترین  فرهنگ ، آگاهی و مهارت های گوناگون برخوردار باشند . در کشور ژاپن آموزش انسانها ، مهم

یی عی واالم و با پرستیژ اجتمامسئله است و کسانی که در نظام آموزشی کار می کنند افراد بسیار محتر
نی هرونداشهستند همین آموزش دهندگان هستند که در واقع ، توسعه و زمینه های آن را )از طریق تربیت 

ا  بده و  آگاه و مسئول ( فراهم می آورند و ارزشمند ترین سرمایه های انسانهای با فرهنگ، آموزش دی
 رسیدن مي سازد . بنابراین آموزش و پرورش زمانی در شخصیت آن جامعه ) شهروندان مدنی ( را فراهم

یسر این م به اهداف و آرمانهایش موفق خواهد بود که بتواند شهروندانی آگاه، مسئول و خالق بپرورد و
 نیست مگر از طریق آموزش بهینه شهروندی و نیز ارتقا فرهنگ شهروندی. هدف این پژوهش بررسي

ام آموزشي كشور است . روش پژوهش بر اساس هدف بنیادین و نقش وجایگاه حقوق شهروندي در نظ
 براساس ماهیت توصیفي است. از یافته هاي این پژوهش مي توان به مواردي همچون مشاركت دانش

ه امعه كاموزان در فعالیتهاي فوق برنامه ،ضرورت برنامه جامع آموزش شهروندي بین خانه ،مدرسه و ج
 .ته شده است اشاره نموددر كل مقاله بطور مشروح پرداخ

 
 شهروند ، حقوق شهروندی، آموزش و پرورشواژگان کلیدی: 

                                                           

 soltanimen@yahoo.com :نویسنده مسئول، كارشناس علوم تربيتي، آموزگار دوره ابتدایي، اداره ي آموزش وپرورش شهرستان لردگان  1

 انهرستان لردگشش وپرورش كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه آزادنجف آباد، آموزگار دوره ابتدایي، اداره ي آموزدانشجوي   2

 

mailto:soltanimen@yahoo.com
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ی به عنوان نظام رسمی آموزشی و محیط اجتماعی به عنوان نظام غیر رسم مدارسبررسی نقش 
 در آموزش خشونت

 

 2،علیرضا عصاره1سامیه شهمیر
 

  چکیده 
ل، دد. قتسمی تا تصویری و کالمی را شامل می گرخشونت، مجموعه ای  از رفتارهای نابهنجار از آزار ج

ام ریق نظخودزنی، تنبیه بدنی کودکان، فحاشی و... از نمونه های بارز خشونت محسوب می گردد که از ط
هدف این پژوهش بررسی نقش نظام های های رسمی و غیر رسمی  فراگرفته و آموزش داده می شود.

 توصیفی می –وش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی رسمی و غیر رسمی در آموزش خشونت است. ر
 ربوط بهمابزار گرد آوری اطالعات شامل پایان نامه ها، کتب و سایت های علمی و فصلنامه های باشد. 

 امعهغیر قابل تفکیک از ج یادگیری خشونت موضوع مورد نظر می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که
رد که از آن گیهاى غیرمستقیم نیز صورت می هاى مستقیم، به شیوه  شیوهها عالوه بر تعلیم ارزش است 

انواده خمعه و جمله، الگوبر دارى است که همان تقلید آگاهانه یا ناخودآگاهانه از بزرگساالن، مدرسه، جا
مى  آموزان رفتارهاي سالم و غیرپرخاشگرانه را از فرهنگ حاکم بر مدرسهاست. بسیارى از دانش 

عی و اجتما بنابراین خشونت نیز نوعی یادگیری است که در اجتماع ریشه دارد و از طریق تعامالت.ندآموز
سازی ت آگاهبسیاری از محققان تعلیم و تربیت ضمن تأکید بر اهمی طی مشاهدات به افراد منتقل می شود. 

های آموزشی امجرم، نظ نوجوانان و افزایشکودکان وآمیز عموم، در زمینه علل افزایش رفتارهای خشونت
 ه اند.اهکار مناسب برای این امر مهم در نظر گرفتدر ایجاد رعنوان یکی از نهادهای مؤثر و مسئول را به

خصوص سازی عموم بههای مستمر برای آگاهها و فعالیتارائه برنامه نیاز به  مهار خشونت در جامعه
نت ه مسائل مربوط به خشوزم است افراد جامعه در زمینها الدر این برنامه دارد وآموزان اولیای دانش

 .نوجوانان و علل بروز آن راهنمایی شوندکودکان و
ا، خشونت، نظام رسمی ، برنامه درسی پنهان ، پرخاشگری، محیط اجتماعی،رسانه ه: واژگان کلیدی

 آموزش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 shahmir.samieh@yahoo.comدانشجوي دكتري برنامه ریزي درسي .دانشگاه خوارزمي .مدرس دانشگاه فرهنگيان ایالم.  1

 alireza_assare@yahoo.comنشگاه شهيد رجایي تهران .دكتري برنامه ریزي درسي .استادیار دا  2
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  مقاالت

:محور  

 و  علمی سنجش
 کیفیت تضمین

عالی آموزش  
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العه تطبیقي نظام ارزشیابي،اعتبارسنجي و تضمین كیفیت در آموزش عالي سنتي و مط

 نوین)مجازي و از راه دور(
 

 3، ابراهیم خدایي2*، رضا محمدي1طاهره ظفري پور
  

 
 چكیده 

 هايیتساز خالقگسترش آموزش یكي از اركان توسعه علمي، رشد اجتماعي، شكوفایي استعدادها و زمینه
ه توجه ب وهاي متعارف و جاري به تنهایي براي برقراري این ركن مهم كافي نیست ه آموزشانساني است ك

م وسعه الزتهاي هاي جدید آموزشي و اجرایي از قبیل آموزش نوین براي دستیابي به هدفبرنامه و هاروش
 وسعهشدن و تعالي از پیامدهاي مهم در عصر جهانيتحول گسترده در نظام آموزشو ضروري است. 

ني دگرگو وفناوري اطالعات و ارتباطات است و ارتباطات و فناوري مربوط به آن تاثیري بسزا در توسعه 
دن و شهاي جدید در این حوزه داشته است. براین اساس جهانيعالي و حركت به سمت افقنظام آموزش

ان ز و امكعالي بدون مرزشعالي از جمله آموفناوري اطالعات و ارتباطات ابعاد مختلفي از نظام آموزش
ن یفیت ایكعالي، عالي را متاثر كرده است. عامل رقابت در بازار آموزشافزایش دسترسي به نظام آموزش

ین اار تحقق ترین ساز و كباشد. راهبرديكاري براي بازنمایي، بهبود و ارتقاء آن مينظام و وجود سازو
 بوده و عاليم ارزشیابي به عنوان جزئی از نظام آموزشباشد. زیرنظامهم وجود زیرنظام ارزشیابي مي

عیین هداف تبرای ادامه حیات، افزایش کارایی، اثربخشي، بهبود و تعالي کیفیت این نظام در جهت تحقق ا
کیفیت به تضمین باشد. بنابراین طراحي و استقرار نظامشده در بستر ملي و درگستره جهاني ضروری می

و پیرو راز این شود. عالی نوین مطرح ميب جهت حفظ و ارتقاء کیفیت نظام آموزشعنوان راهبردی مناس
یقي بررسي تطب مقاله با هدفاهمیت ارزیابي كیفیت در هر دو نظام آموزش عالي معمول و نوین این 

راق و زیرنظام ارزشیابي و تضمین كیفیت در نظام آموزش عالي نوین و معمول ضمن شناسایی وجوه افت
یابي  م ارزشك آن و در نهایت ارائه استنتاجات سیاستي در این حوزه، زمینه و چگونگي استقرار نظااشترا

 و تضمین كیفیت آموزش عالي نوین را مورد بررسی قرار می دهد . 
 آموزش عالي معمول، آموزش عالي نوین، نظام ارزشیابي و تضمین كیفیتواژگان كلیدي: 

                                                           

وي و دانشج كشوركارشناس پژوهشي مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي سازمان سنجش آموزش   1
 zafaripour@yahoo.comدكتري آموزش عالي دانشگاه شهيدبهشتي

 -رسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي سازمان سنجش آموزش كشومركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبار استادیار 2
 دانشيار دانشگاه تهران ، معاون وزیر و رئيس سازمان سنجش آموزش كشور   3
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 كیفیت در نظام آموزش و پرورشاستقرار نظام ارزیابي و بهبود 
 

 3رضا محمدی، 2فاخته اسحاقی*، 1ابراهیم خدایی
 

 چكیده
 

 بهبود كیفیت آموزش و پرورش از جمله موضوعات كلیدي در سیاست گذاري هاي نظام هاي آموزشي است
نوع ك یچرا كه نظام آموزشي،مهمترین نهاد اجتماعي است كه عالوه بر نقش آن در تربیت نیروي انساني، 

ر رخورداسرمایه گذاري بلندمدت بحساب مي آید و ارتقاي كیفیت آن، از تاثیر بسزایي در توسعه پایدار ب
امد و كار است.به عبارت دیگر هر جامعه اي براي رسیدن به توسعه پایدار، نیازمند نظام آموزشي با كیفیت

ت ر ضروراشد.در ایران نیز عالوه باست.از این رو استقرار نظام ارزیابي و بهبود كیفیت آن ضروري مي ب
ن یفیت آهای فوق، به دلیل وجود معضالت بسیار در نظام آموزش و پرورش الزم است که ارزیابی و بهبود ک

كیفیت  رزیابيامورد توجه قرار گیرد.بنابراین این مقاله درصدد است تا با بررسي تجارب بین المللي در حوزه 
راي ا نیز بو معیارهای ارزیابي آن پرداخته و در این عرصه راهكارهایي رنظام آموزشي، به معرفي رویه ها 

 نظام آموزش و پرورش كشور ارائه نماید.
 

 : كیفیت، ارزیابي، نظام آموزش و پرورش.واژگان کلیدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 دانشيار دانشگاه تهران  1
 ركارشناس ارشد ارزشيابي مركز تحقيقات،ارزشيابي،اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي سازمان سنجش آموزش كشو2

Fa.eshaghi@yahoo.com 
 رعضو هيات علمي و رئيس مركز تحقيقات،ارزشيابي،اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي سازمان سنجش آموزش كشو 3
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 تضمین کیفیت آموزش عالی؛ الزامات و استانداردها
 

 ، 3، ابراهیم خدایي2، طاهره ظفري پور 1رضا محمدي
 

 چکیده
 

-مطلوب می دانشگاهی ترسیم چشم انداز نظام ریزی بلندمدتبرنامه و سیاستگذاری اصلی نیازهایاز پیش یکی
 به و امعهج تحوالت با همسو ، تهدیدها و هافرصت و ضعف قوت و نقاط به توجه با مطلوب آینده باشد . خلق

موزش آ در پژوهیآینده ضرورت و اهمیت ،دانشگاهی نظام درریزی بلندمدت برنامه و منظور سیاستگذاری
-از ضرورت از سوی دیگر با توجه به این نکته که بهبود، ارتقاء و تضمین کیفیت .عالی را آشکار کرده است

 یتهای دانشگاهی در سراسر جهان است، كاربرد فرایند اعتبارسنجی به منظورآگاهي از وضعهای نظام
هاي آن گامي مؤثر در عالي و بررسي میزان تحقق هدف ظام آموزشموجود و شناسایي نیازها و مشكالت ن

-یندهآریزي براي بهبود كیفیت نظام آموزش عالي خواهد بود. با این نگاه در این مقاله هدف از جهت برنامه
ضوح پس از تبیین و وبلکه در نظر است  نیست، آینده بینیعالی، پیش آموزش اعتبارسنجیبرای  پژوهی

 حال در د کهپرداخته شو نیروهایی شناسایی تعریف و جایگاه آموزش عالی در آینده، در گام دوم به بخشیدن به

 ییشناسا همچنین، است. عالی اعتبارسنجی آموزش برای ظرفیت آنها کاربری فهم و هستند تغییر ایجاد

 و هاشگاهدان ش عالی،برای فرایند اعتبارسنجی آموز تهدیدها و هافرصت انواع بررسی و تغییر هایپیشران
فظ و حبرای اعتبارسنجی و  تغییر مدیریت برای هادانشگاه شدن چگونگی آماده فهم کارکردی، هایحوزه

 خلق ها وشچال بررسی عالی آموزش پژوهی برای اعتبارسنجیعبارتی هدف از آینده به باشد،ارتقاء کیفیت می

ازوكارهای سارائه الزامات، بازنگری ید از اعتبارسنجی، و سازوکارهای جد راهبردها طراحی با مطلوب آینده
نوان عایت به در نه باشد کهبر پایه این تغییرات می كیفیتپیشین و تعریف استانداردهای مبتني بر ارزشیابي

رار آینده ق عالي در اختیار متولیان امر برایكیفیت آموزشراهکار و پیشنهاد نهایی مقاله در خصوص تضمین
 گرفت.خواهد 

 
 تضمین کیفیت ، آموزش عالی، بازنگری الزامات و استانداردها ،  واژگان کلیدی:

                                                           

 -استادیار مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي سازمان سنجش آموزش كشور 1
remohamadi@yahoo.com 

انشجوي دركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي سازمان سنجش آموزش كشور و كارشناس پژوهشي م 2
  دكتري آموزش عالي دانشگاه شهيدبهشتي

 دانشيار دانشگاه تهران ، معاون وزیر و رئيس سازمان سنجش آموزش كشور   3
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 مطالعه تطبیقی شیوه سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالِی کشور ایران و انگلستان
 

 2*، سیده هدی ناجی1علی مقدم زاده
 

 چکیده 
ورود  نتخاب مطرح می گردد. در ایراندر هر امری که میزان تقاضا بیش از عرضه باشد، مساله سنجش و ا

ت. با وده اسبه آموزش عالی یکی از پدیده هایی است که از سال های گذشته با مساله سنجش و انتخاب همراه ب
قاضا وجود افزایش ظرفیت دانشگاه ها و نیز کاهش جمعیت داوطلبین، همچنان مساله نابرابری عرضه و ت

برخی رشته های خاص همچون مهندسی، پزشکی، روانشناسی و برای ورود به آموزش عالی خصوصا در 
 کنکور حقوق، مساله سنجش و انتخاب افراد را به همراه دارد. سنجش دانشجو در ایران از طریق برگزاری

سراسری صورت می گیرد. کنکور به عنوان یک آزمون سرنوشت ساز از اهمیت بسیاری برخوردار است، 
ب مالک انتخا در روند زندگی آینده داوطلبان، از آنجا که نمره کسب شده در آن چرا که عالوه بر نقش آفرینی

 ران درپذیرش دانشجو است، تاثیر مهمی بر کیفیت آموزش عالی و در نتیجه رشد علمی دارد. عالوه بر ای
ه طالعکشورهای دیگری نیز برای پذیرش دانشجو از آزمون استفاده می شود. این پژوهش با استفاده از م

د وه وروتطبیقی این آزمون های سرنوشت ساز در کشور ایران و انگلستان، با توجه به رویکرد آموزشی، نح
هارت مویکرد ربه آموزش عالی را در این دو کشور مورد مقایسه قرار داده است. یافته ها نشان می دهد بدلیل 

رجه انگر دعطا شده به دانش آموزان بیمحور در آموزش انگلستان، در پایان دوره های آموزشی، گواهی های ا
ن آموزا صالحیت آن هاست و این در حالیست که در ایران، پس از پایان دوره، گواهی پایان دوره به دانش

چون ود، هماعطا می شود. در کشور انگلستان، گواهی های متفاوتی با توجه به دوره گذرانده شده اعطا می ش
GCSE  وNVQ ش عالی، سطح مشخصی از هر یک از آن ها می تواند مالک پذیرشکه برای ورود به آموز 

ایه می پلم ارقرار گیرد. اما در کشور ایران، به همه دانش آموزان فارغ از نوع دوره گذرانده شده، مدرک دی
 ت.کافیس شود. برای ورود به آموزش عالی نیز داشتن گواهی پایان دوره و کسب نمره الزم در آزمون ورودی

 
 آزمون، پذیرش، آموزش عالی، رویکرد آموزشی.ن كلیدي: واژگا

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  استادیار دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران 1
 دانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي، دانشگاه تهران 2
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 
 داری علمی در اصالح قوانین آموزشی نظام آموزش عالینقش سرمایه

 

 2هللا عزیزینعمت، 1گل افروز رمضانی

 
 

 چكیده 
برای پاسخگویی به این سوال که "چگونه می توان قوانین آموزشی دانشگاهها را به سمت در پژوهش حاضر 

دانشگاه و بازار کار  با توجه به سرمایه داری علمی تغییر داد؟ و قوانین آموزشی جدید در این راستا  ارتباط
-جامعه آماری شامل؛  محققان، تیماز رویکرد تحقیق کیفی مطالعه موردی چندگانه ابزاری استفاده شد. چیست؟ 

دفاتر انتقال فناوری، مراکز رشد، پارکهای  مانندهای تحقیقاتی، روسا و معاونین دانشگاه، سازمانهای بینابینی )
نفر  19گیری هدفمند محقق با علم و فناوری و ...( و اعضای هیئت علمی بود که با استفاده از روش نمونه

ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای صحت روایی جهت گردآوری دادهنمونه به اشباع نظری دست یافت.  
روش تحلیل مضمون برای تجزیه و روش قابلیت اعتماد یا اعتمادپذیری استفاده شد. با و پایایی تحقیق  نیز از 

کد  205استفاده شد. نتایج تحقیق دربرگیرنده  4و کدگذاری محوری 3ها  از کدگذاری آزاد یا بازتحلیل مصاحبه
به اهمیت فناوری  توجه، شرکت های دانش بنیانمقوله اصلیاز جمله ایجاد  4مفهوم و  56باز بود که از آن 

توجه به اهمیت استقالل  اطالعات و ارتباطات به عنوان عاملی مهم در فرایند تدوین قوانین آموزشی جدید، 
 دانشگاه ها، بین المللی سازی و توجه به فرایند جذب دانشجوی خارجی برای نوآوری در فرایند کسب و کار

 استخراج گردید.
 

 قوانین آموزشی، ارتباط صنعت و دانشگاه سرمایه داری علمی،واژگان كلیدي: 

 

 

                                                           

 دانشجوي دكتري توسعه آموزش عالي، گروه علوم تربيتي، دانشکده ادبيات و علوم اجتماعي، دانشگاه كردستان. 1
golafroozramezani@gmail.com 

 دانشگاه كردستانعضو هيئت علمي، استاد، گروه علوم تربيتي، دانشکده ادبيات و علوم اجتماعي،  2
3 Open Coding 

4 Axial Coding 
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 پیاده سازی الگوی ارزشیابی توصیفی در آموزش وپرورش:مطالعه ترکیبی
 

 3 رضا عقیلی ،2عباس قلتاش، *1پرویز اسماعیلی
 

 
 چكیده 

 
ش هدف کلی این پژوهش ترکیبی آشیانه ای مدل آزمایشی پیاده سازی الگوی ارزشیابی توصیفی درآموز

 باشد.دربخش کیفی این پژوهش شامل مطالعه تجارب زیسته درسه مرحله  که در آن تجاربوپرورش می 
کشف  فراگیران را از ارائه الگوی ارزشیابی توصیفی پیش  از ارائه متغیرمستقل،در هنگام وپس از آن

 سپگروه آزمایش وکنترل ویک 2گردید.دربخش کمی نیز یک تحقیق نیمه آزمایشی شامل یک پیش آزمون از
ان آزمون بعدازارائه الگوبه گروه آزمایش می باشد.جامعه آماری دربخش کیفی وکمی شامل دانش آموز

شارکت مآموزشگاه سمیه شهرستان فارسان می باشد که بارویکردنمونه گیری یکسان دانش آموزان به عنوان 
ش ای سنجختاریافته وبرکنندگان خواهند بود.ابزار پژوهش برای استخراج تجارب فراگیران مصاحبه نیمه سا

یه لیل گومیزان اطالعات اولیه در پیش آزمون، آزمون بودکه در بخش کمی برای محاسبه روایی آزمون از تح
بخش کیفی برای تجزیه وتحلیل داده هادر ها و برای آزمون پایایی ازضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.

نشان  نتایج ظر از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردیدکهازتحلیل مضمون وبرای میزان موفقیت الگوی مورد ن
ی دادکه درکل الگوی ارزشیابی توصیفی طبق نظر دانش آموزان ازوضعیت خوبی برخوردار نیست و الگو

 . تلفیقی ارائه شده می تواند بسیاری از مشکالت اجرایی الگوی ارزشیابی توصیفی رابرطرف نماید
 

 ییبیفی،دوره ابتدایی،پژوهش ترکارزشیابی توصواژگان كلیدي: 
 

                                                           

دانشجوي دكتري فسلفه آموزش و پرورش،گروه علوم تربيتي و دانشگاه آزاد تهران مركز،اداره كل آموزش و پرورش چهارمحال و  1
 (dr.parvixzesmaeili@gmail.comبختياري)

 ئت علمي،گروه علوم تربيتي، دانشگاه آزاد مرودشتعضو هي 2
 تياريدانشجوي دكتري مدیریت آموزشي، گروه مدیریت و دانشگاه شيراز، اداره كل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بخ 3
 

mailto:dr.parvixzesmaeili@gmail.com
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 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 
 نقد وضعیت موجود ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایران

 
 2، حسن نجفی1ابراهیم تیمورزادگان

 
 چکیده

 
ن مراکز وزه ای. امردها از گرانبهاترین ذخایری هستند که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار داردانشگاه

 ل عمدهباالترین سطح تخصصی از اعتبار زیادی برخوردارند و از عوام به لحاظ دارا بودن دانش و فن در
ین شوند. از این رو حساسیت بیشتری نسبت به عملکرد، وضعیت و کیفیت ادگرگونی اجتماعی محسوب می

رمایه سنمود  نظام در مقایسه با سایر نظام های جامعه وجود دارد. نظام های آموزش عالی به عنوان بارزترین
ه بتوجه  نیروی انسانی، نقش اصلی را در تربیت و تامین نیروی انسانی کارآمد بر عهده دارند. با گذاری

اگون ماموریت سه گانه آموزش و پژوهش و ارائه خدمات آن ها و نقش تعیین کننده ای که در ابعاد گون
ه شور را بکاز بودجه هر ای ها سهم قابل توجهاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارند، این نظام

ر رفتن ها به منظور جلوگیری از هددهند بنابراین اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آنخود اختصاص می
 رای ادامهؤلفه بسرمایه انسانی و مادی و نیز داشتن توانایی رقابت دردنیای آینده که در آن کیفیت مهم ترین م

ها و الشر است. در ایران برای ارزیابی مطلوب عملکردها با چحیات هر سازمان است، ضرورتی انکار ناپذی
رفنی نی و غیفها در دو دسته کلی مشکالتی مواجه هستیم که در این پژوهش توصیفی تحلیلی به تبیین و نقد آن

 شود.پرداخته می
 

 ها.آموزش عالی ایران، ارزشیابی کیفیت، وضعیت موجود، طرح چالش :واژگان کلیدی
  

                                                           

 adabiat@qom.ac.ir كارشناس تحصيالت تکميلي دانشگاه قم  1
 مه طباطبائيدانشجوي دكتري مطالعات برنامه درسي دانشگاه عال 2
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  مقاالت

:محور  

 تطبیقی مطالعات
عالی آموزش در  
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 بررسی تطبیقی اعتبار سازمانی دانشگاه های استان لرستان

 
 2*ایرج نیک پی  1معصومه معتمدی 

 
 چکیده

 
ش به انجام گرفت. روش پژوه مقایسه اعتبار سازمانی دانشگاه های استان لرستان پژوهش حاضر با هدف 

ه کلی پژوهش شامل . جامعه آماریاست یمقایسه اـ علی لحاظ هدف کاربردی واز نظر گردآوری داده ها
روش  با استفاده ازاست که اعضای هئیت علمی وغیر عضو هئیت علمی دانشگاه های دولتی استان لرستان 

اساس بر نفر306ای به حجم نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برمبنای دولتی بودن دانشگاه ها، نمونه
جزیه است.برای ت(2008لوما آهو)گردآوری اطالعات پرسشنامه .ابزار انتخاب گردیدجدول کرجسی ومورگان 

با بهره گیری از نرم وکروسکال والیس  آزمونتحلیل واریانس یک طرفه و وتحلیل داده ها از 
ت ان تفاوکه بین اعتبار سازمانی دانشگاه های استان لرست استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد24SPSSافزار

ر اقتدا ما در مجموع میانگین رتبه ای برخی  ازمولفه های اعتبارسازمانی یعنیمعناداری وجود ندارد. ا
 شد.رمی با،کارایی واحترام در دانشگاه آیت هللا بروجری از دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه لرستان بیشت

  
  ، استان لرستاندانشگاه،: اعتبار سازمانیواژگان کلیدی

 

 
 
 
 
 

                                                           

 .دانشجوي كار شناسي ارشد مدیریت آموزشي دانشگاه لرستان، ایران 1
 Nikpay65@yahoo.comستاد یار ،گروه علوم تربيتي،دانشگاه لرستان،ایران.)نویسنده مسئول(*                       ا 2
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 هابر کیفیت آموزشی دانشگاه مروری بر مفاهیم عوامل موثر

 
 2سعید شیخی، *1اسداله احمدی

 
 چكیده

 
 نشان هاسیبرر. است جهان کشورهای اغلب در آموزشی هاینظام اصلی هایدغدغه جمله از آموزشی کیفیت

 هک است بوده این بر وششک همواره و دارند و داشته انسانی منابع توسعه در هادانشگاه که نقشی رغمبه دهدمی
 و هاکمبود دچار هنوز آموزش موضوع کنند، حل را جامعه مشکالت بتوانند که کنند تربیت را دانشجویان

 علمی، توسعه و رشد در سیاسا نقش که هاییسازمان عنوانبه هادانشگاه. است بوده فراوانی هاینارسایی
 و هانیاز اب متناسب و آموزشی می،عل تحوالت با گامهم باید دارند متخصص انسانی نیروی تربیت و فرهنگی

 فهد با اضرح هشوپژ. بخشند بهبود مستمر طور به را خود آموزشی کیفیت فرایند جهانی، و ملی هایمقیاس
 توصیفی تتحقیقا عنو از پژوهش این. شد انجام هادانشگاه آموزش کیفیت بر موثر مروری بر مفاهیم عوامل

 محتوای دمانن متعددی عوامل که گفت توانمی گرفته، صورت هایبررسی به توجه با است. ای بودهکتابخانه
 مالی، ابعمن برنامه، فوق هایفعالیت کار، بازار آموزشی، تکنولوژی تدریس، روش ارزشیابی، درسی، برنامه
 روش ولت،د و بنگاه دانشگاه، جانبه سه تعامل و عالی آموزش شدن رقابتی علمی، هیت و انسانی منابع کیفیت

 کیفیت در. ... و علمي نایياتو ،تفكر به ننشجویادا ترغیب دانشگاه، امکانات و تجهیزات علمی، هئیت تدریس
 باشد.می موثر هادانشگاه آموزش

 
 ها، اساتید، دانشجویانکیفیت آموزشی، دانشگاهواژگان كلیدي: 

 
 

                                                           

 Ahmadi_asad2000@yahoo.com كارشناس ارشد فيزیک، دبير و مدرس دانشگاه پيام نور ایالم، ایران1
  saeedsheikhi2000@yahoo.com، تهران، ایران 15ریزي درسي، آموزش و پرورش منطقه كارشناس ارشد برنامه 2
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 ژاپن ریزی در نظام آموزش عالی ایران وی تطبیقی مدیریت و برنامهمطالعه

 

 مریم زندکریمی *،1ایرج نیک پی
 

 چکیده
طالعات هایی که نقش چشمگیری در راهگشایی مسائل پیش روی تعلیم و تربیت دارند، مترین پژوهشبرجسته

 ا تحول وبالملل این اعتقاد وجود دارد که توسعه و بازسازی همراه باشد. امروزه در سطح بینتطبیقی می
ات گونه مطالعیتی و آموزشی سخت نیازمند بینش و بصیرتی است که از اینای نظام ترباصالحات ریشه

و    تواند پایه و اساسی برای کشف اصول حاکم بر مدیریت آموزش عالیشود. این مطالعات میحاصل می
ی وزش عالگیری از الگوهای مدیریتی تدوین شده در نظام آموزش عالی باشد. مدیریت صحیح در نظام آمبهره

نوان عسته به های اساتید و دیگر نیروهای انسانی موجود در دانشگاه شده و اساتید برجارتقاء توانایی موجب
یأت هگویند و مدیران مؤثر موجب جذب و ارتقای اعضای اعضای هیأت علمی به مدیران توانا خوشامد می

موزش مختلف از جمله آ هایریزی در بخششوند. از طرف دیگر، امروزه وجود برنامه و برنامهعلمی می
ه های خردمندانعالی برای رشد و پیشرفت کشورها امری ضروری است؛ زیرا با تدوین و اجرای برنامه

ران برای مدی های توسعه یافتهکند. برنامهها پایان و وضعیت مادی و معنوی کشور بهبود پیدا مینابسامانی
یدی را در های جدینشرا نگاه کنند و بر اساس آن راهنمایی و ب انداز دورها چشمکند تا آنای را فراهم میزمینه

هش . در پژوهای اثربخشی را برای آینده فراهم کنندها مدنظر قرار داده و برنامهانتخاب اهداف و برنامه
ریزی هچه که از طریق این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است،بررسی تطبیقی مدیریت و برنامحاضر آن
ت ت و ضرورباشد. در این مقاله بعد از تبیین اهمیدر نظام آموزش عالی دو کشور ایران و ژاپن میآموزشی 

آموزش  ریزی در نظامهای آموزش محور ، اهمیت مسائلی از قبیل مدیریت و برنامهآموزش عالی در سازمان
 گیرد.   عالی کشورهای ایران و ژاپن مورد بررسی قرار می

 
 ریزی،ایران،ژاپن.زش عالی، مدیریت، برنامه:  آموواژگان کلیدی
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 ی تحصیلیرضایتمندی دانشجویان از آینده تحصیلی و شغل: نقش جنسیت، وضعیت تأهل و رشته

 4،  فاطمه سوری لکی3، کبری نصیری 2مرضیه امینی* 1کامیار عظیمی

 چکیده

گاه ی تحصیلی و آینده شغلی در دانشندهاین مطالعه با هدف بررسی متغیرهای مؤثر بر رضایتمندی دانشجویان از آی
های مختلف دانشگاه نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل از دانشکده 100لرستان انجام شد. در این مطالعه، تعداد 

سؤالی  15ای محقق ساخته وسیله پرسشنامهطور تصادفی انتخاب شدند و رضایت از آینده تحصیلی و شغلی بهلرستان به
های رضایت از ها نشان داد تفاوت معناداری بین دانشجویان مرد و زن در رضایت از آینده شغلی و نمرهیافتهسنجیده شد. 

 های تحصیلی مختلف وجود داشت. نتایج این پژوهش، بیانگر این است که جنسیت برآینده تحصیلی و شغلی در رشته
ه، مطالع ی و شغلی مؤثر است. توجه به نتایج اینرضایت از آینده شغلی و رشته تحصیلی بر رضایت از آینده تحصیل

 های مختلف قرار دهد.ی تحصیلی از نظر بازار کار و اشتغال پیش روی دانشجویان رشتهتری از آیندهتواند افق روشنمی
 
 ی تحصیلیی شغلی، جنسیت، وضعیت تأهل، رشتهرضایت از آینده تحصیلی، رضایت از آیندهواژگان کلیدی:  

                                                           
 (kamyarazemi@yahoo.comدانشگاه خوارزمي، تهران، ایران ) شناسي تربيتي،كارشناسي ارشد روان - 1
 شناسي تربيتي، دانشگاه چمران، اهواز، ایرانكارشناسي ارشد روان 2
 كارشناسي ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه عالمه طباطبایي، ایران 3
 كارشناسي ارشد روان شناسي باليني، دانشگاه آزاد بروجرد، ایران 4
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 ای عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی در دانشجویان دختر و پسرمقایسه بررسی

 2مرضیه امینی* 1کامیار عظیمی

 چکیده

ل به هدف پژوهش حاضر، روشن نمودن عوامل تأثیرگذار بر انتخاب رشته تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر مشغو
ضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ دانشگاه خوارزمی بود. پژوهش حا 95 -94تحصیل در سال تحصیلی 

ه همین منظور، از میان دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال بپیماشی است. -ها از نوع توصیفیآوری دادهنحوه جمع
ها، جهت گردآوری دادهد. ای متناسب انتخاب شدنگیری طبقهبا استفاده از روش نمونه نفر 353، تعداد 95-94تحصیلی 

بر  أثیرگذارتدانشگاه مینه سوتای آمریکا و پرسشنامه عوامل شغلی شنامه رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده از پرس
های آماری توصیفی )جدول در این پژوهش، از آزمونوتحلیل استفاده شد. برای تجزیه رشته تحصیلی و آینده شغلی

ز اهای پژوهش با استفاده یافتهشد. استفادهیدمن، من_ ویتنی( ( و استنباطی )فرفراوانی، نمودار، میانگین و انحراف معیار
صیلی شته تحرآزمون فریدمن نشان داد که عوامل اثرگذار بر انتخاب رشته دانشجویان دختر و پسر به ترتیب رضایت از 

سر، پ76/2وستان)د -دختر(، عوامل خانوادگی21/3پسر، 23/3دختر(، رضایت از آینده شغلی )79/5پسر،  79/5) 
، در دختر( است. افزون بر این16/1پسر، 17/1دختر( و عوامل شغلی )68/2پسر، 84/2دختر(، عوامل فردی ) 94/2

 هده شد. گانه بین دو گروه تفاوت معناداری مشامیان عوامل پنج
 شغلی یآینده تحصیلی، یرشته رضایتمندی،کلیدی:  واژگان

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 (kamyarazemi@yahoo.comشد روان شناسي تربيتي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ایران )كارشناسي ار - 1
 كارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي، دانشگاه چمران، اهواز، ایران-2
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لعه نظام آموزش عالی کشورهای ایران و آلمان )یک مطا جایگاه و نقش یادگیری الکترونیکی در
 تطبیقی(

 
 3، جالل غریبی 2، سید اهون محمدی* 1زانکو شیخی

 
 چکیده

در  جامعه از مهمترین مسائل آموزش عالی ایران، عدم پاسخگویی سیستم سنتی آموزش عالی به نیازهای واقعی
 یا یمجاز و یادگیری آموزش ، روشی نظام کنونیدر این میان با ناکارآمدو یادگیری است. حوزه آموزش 

ه طرح شدمالکترونیکی به عنوان یک روش جدید، کارآمد و مؤثر بر یاددهی و یادگیری در نظام آموزش عالی 
دف بررسی هبر این اساس مطالعه حاضر با به رو است.  رو هاییمشکالت و محدودیتبا که این شیوه نیز 

یق، تحق وشونیکی در نظام آموزش عالی کشورهای ایران و آلمان انجام گرفت. رجایگاه و نقش یادگیری الکتر
ها، مجالت، اسناد و حلیلی بود. حوزه پژوهش شامل کتابت -توصیفی ای و به شیوهکیفی از نوع کتابخانه

 گیری نیز به علت کثرت منابع از مکتوبات چاپی ونههای مرتبط با موضوع تحقیق بود که جهت نمونوشته
برداری و دیجیتالی که برای محقق قابل دسترسی بود، استفاده شد. روش گردآوری اطالعات به صورت فیش

حلیل هایی که به وسیله پژوهشگر طراحی شده بود استفاده گردید. روش تجزیه و تجهت این کار از نمونه فیش
ی د فناورنگر این بود که کاربرهای تحقیق بیانیز عبارت بود از: توصیف، تحلیل و استنتاج نظري. یافته

ز های آموزشی به سمت مجازی شدن سوق پیدا کنند و نیاطالعات و ارتباطات در آموزش سبب شده تا برنامه
پذیر شود. همچنین نتایج ای فزاینده از طریق یادگیری الکترونیکی امکانآموزش و گسترش دانش به گونه

ور کشا در خاصی به یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی شده امتحقیق نشان داد که در کشور آلمان توجهات 
. را بیابد یگاه خودیادگیری الکترونیکی بوده، این مسئله نتوانسته جابرای توسعه  یهایهایران گرچه دارای برنام

زی آن اان پرداخته و در راه پیاده سهای یادگیری الکترونیکی در ایرترین موانع و محدودیتدر نهایت به مهم
 در سطح آموزش عالی راهکارهای خاصی ارائه شده است.

ش ظام آموزارتباطات، نظام آموزش عالی ایران، نیادگیری الکترونیکی، فناوری اطالعات و  :واژگان کلیدی
 عالی آلمان.

 
 
 
 
 
 

                                                           

  Zanko.sh1373@gmail.comتربيتي، دانشگاه فرهنگيان كردستان   دانشجوي كارشناسي علوم -1نویسنده مسئول:  1
 Ahwan96mmr@gmail.comدانشجوي كارشناسي علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان كردستان                              2
 jgharibi@yahoo.comكردستان    دكتراي تخصصي فلسفه تعليم و تربيت و مدرس گروه علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان 3
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  گاهر دانشد سازی آموزشاقتصاد دانش و تجاریهای سازمانی ساختارها و نهاد
 

 4، فیروزه ایدون 3یتوکل، حسین 2 یتوکل محمدرضا ،* 1نیاضرغام فرامرزی
 

 چكیده
کشور برای  هایدانشگاه .شده استبه یک ضرورت تبدیلو اقتصاد مبتنی بر دانش سازی دانش امروزه تجاری

د ایجاد یازمنار و جامعه نتأمین منابع مالی خود و نیز ایفای نقش مفید و مؤثر خود در ارتباط با صنعت، باز
 دهاینها و هدف پژوهش بررسی ساختارهاساختارها و نهادهای سازمانی در این زمینه هستند. از این رو 

با مرور  وتحلیلی بود  -روش پژوهش توصیفی دانشگاه بود. در آموزش سازیتجاری و دانش اقتصاد سازمانی
 همترینهای کیفی مصاحبه و مشاهده در آموزش عالی، مادبیات نظری و اسناد باالدستی و استفاده از روش

اتی، دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه، شهرک علمی و تحقیقمفاهیم ساختارها و نهادهای سازمانی شامل: 
مورد بررسی و  انکوباتور(رشد )مراکز ، )زایشی( دانشگاهی یهای انشعابشرکتهای علم و فناوری، پارک

 ت نهادهای ساختاری وبایسهای کشور میدهد که دانشگاهنتایج پژوهش نشان می .تجزیه و تحلیل قرار گرفت
ها را در جهت ها ایجاد کنند و مسئولیت اداره آنسازی دانش در دانشگاهسازمانی الزم را برای توسعه تجاری

انع و مو ایندحل مشکالت واقعی جامعه و اقتصاد به اساتید، دانشجویان و فعاالن بازار و صنعت واگذار نم
بایست موجب سهولت ارتباط بوروکراتیک سازمانی را در این زمینه مرتفع نمایند. یک نهاد سازمانی می

ی ا امیدندانشگاه با جامعه و اقتصاد گردد. در موارد بسیاری این موانع بوروکراتیک خود عاملی در جهت 
-تتوان امیدوار بود با گسترش شرکشوند. میسازی دانش در دانشگاه میدانشجویان و اساتید در جهت تجاری

ای نزدیک شاهد سازی دانش، در آیندهکننده به تجاریبنیان و ایجاد الزامات ساختاری و نهادی کمکهای دانش
 رشد و شکوفایی اقتصاد مبتنی بر دانش در کشور باشیم.

 اهسازی، ساختار، نهاد سازمانی، دانشگاقتصاد دانش، تجاری: واژگان كلیدي

                                                           

 zarghamfaramarzi@gmail.com دانشجوي دكتري، رشته مدیریت آموزشي، گروه علوم تربيتي، دانشگاه شهيد چمران اهواز،1
 تحقيقات علوم واحد آزاد دانشگاه -ساخت مدیریت و مهندسي كارشناس ارشد، 2
 تهران رجایي شهيد دبير تربيت ي، دانشگاهعدد آناليز -كاربردي دانشجوي كارشناسي ارشد ریاضي 3
 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان)خوراسگان( كارشناسي ارشد، مدیریت دولتي سيستم هاي اطالعاتي. 4

 



 13۹۶آذرماه  3و  2، و پرورش تطبیقی ولین کنفرانس بین المللی آموزشا

 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
First International Conference on Comparative Education 

(November 23-24, 2017) 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

 

271 

 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 
 هیو ترک رانیآموزش بزرگساالن درکشور ا یقیتطب یبررس

 مطالعات تطبیقی در آموزش عالی
 

 3مرتضی نجفی ،2مصطفی شیخ زاده،  *1زهرا نجارآذری
 چكیده  
 

از  هیو ترک رانیمسائل مربوط به آموزش بزرگساالن در دو  کشور ا ی سهیو مقا یهدف پژوهش حاضر بررس
داد تع  ،یو متخصصان آموزش انیاز مرب یریبهره گ زانیم ،یامور مال ،یوزشساختار آم ینظر مولفه ها

 و قیقتح یکتابها ملهگوناگون از ج یاست. محقق با مراجعه منابع علم یشغل یو آموزشها یمؤسسات آموزش
و  ردهک هیهدو کشوررا ت نیمعتبر، داده ها و اطالعات  مربوط به آموزش بزرگساالن در ا ینترنتیا یها تیسا

و  یهمجوار ر،یتفس ف،یتوص یشامل چهار مرحله ینمود. روش برد لیتحل یسپس آنها را به روش جرج برد
 یزشار آموبا ساخت یادیتفاوت چندان ز هیدر ترک یآموزشدهد که ساختار  ینشان م لیتحل جیاست. نتا سهیمقا

و  انیربماز  یریبهره گ نهیزم درامور مالی ودر رانیو ا هیدو کشور ترک نیندارد. ب رانیبزرگساالن در ا
ت مؤسسا تعداد افراد شرکت کننده، تعداد نیوجود دارد. همچن ای بزرگساالن تفاوت عمده یمتخصصان آموزش

ر وزش دبه حوزه آم یدگیاداره و رس تیوجود دارد. ضمنا مسئول یتفاوت قابل مالحظه ا یشغل یها شو آموز
ه بمرکز  یاز سو رانیدر حوزه آموزش بزرگساالن ا یکل ماتیو تصم عهده استانها استبه  هیکشور ترک

 یالنحضور طو ه،یآموزش بزرگساالن در ترک ستمیس یها تیاز مز یکی نی. بنابرا ی شوداستانها ارسال م
 است. رانیکشور نسبت به ا نیساختارمند آموزش بزرگساالن در ا یاز سازمان ها یاریمدت بس

 
 ن، امور مالی، متخصصان آموزشی، ترکیه، ایرانآموزش بزرگساالواژگان كلیدي: 

 

 

                                                           

 azarizahra@yahoo.comكارشناس ارشد، رشته آموزش بزرگساالن، گروه علوم تربيتي ،دانشگاه آزاد اروميه   1
 ي درسي، گروه علوم تربيتي، دانشگاه آزاد واحد اروميهدكتري تخصصي، برنامه ریز 2
 azarizahra@yahoo.comكارشناس ارشد، رشته آموزش بزرگساالن، گروه علوم تربيتي ،دانشگاه آزاد اروميه  3
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شور ها و آموزش عالی در ایران و مقایسه آن با دو کبررسی تطبیقی هزینه ها و اعتبارات دانشگاه

 اسکاندیناوی دانمارک و فنالند
 

 2، معصومه قمی1*نسرین کریمی زاده
 

 چکیده
 

عی در فرایند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماای دهها و موسسات آموزش عالی کشورها نقش عمدانشگاه
کنند و وظایف مهمی همچون تولید و انتقال دانش، عرضه خدمات به جامعه، و افزودن بر کشور ایفا می

دار های انسانی بر عهده دارند. بدیهی است اگر این مراکز از اعتبارات مالی و بودجه کافی برخورسرمایه
های پیش ترین چالشخود نخواهند بود. بنابراین تامین اعتبارات مالی یکی از مهمنباشند، قادر به تحقق اهداف 

. 2. بودجه دولتی 1های دنیا برای تامین بودجه خود از پنج منبع: باشد. معموال دانشگاهها میروی دانشگاه
ی ها. کمک5های مردمی )موقوفات( . کمک4. شهریه دانشجویی 3فروش خدمات آموزشی و پژوهشی 

ها و موسسات آموزش عالی در کشور و کنند. با توجه به فراوانی و گوناگونی دانشگاهخارجی استفاده می
گونه لی اینهمچنین تعدد دانشجویان از یک سو و محدودیت منابع مالی دولتی در تامین صد درصدی نیازهای ما

ر ها و اعتبارات آموزش عالی دنهموسسات و مراکز از سوی دیگر، هدف از مقاله حاضر، بررسی تطبیقی هزی
شده و  گیری از تجارب کشورهای یادایران و مقایسه آن با دو کشور اسکاندیناوی دانمارک و فنالند جهت بهره

های تحقیق به منظور ارتقای کارایی نظام آموزش عالی کشور ارائه راهکارهای کاربردی بر اساس یافته
این  ای و با مطالعه جدیدترین منابع معتبر خارجی به بررسیکتابخانه –باشد. لذا محققین به روش توصیفی می

 اند. موضوع پرداخته
 

 دانشگاه، آموزش عالی، تامین منابع مالی، بررسی تطبیقی، اعتبارات و هزینه هاواژگان كلیدي: 
 

                                                           

  
 n_karimizadeh@yahoo.com دانشجوي دكتري رشته برنامه ریزي درسي، دانشگاه شهيد بهشتي 1
 كارشناس ارشد رشته آموزش و پرورش تطبيقي، مدرس دانشگاه 2

 

mailto:n_karimizadeh@yahoo.com
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 سپار در آموزش عالیسپاری و اهمیت ارزیابی عملکرد نیروهای برونبرون

 

 1باسیوس زینب 

 
 چکیده

ن نشجویاامروزه در اکثر کشورها نظام آموزش عالی از جایگاه مهمی برخوردار شده است. افزایش جمعیت دا
ام دهند. مینه انجقداماتی را در این زها را بر آن داشته است تا ارسانی به این افراد، دانشگاهو ضرورت خدمت

نند در توار میها بهتسپاری است. با این روش دانشگاهها، برونیکی از این اقدامات در مدیریت و کاهش هزینه
طیری خراستای تحقق بخشیدن به رسالت اصلی خود یعنی آموزش و پژوهش گام بردارند. با توجه به وظایف 

ستمر و مه نظارت سپاری خدمات اکتفاء نکنند بلکه بها باید فقط به بروندانشگاه که آموزش عالی بر عهده دارد
یری شود ان جلوگسپار نیز بپردازند  تا از انحراف این نیروها در انجام وظایفشارزیابی عملکرد نیروهای برون

ری سپابرونو در صورت فاصله گرفتن از اهداف دانشگاه و یا کاستی در انجام وظیفه در خصوص ادامه 
 تصمیمات الزم از سوی رهبران دانشگاهی اتخاذ شود. 

  سپاری، ارزیابی عملکرد، آموزش عالی.برونهای کلیدی: واژه
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 دانشجوي دكتري مدیریت آموزشي دانشگاه اصفهان  1
 

http://conference.cesir.ir/administrator/basic_info/signup.php?id=498
http://conference.cesir.ir/administrator/basic_info/signup.php?id=498
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:محور  

 تطبیقی مطالعات
روانشناسی در  
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 اثربخشی قصه درمانی بر افزایش مهارت های زندگی دانش آموزان
 

 2،مجتبی رضاییان1مسلم قبادیان
 

 هچکید

 روه کمگاین پژوهش باهدف اثربخشی قصه درمانی بر افزایش مهارت های زندگی دانش آموزان پسر پایه سوم 
یمه نز نوع توان ذهنی مدارس استثنایی شهر خرم آباد انجام گرفت.روش پژوهشی به کار رفته در این پژوهش ا

 املش پژوهش این آماری ۀ. جامعپس آزمون با گروه گواه انجام شد –آزمایشی و براساس طرح پیش آزمون 
ز روش کل دانش آموزان پایه سوم پسرگروه کم توان ذهنی مدارس استثنایی بود که با استفاده ا از نفر 48

روه گواه گنفر 24نفری قرار گرفتند )24شماری کل افراد جامعه  به عنوان نمونه انتخاب شدند ودر دوگروه 
 وهای مورد نظر از پرسشنامه مهارت های زندگی )خدادادی نفر گروه ازمایش(. برای سنجش متغیر24و

ژوهش نشان پمستقل برای تحلیل داده ها استفاده گردید.یافته های این  t( و همچنین از روش 1390همکاران، 
توان  داد، قصه درمانی به طور معناداری منجر به افزایش مهارت های زندگی دانش آموزان پسر گروه کم

سر پمی تواند به عنوان یک روش مناسب برای افزایش مهارت های زندگی دانش آموزان ذهنی شده است و 
 گروه کم توان ذهنی بکار رود.

 
 . دانش آموزان کم توان ذهنی،  قصه درمانی،  مدارس استثنایی، مهارت های زندگیواژگان کلیدی: 

 
 
 
 

                                                           

1 mghobadiyan@yahoo.com--،دكتراي تخصصي فلسفه تعليم وتربيت ،گروه علوم تربيتي ، دانشگاه فرهنگيان،پردیس  استاد یار
  تان ،ایران عالمه طباطبایي لرس

یي لرستان ه طباطباكارشناس ارشد تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش ،كارشناس  فرهنگي واجتماعي،دانشگاه فرهنگيان ،پردیس عالممربي ،  2
 ،ایران
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طبیقی تاثیر رسانه های ت -کاربست تکنولوژی آموزشی در عرصه های اجتماعی: مطالعه موردی
 آموزشی بر ورزش خانگی بانوان شهر تهران

 2، فروزنده خسروی 1فتانه حسنی جعفری 
 

 چکیده
زمینه پژوهش: امروزه، تکنولوژی آموزشی کاربردی فراتر از حوزه های تدریس و آموزش درسی و 

ز این چشم می خورد. یکی ادانشگاهی پیدا کرده و اثرگذاری آن در همه عرصه های عمومی و اجتماعی به 
 مارهایعرصه ها، ورزش های خانگی بانوان است. آمارها حاکی از ان است که میزان ابتال به سرطان و بی

ردهایی ره آو روانی و روحی مانند افسردگی در بانوان به مراتب بیشتر از آقایان است. در این میان، یکی از
 در شده است، ورزش و فعالیت های بدنی است. ورزشکه همواره توسط متخصصان و کارشناسان مطرح 

 آثار واندت می روز در ورزش دقیقه 30. دارد سزایی به تأثیر افسردگی جمله از ها بیماری از بسیاری درمان
 پایگاه شگزار به. دهد کاهش افسردگی ضد داروهای و درمانی -روانی های روش برخی ی اندازه به افسردگی
 رزشو  دقیقه 3۵ تا 30 روزانه دهد می نشان پزشکان روان تگزاس، بررسی دانشگاه پزشکی مرکز اینترنتی

 و تداولم درمانی های روش تأثیر با برابر کار این و دهد کاهش نصف تا افسردگی عوارض و آثار تواند می
ان کاما علیرغم مطرح بودن چنین ره آوردی، بانوان عمالً ام .باشد می افسردگی داروهای برخی مصرف

ی دسترس حضور فعال در محیط های ورزشی را کمتر به دست می آورند. بنابراین و با توجه به محدودیت های
هدف  هدف پژوهش: بانوان به محیط های ورزشی، نقش چنین تکنولوژی هایی بیش از پیش نمایان می گردد. 

ی بانوان به ورزش خانگاز پژوهش حاضر بررسی تاثیر فیلم ها وسی دی های آموزشی ورزشی بر گرایش 
اکن در نفر از بانوان س 100روش پژوهش: به منظور نیل به این هدف،  وسالمت جسمی و روانی آنان بود. 

باط با در ارت تهران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفته و نظر آن ها 1منطقه 
و برای  پیمایشی بود -وش پژوهش از نوع توصیفیهدف پژوهش مورد کنکاش و واکاوی قرار گرفت. ر

ن ز آزموگردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش نیز ا
 بین که اوالً  یافته های پژوهش: یافته های این پژوهش نشان داد همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. 

نی شی و سی دی های صوتی و تصویری و گرایش بانوان به ورزش خانگی ارتباط معنمرات فیلم های آموز
نی و داری وجود دارد؛ دوماً بین نمرات فیلم های آموزشی و سی دی های صوتی و تصویری و سالمت جسما

 روانی روانی ارتباط معنی داری وجود دارد. سوماً بین گرایش بانوان به ورزش خانگی با سالمت جسمی و
زینه قت و هتباط معنی داری وجود دارد. . چهارماً بین گرایش بانوان به ورزش خانگی با صرفه جویی در وار

 وزشی وفیلم آم های زندگی ارتباط معنی داری وجود دارد. در نهایت، یافته های این پژوهش نشان داد که
ت جسمانی و روانی و رسانه های تصویری چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم روی سالم

 ند. کصرفه جویی در وقت و هزینه های صرف شده در زندگی تاثیر دارد. و می تواند آنها را پیش بینی 
ه بتوجه  پیشنهادات پژوهش: این پژوهش لزوم ترویج کاربست تکنولوژی آموزشی را در ترویج بین بانوان با

 نقش فرهنگ و ویژگی های جامعه ایران نشان می دهد.
 

 : رسانه های آموزشی، ورزش خانگی، فیلم های آموزشی. ژگان کلیدیوا
                                                           

    hassani.jafari@yahoo.itاستادیار گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور تهران ، ایميل : 1
 sistana.sistan@gmail.comكرج ، ایميل:     2دبيرآموزش وپرورش ناحيه  فوق ليسانس تکنولوژي آموزشي ،2

mailto:sistana.sistan@gmail.com
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 لوم تجربی در ایران و کشورهای منتخبمحور ع - بررسی تطبیقی آموزش زمینه
 
 2، سعید اسدپور1علیرضا عصاره

 
 

 چكیده 
 

در  پیشهرو کشهورهای و نایهرا در تجربهی علهوم محهور -زمینهه آمهوزش بررسی تطبیقی هدف  امطالعه حاضر ب
ی بههوده و بههدین منظههور اسههناد و مههدارک تحلیلهه -توصههیفی  آنروش پههژوهش  .انجههام شههد محههور -آمههوزش زمینههه 

 جامعه آماری، شامل کشورهاییمرتبط با موضوع در کشورهای منتخب گردآوری و مورد مقایسه قرار گرفت. 
ی کنند. نمونه آماری، چهار کشور هلند، اسهترالیا، حور در آموزش علوم استفاده مم  -است که از رویکرد زمینه

آلمان و انگلسهتان از یهک طهرف و ایهران از طهرف دیگهر اسهت ایهن چههار کشهور در آمهوزش علهوم بها رویکهرد 
نتهایج بهه دسهت آمهده نشهان مهی دههد  حور پیشرو هستند بنابراین روش نمونه گیری از نوع هدفمند است.م -زمینه

رنامهه بقصد شده است اما تفهاوت هها بیشهتر در  درسیمکتوب برنامه درسی یا برنامه  شباهت ها بیشتر در اسناد
ی درسی اجرا شده و برنامه درسی کسب شده دیده می شود. در کشورهای مورد مطالعه، مدل ههایی بهرای اجهرا

ور محور طراحهی شهده اسهت و تمهیهدات الزم بهرای اجهرا در نظهر گرفتهه شهده اسهت امها در کشه -رویکرد زمینه
محهور  -ایران مدل مناسبی برای اجرای برنامه درسی ارائه نشده است، معلمان بها نحهوه اجهرای رویکهرد زمینهه

ط آشنا نیستند و تمهیدات الزم جهت اجهرا آمهاده نشهده اسهت. ضهعف در اجهرا، در برنامهه درسهی کسهب شهده توسه
 ذار بوده است.نشان می دهد تاثیر گ 2015دانش آموزان همانطور که نتایج آزمون تیمز 

 
 حور، علوم تجربیم -بررسی تطبیقی، آموزش زمینهواژگان كلیدي:  

 

 

 
 

                                                           

 ((alireza_assareh@yahoo.comدانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي  عضو هيئت علميبرنامه ریزي درسي،  دكتراي 1

 (asadpoor.g@gmail.com) )نویسنده مسئول(ربيت دبير شهيد رجایيبرنامه ریزي درسي دانشگاه ت دانشجوي دكتري 2
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 تاثیر خانواده در جلوگیري از معضالت اجتماعي با تاكید بر افسردگی

 
 2مریم معتمدی، 1*سیدمحمدجواد علوی

 
 چكیده 

 

د. شانجام  تأکید بر افسردگیاین پژوهش باهدف بررسی تأثیرات خانواده در جلوگیری از معضالت اجتماعی با 
ای و مروری بر منابع نظری مرتبط سنادی است که با روش کتابخانها-پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی

ن، دگاه قرآتعاریف خانواده، خانواده از دیی تحقیق، به توضیح صورت گرفت؛ پس از تبیین مفاهیم و پیشینه
 فسردگیاده، افسردگی و دیدگاه ها و نظریه ها در مورد کارکردهای خانواده، عوامل موثر برتحکیم خانوا

دي و قتصااي جتماعاسریع و تند ات همچنین تغییراده خانوري در ساختاات تغییرپرداخته شد. نتایج نشان داد 
اماني مسئله سبب نابسد. همین ني شواوافري هادي كرركژكار چااده دخانود ست تا نهاه افرهنگي سبب شد

.یکی از داردپي را  در جتماعي ش مشکالت انهایت گستردر ست كه ه اجتماعي شدم انظار اساختدر جتماعي ا
یی ز آنجاامشکالت اجتماعی افسردگی است که متاسفانه در سال های اخیر آمار آن رو به افزایش بوده است. 

د نزندگی می کن مختلف،که اکثریت افرادی که به افسردگی مبتال می شوند در خانواده ای از هم پاشیده در ابعاد 
 می توان با تقویت خانواده، آمار این معظل را در جامعه کم کرد.

 
 .تربیت–خانواده  –افسردگی واژگان كلیدي: 

                                                           

 (A6kanan@yahoo.comكارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان شهيد مطهري، آموزگار ابتدایي منطقه بيرم، نویسنده مسئول )1
 كارشناسي ارشد اپيدميولوژي دانشگاه زاهدان 2
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 آگاهی در زنان مبتال به دیابت نوع دواثربخشی مداخله معنوی بر ذهن
 

 3، سیمین غالمرضایی*2،مسعود صادقی1فاطمه ایمنی

 
 چکیده

 
ایی نعروقی و نابی-های قلبیای چون بیماریکنندهتواند عوارض حاد و ناتوانمنی است که میدیابت بیماری مز

 مانع جدی گاهی یکآآگاهی در بیماران دیابتی و با توجه به اینکه عدم ذهنرا ایجاد کند. با توجه به اهمیت ذهن
ی اثربخش ه حاضر با هدف بررسیآید، لذا مطالعبرای پذیرش بیماری و در نتیجه مدیریت دیابت به شمار می

ی با به تجربش ایآگاهی در زنان مبتال به دیابت نوع دو انجام شد. این پژوهش، مطالعهمداخله معنوی بر ذهن
زنان مبتال به دیابت نوع دو  نفر از 30آزمون و با دو گروه آزمایش و گواه است، که بر روی پس-آزمونپیش

سیم واه تقگقلید پرونده داشتند، و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و که در مراکز بهداشتی شهرستان ا
ها با ن دادهآزموآزمون و پسای انجام شد. در پیشدقیقه 90جلسه  10شدند، اجرا شد. مداخله معنوی به مدت 

آمده با  ستآوری گردید. اطالعات به د( ، جمع2003دلسوزی نف )آگاهی پرسشنامه خوداستفاده از بُعد ذهن
اخله معنوی بر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مد 19ویرایش  SPSSافزار استفاده از نرم

خله معنوی آگاهی توسط مدادرصد از واریانس ذهن 28آگاهی در مبتالیان به دیابت موثر است و ارتقای ذهن
و سبب  بت داردآگاهی در بیماران دیابتی تاثیر مثهنقابل تبیین است. نتایج نشان داد که مداخله معنوی بر ذ

ران ی در بیماآگاهشود به منظور بهبود ذهنشود. بنابراین پیشنهاد میآگاهی در این بیماران میافزایش ذهن
 د.اده شومبتال به دیابت نوع دو و نهایتا کاهش عوارض و مرگ و میر ناشی از آن، از مداخله معنوی استف

 
 آگاهی، دیابتمداخله معنوی، ذهن ی:واژگان کلید

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

 ، ایرانوان شناسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه لرستان، خرم آبادشناسي عمومي، گروه ركارشناسي ارشد روان  1
 Email:sadeghi41@yahoo.comایران،  آباد، خرم لرستان، دانشگاه انساني، علوم و ادبيات دانشکده ، شناسيروان گروه استادیار 2
 ایران آباد، خرم لرستان، هدانشگا انساني، علوم و ادبيات دانشکده ، شناسيروان گروه استادیار 3
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 –نی بررسی تطبیقی پایه های نظری و اولین تفکر غیرعقالنی مکتب رفتار درمانی عقال    
  هیجانی آلبرت الیس با آموزه های دین اسالم

 
 2مژگان حیاتی ،   ( *)1لیال جعفری

 
 چكیده 

ر یچیده تپع، مشکالت پیش روی انسان بزرگتر و با آغاز قرن بیستم و پیچیدگی روابط بین انسانی در جوام 
ن ای رواشده و نیاز آن ها به مشاوره و روان درمانی برای حل معضالتشان نیز افزایش یافت لذا نظریه ه
دی رهنمو درمانی که به کمک انسان ها شتافت شکوفایی و گستردگی بیشتری یافت و در این بین روش هایی که

یجانی ه –رفتار درمانی عقالنی  انواع رفتار درمانی ها پرکاربردتر است.  و کوتاه مدتر هستند مانند
(REBTبر این اصل قرار دارد که ما عقاید نامعقولی را که در دوره ی کودکی از افراد مهم زن )ود فرا دگی خ

اشد . گ باهنگرفته ایم در طول عمر خود بازسازی می کنیم سپس به صورتی رفتار می کنیم که با این عقاید هم
هستند  ه شکستبالیس سه تفکر غیر عقالنی یا باید اساسی را بیان می کند که آنها را درونی می کنیم و محکوم 

رد هایم ای عملکمن باید خوب عمل کنم و تأیید دیگران را بر» . اولین تفکری که الیس بیان می کند چنین است :
ه ی این حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد مقایسدر مقاله  «.جلب کنم، در غیر این صورت خوب نیستم

طرح مانی متفکر با آموزه های دین اسالم صورت می گیرد؛ به این منظور ابتدا پایه های نظری این مکتب در
 قی راو سپس با اصول نظری دین اسالم مقایسه خواهد شد تا آشکار شود که الیس هیچ اصول ارزشی و اخال

ن ر دین مبیی که دده و در تمام امور زندگی نیاز به تأیید دیگران را رد می کند ؛ در صورتبرای انسان قائل نبو
قیق دباید  اسالم انسان خدا محور و آخرت محور معرفی می شود به همین دلیل آنچه به عنوان احکام دین است

یگران دایید دنبال کسب ت و طبق فرمان خداوند بدان عمل شود و در این بخش از اعمال به هیچ عنوان نباید به
برای  نه از باشیم و تنها در بخش اخالق سعی در کسب محبت و جلب تأیید دیگران داریم و این جلب تأیید نیز

 مردم بلکه برای رضای خداوند می باشد.
 

 : آلبرت الیس ، رفتار درمانی  ، اسالم ، تاًیید واژگان کلیدی
 

                                                           

 (jafarileylaa@gmail.com*، مشاوره ي خانواده ه، دانشگاه پيام نور مركز قزوین )دانشجوي كارشناسي  ارشد   1

 استادیار ، دكتري مشاوره   2

mailto:*jafarileylaa@gmail.com
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 آموزانر بر کارآمدی تحصیلی دانشبخشی تفکتأثیر آموزش راهبردهای وسعت

 
 3فضل هللا میردریکوند ،2*محمد عباسی ،1کبری عالی پور

 
 چكیده 

آموزان بخشی تفکر بر کارآمدی تحصیلی دانشهدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش راهبردهای وسعت
آزمون با سپ-مونآزآزمایشی از نوع پیش روش پژوهش حاضر نیمه آباد بود.دختر متوسطه دوم شهر خرم

حصیل در مشغول به ت آموزان پایه سوم متوسطه دومآماری آن شامل کلیه دانش باشد. جامعهگروه گواه می
ای گیری تصادفی خوشهها به روش نمونهنفر از آن 40باشد که تعداد آباد میهای واقع در شهر خرمدبیرستان

هنی بهزیستی ذ داستفاده در پژوهش شامل پرسشنامهار مورای از جامعه موردنظر انتخاب شدند، ابزچندمرحله
انحراف  های آمار توصیفی )میانگین وها با استفاده از روشباشد. داده( می2016)رن شاو و همکاران، 

موزش د که آاستاندارد( و آمار استنباطی )تحلیل کوواریانس تک متغیره( تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان دا
توان بنابراین می شود؛آموزان میدی تحصیلی در دانشبخشی تفکر باعث افزایش کارآمتراهبردهای وسع

یلی در آموزان منجر به افزایش کارآمدی تحصبخشی تفکر به دانشنتیجه گرفت که آموزش راهبردهای وسعت
های را جزء الویتها ین نوع از مهارتاشود که توجه به آموزش رو به مدارس پیشنهاد میشود. از اینآنان می

  آموزشی خود قرار دهند.
 

 آموزان، دانشبخشی تفکر، لذت از یادگیری، کارآمدی تحصیلیراهبردهای وسعتواژگان كلیدي: 
 

 
 

                                                           

 نشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه لرستان.شناسي، داشناسي تربيتي، گروه رواندانشجوي ارشد روان1
 شناسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه لرستانستادیارگروه روانا 2
 abbasi.mohammad@hotmail.com شناسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه لرستانستادیارگروه روانا 3
 



 13۹۶آذرماه  3و  2، و پرورش تطبیقی ولین کنفرانس بین المللی آموزشا

 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
First International Conference on Comparative Education 

(November 23-24, 2017) 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

 

282 

 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 یمیاآموزان مبتال به الکسی تاهای اجتماعی دانشای بر رشد مهارتاثربخشی آموزش چندرسانه

 2، شیرین قاضی1*صبا حسنوندی

 

 چکیده
 

یرات ای تاثهای نوین آموزشی از قبیل آموزش چندرسانهدهد روشو هدف: شواهد پژوهشی نشان میزمینه 
مله جایمیا از آموزان مبتال به الکسی تآموزان دارد. دانشهای آموزشی و اجتماعی دانشمثبتی بر رشد مهارت

ژوهش پدف این هاند. از این رو  آموزانی هستند که  نیازمند دریافت خدمات مناسب و ارتقا یافته آموزشیدانش
وش ر یا بود.آموزان مبتال به الکسی تایمهای اجتماعی دانشای بر رشد مهارتبررسی تاثیر آموزش چندرسانه

عه آزمون با گروه کنترل بود. جامپس –آزمون بررسی: روش پژوهش از نوع شبه تجربی همراه با پیش
ل ل به تحصیهای سوم و چهارم و پنجم شهر همدان مشغودختر پایهآموزان آماریاین پژوهش،  شامل کلیه دانش

آموز دختر بود که به شکل کامال تصادفی در دو دانش 20بود. نمونه آماری شامل  96-1395در سال تحصیلی 
های های و پرسشنامنفره آزمایش و کنترل گمارش شدند. ابزارهای پژوهش شامل آموزش چندرسانه 10گروه 

وابسته  ومستقل  t ها با استفاده از آمار توصیفی وآمار استنباطیاجتماعی و الکسی تایمیا بود. دادههای مهارت
ها تحلیل داده  ها: نتایج حاصل از تجزیه ویافته مورد تحلیل قرار گرفتند. spss 18افزار آماری به کمک نرم

 ده است درداری تاثیر ایجاد کرت معنیآموزان گروه آزمایش تاثیراای در دانشنشان داد آموزش چندرسانه
وجه به تیری: با گنتیجه گردد.گر چنین تاثیراتی مشاهده نمیحالی که در گروه کنترل با کنترل متغیرهای مداخله

ن مبتال آموزاهای اجتماعی دانششود در مداخالت آموزشی جهت تقویت مهارتنتایج به دست آمده توصیه می
ز ان گروه های اجتماعی ایوزش چندرسانه ای به عنوان روشی نوین در افزایش مهارتبه الکسی تایمیا از آم

 آموزان استفاده شود.دانش

 

 آموزان.های اجتماعی، الکسی تایمیا، دانشای، مهارتآموزش چندرسانه واژگان کلیدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ، hasanvandi2010@yahh.comي، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. پست الکترونيک: نویسنده مسوول؛ دكتراي روانشناس تربيت  1

 لوم پزشکيعریزي آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزشي دانشگاه دانشجوي دكتراي تخصصي مدیریت آموزشي، كارشناس برنامه  2
 Ghazi.shirin@yahoo.comلرستان.:

 

mailto:hasanvandi2010@yahh.com
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 پزشکي لرستاندانشگاه علوم اعضاي هیأت علمي  های ارائه شدهطرح درس کیفیتبررسي 
 ریزی آموزشیمدیریت و برنامه 1394-95در سال تحصیلي 

 

 3، فرزاد ابراهیم زاده2، سجاد روستا*1شیرین قاضی
 

 چکیده
ل در طرح درس یكي از عوامل مؤثر و كلیدي در فرایند آموزش است. هدف اصلي از تدوین طرح درس، تسهی

رح طپژوهش حاضر با هدف ارزیابي یادگیري فراگیران از طریق برقراري یك بستر ارتباطي مناسب است. 
به انجام رسیده  1394-95 تحصیلی در سال لرستانهاي ارائه شده توسط مدرسین دانشگاه علوم پزشكي درس
طرح درس ارائه شده توسط مدرسان دانشگاه علوم پزشكي  134مقطعي،  -در این پژوهش توصیفي. است

ها با استفاده از یك آوري دادهیابي قرار گرفت. جمعمورد ارز 1394-95در نیمسال اول و دوم سال  لرستان
 وهای آمار توصیفی جهت تجزیه روشحیطه مؤثر بر طرح درس بود، انجام گرفت.  13لیست كه شامل چك

د(، وظایف و درص 6/85) زشیوسایل کمک آمومربوط به حیطه  ضعفهاترین شایعها استفاده شد.  تحلیل داده
هاي بود. همچنین بیشترین نقصان مربوط به حیطه (6/39(، اهداف کلی)9/64تکالیف دانشجویان )

(، رئوس 6/45بندی)، آموزش و طیقهدرصد( 62ریزي براي آمادگي دانشجویان قبل از شروع كالس )برنامه
 اطالعاتدرصد(،  9/64) منابع معرفی هاي مربوط بهدرصد( بود. حیطه 6/33) اهداف رفتاریو  مطالب

عیت در درصد( واجد باالترین امتیاز و بهترین وض 3/43درصد( و سیاستها و قوانین كالس ) 3/43) عمومی
 با توجه به نتایج، وضعیت محتوایي و نگارشي طرح درسهاي هاي مورد بررسي بودندنگارش طرح درس

د با شوميد در حد قابل قبولي ارزیابي گردید. پیشنها لرستانارائه شده توسط مدرسان دانشگاه علوم پزشكي 
ن هر چه هاي پیشنویس استاندارد، زمینه مناسب براي تدویهاي آموزشي مرتبط و تدوین فرمبرگزاري دوره

 .بهتر طرح درس در بین مدرسان فراهم شود
 .طرح درس، استاد، تحلیل محتوا، برنامه درسي، نظارت آموزشي: واژگان کلیدی

                                                           

ایران. پست  دانشجوي دكتراي مدیریت آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي لرستان خرم آباد،  1
 Ghazi.shirin@yahoo.comالکترونيک:

 یران.د، انویسنده مسوول؛ كارشناس تغذیه، مركز آموزشي درماني شهداي عشایر، دانشگاه علوم پزشکي لرستان، خرم آبا  2
 دانشجوي دكتراي آمار حياتي، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکي لرستان، خرم آباد، ایران. 3
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 مینه پرورش خالقیت دانش آموزان ابتداییمروری بر کاربردهای الگوی بدیعه پردازی در ز
 

 1زینب مریدی 
 

 
 چکیده

 
ازی در هدف از مجموعه حاضر مطالعه و مرور پژوهش های انجام شده در رابطه با نقش الگوی بدیعه پرد  

ردازی پژوهش در حیطه الگوی بدیعه پ ۴شکوفایی خالقیت دانش آموزان است. بدین منظور در مقاله حاضر 
ند به چو ارزیابی قرار گرفت توضیح و آشکارسازی نقاط اشتراک و تضاد درآن ها نتایجی   ح تشری مورد 

 دست آمد.
به  بندی مختصری از آنها به این نتیجه رسیده شد که تدریس معلمپس از مرور این تحقیقات و ارائه و جمع

زایی آموزان تاثیر به س بر قدرت خالقیت دانش باالخص علوم روش الگوی بدیعه پردازی در دروس مختلف
 تدریس در پذیریانعطاف و اصالت ، سیالی، بسط ، دارند و موجب افزایش آن میشود اگر چهار معیار خالقیت

 مالحظه ای بر تفکر خالق فراگیران بود.    قابل تاثیرات شاهد توانمی شود گنجانده معلم
 

 خالقیتی شاخص ها - خالقیت -: الگوی بدیعه پردازی واژگان کلیدی
 
 

 
 

                                                           

 دانشجوي كارشناسي پيوسته علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان پردیس آیت اهلل كمالوند 1
zmoridi313@gmail.com 
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 دو تاثیر مداخله معنوی بر میزان ورزش و فعالیت فیزیکی در زنان مبتال به دیابت نوع

 
 3، سیمین غالمرضایی*2،مسعود صادقی1فاطمه ایمنی

 

 چکیده
زن، وندگی، زدیابت یک بیماری پیچیده متابولیکی است که عالوه بر استعداد ذاتی، شرایط محیطی مانند شیوه 

دف هالعه با ای دارد. بنابراین این مطورزش و فعالیت فیزیکی در بروز آن، نقش تعیین کنندهالگوی غذایی، 
د. طرح نجام شبررسی تاثیر مداخله معنوی بر میزان ورزش و فعالیت فیزیکی در زنان مبتال به دیابت نوع دو ا

یابت دال به ز بین زنان مبتپژوهش شبه تجربي از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و گواه است. ا
تخاب و در نفر به صورت تصادفي ان 30نوع دو که در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید پرونده داشتند، 

یت فیزیکی نفر( جایگزین گردیدند. در پیش آزمون، بُعد ورزش و فعال 15)هر گروه  دو گروه آزمایش و گواه
 ( توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. سپس مداخله2000کو )پرسشنامه خودمراقبتی دیابت توبرت و گالس

به عمل  آزموناي بر روی گروه آزمایش اجرا شد. سپس از هر دو گروه پسدقیقه 90جلسه  10معنوی به مدت 
ر مثبت و معنی استفاده شد. نتایج حاصله نشانگر تاثی 19ویرایش  SPSSآمد. براي تحلیل داده ها از نرم افزار

 27فزایش اعنوی بر میزان ورزش و فعالیت فیزیکی در افراد دیابتی تحت مطالعه بوده و موجب دار مداخله م
خله ده، مدادست آمهای بهدرصدی میزان ورزش و فعالیت فیزیکی در گروه آزمایش شده است. با توجه به یافته

-ش میاین رو بنابراین از تواند میزان ورزش و فعالیت فیزیکی را افزایش دهد.معنوی در بیماران دیابتی می
 توان برای درمان و کاهش پیامدهای جسمانی و روانی دیابت استفاده کرد.

 
 مداخله معنوی، ورزش و فعالیت فیزیکی،دیابت واژگان کلیدی:

 
 

                                                           

 اد، ایرانسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه لرستان، خرم آبشناسي عمومي، گروه روان شناكارشناسي ارشد روان  1
 sadeghi41@yahoo.com شناسي ، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایراناستادیار گروه روان  2
 م آباد، ایرانشناسي ، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه لرستان، خراستادیار گروه روان  3
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دایی پیش بینی روحیه معلمی بر اساس بهزیستی روان شناختی و سازگاری شغلی در معلمان زن مدارس ابت
 ایراناستان های غربی 

 
 4شکوفه بخشی، 3صبا غالمرضایی،   2علی موالیی پارده،   1سیمین غالمرضایی  

  چکیده 
حیه زمینه:  پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم بهزیستی روان شناختی و سازگاری شغلی در پیش بینی رو 

 امل کلیهش آماری جامعهروش ها:  معلمی معلمان زن مدارس ابتدایی استان های غربی کشور ایران انجام شد. 
 341و نمونه مورد مطالعه  بود 95-94غربی ایران در سال تحصیلی  هایاستانمعلمان زن مدارس ابتدایی 

 از و وصیفیپژوهش ت روششدند. ای انتخاب ای چند مرحلهگیری خوشهروش نمونه نفر بودند که با استفاده از
، تیشناخ های بهزیستی روانپرسشنامه نامه هایبود. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنوع همبستگی 

های  دهدا ری،و روحیه معلمی بود که در اختیار معلمان قرار داده شد و پس از تکمیل و جمع آو ازگاری شغلیس
مورد  و با شاخص همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی 21نسخه  SPSS دریافتی با استفاده از نرم افزار

ی ، زندگریخودمختاتسلط برمحیط، )ه ها: نتایج نشان داد بین بهزیستی روان شناختی یافت تحلیل قرار گرفت.
 دارد. ( و روحیه معلمی رابطه معناداری وجودروابط مثبت با دیگران و بهزیستی کل هدف مند و بهزیستی

افته جه به یونتیجه گیری: با ت همچنین بین سازگاری شغلی و روحیه معلمی نیز رابطه معناداری به دست آمد. 
ه های پژوهش می توان گفت که بهزیستی روان شناختی و سازگاری شغلی نقش تعیین کننده ای در روحی

وت ضر را قهای پژوهش حامعلمی معلمان زن دارند. با این وجود پژوهش های بیشتر با جامعه متفاوت، یافته
 خواهد بخشید.

 
 ، روحیه معلمی، زن: بهزیستی روانشناختی، سازگاری شغلیواژگان کلیدی

 
 
 
 

                                                           

 09163610363gholamrezaei_s@yahoo.comاستادیارگروه روانشناسي دانشگاه لرستان،   1
 كارشناس ارشد روانشناسي،  دانشگاه رازي و عضو هسته مطالعاتي )روان پویش( رازي   2

 كارشناس ارشد روانشناسي باليني     3

 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي  4
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 آموزان نارسا خواناثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش

 
 3،عزت اله قدم پور2، فیروزه غضنفری 1طاهره رحیمی پور 

 

 چكیده
ن فراشناختی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزا پژوهش با هدف بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي

ی آماري آزمون و گروه کنترل بود. جامعهپس -آزمونرساخوان اجرا شد پژوهش نیمه آزمایشي با طرح پیشنا
یادگیری شهر کرمان در  کننده به مراکز ناتوانیشامل تمامی دانش آموزان نارسا خوان مقطع ابتدایي مراجعه

طور ای انتخاب و بهتصادفی چندمرحلهگیری ی نمونهها به شیوهنآنفر از  30بود که  1395-96سال تحصیلی 
 8تی طي نفر( قرار گرفتند. آموزش راهبردهاي فراشناخ 15نفر( و کنترل ) 15تصادفي در دو گروه آزمایش )

ای روي گروه آزمایش اعمال شد. ابزارهاي سنجش شامل آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس دقیقه 45جلسه 
هاي پژوهش با استفاده از روش آماري تحلیل داده .بود (1972( و مقیاس هوش وكسلر کودکان )1970)

وتحلیل قرار گرفت. طبق نتایج پژوهش آموزش راهبردهاي فراشناختی در كوواریانس )آنکوا( مورد تجزیه
 ش داد.( انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان را افزایP=001/0داری )سطح معنی

 پیشرفت تحصیلی، نارساخواني، کودکان: فراشناخت، انگیزش واژگان کلیدی

 
 

 

 
 
 
 

 

                                                           

 t.rahimipour@gmail.comتري روانشناسي تربيتي ، دانشجوي دك  1
 دانشگاه لرستاندانشيار 2
 دانشگاه لرستاندانشيار 3

mailto:t.rahimipour@gmail.com
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 اثربخشی روش آموزش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر تیزهوش

 
 3علی اسماعیلی،   2سیمین غالمرضایی، 1صبا غالمرضایی

 

 چکیده
آموزان  اثربخشی روش آموزش ذهن آگاهی  یر کاهش اضطراب امتحان دانش  هدف: پژوهش حاضر، با هدف

دختهر تیزههوش مقطهع متوسهطه شههر خههرم آبهاد انجهام شهد. روش: جامعهه آمههاری ایهن پهژوهش شهامل کلیهه دانههش 
ضهطراب ادختهر مبهتال بهه    40بودند که از بهین آن هها تعهداد  آباد دختر سرآمد مقطع متوسطه شهر خرم آموزان

در وهای ورود و خهروج، انتخهاب شهدند (، بر اساس مالک1386گیری هدفمند )دالور، امتحان   به روش نمونه
دو گههروه آزمههایش و کنتههرل گمههارده شههدند. ابههزار گههردآوری داده ههها پرسشههنامه اضههطراب امتحههان  بههود. طههرح 

گهروه کنتهرل بهود. شهرکت کننهدگان در گهروه آزمهایش طهی هشهت  پهس آزمهون بها -پژوهش، از نوع پهیش آزمهون
داده  ترل طی این مدت ههیچ آموزشهی دریافهت نکهرد. یافتهه هها:آموزش دیدند. گروه کن ذهن آگاهی جلسه به شیوه

 مبتنهی درمهانیشهناخت روش ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشهان داد
  دارد تاثیر آبادخرم شهر متوسطه اول دوره سرآمد دختر آموزاندانش امتحان اضطراب کاهش بر آگاهیذهن بر
(001/0>P، 85/20F= .)امتحهان اضهطراب کهاهش در آگهاهی ذههن روش اثربخشهی بهه توجهه با: گیری نتیجه 

 در تواننهد مهی ذیهربط مسهئوالن آمهوزان، دانهش روانی سالمت سطح افزایش و روش این انعکاس و ترویج برای
 .کنند اجرا مدارس سطح در را آن ها کاربردی طور به پیشگیرانه و جامع های برنامه قالب

 
 تیزهوش آموز، دانش آگاهی،اضطراب امتحان، ذهن بر مبتنی درمانی شناخت :واژگان کلیدی:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

 نویسنده مسئول، كارشناس ارشد روان شناسي باليني، دانشگاه آزاد كرج 1
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 تاثیر عملکرد خانواده بر سالمت روان دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان ساوه 

 1محمد حسین احمدی

 چکیده 

نهاد  اولین   است . خانوادههدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عملکرد خانواده بر سالمت روان اعضای خانواده 
حقق وظایف عملكرد خانواده در ت  اجتماعي است که نقش مهمي در تحول روان شناختي فرزندان دارد. چگونگي و كیفیت

ن كننده روان به عنوان یكي از مالك هاي تعیی  خویش، شاخص مناسبي جهت ارزیابي عملكرد جامعه مي باشد. سالمت
دي خود، عبارت از احساس خوب بودن و اطمینان از كارآم  گرفته مي شود كه مفهوم آنسالمت عمومي افراد در نظر 

ي باشد . سالمت مو خود شكوفایي توانایي هاي بالقوه فكري، هیجاني و ...  اتكاء به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلي
ا ه هم مستقیما و عملکرد روان خانوادپویایي و كارآمدي هر جامعه ایفا مي كند. رفتار ه  رواني نقش مهمي در تضمین

  روی سالمت روان

رتباط شکل، اافراد تاثیر می پذیرد.  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عملکرد خانواده و ابعاد شش گانه آن )حل  م
وش  رو به  ، نقش ها،  مشارکت عاطفی، واکنش عاطفی ، کنترل رفتار، ( و سالمت روان در بین دانش آموزان ابتدایی

اشد می ب  توصیفي همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ساوه
 نفر از دانش 361تحصیل اند برای انتخاب نمونه با روش نمونه گیری دمورگان  مشغول به  94-95که در سال تحصیلی 

ی گلدبرگ سوالی  پرسشنامه سالمت عموم 28. ابزار پژوهش فرم آموزان در دسترس انتخاب و مورد آزمون قرارگرفتند
خ ، استفاده بودند . برای تجزیه و تحلیل  داده ها از ضریب همبستگی کرنبا FADو پرسشنامه  عملکرد خانواده  1972

 خرده ردگردید. با توجه به اطالعات جمع آوری شده در این پژوهش این نتیجه بدست آمد که بین عملکرد خانواده 
 د داردمقیاسهای مشارکت عاطفی ، واکنش های عاطفی و نقشها رابطه  معناداری با سالمت روان دانش آموزان وجو

مت با سال همچنین نتایج مشخص کرد که بین عملکرد خانواده در خرده  مقیاس های ارتباط ، کنترل رفتار و حل مشکل
  روان دانشجویان ارتباط معناداری وجود ندارد.

  دانش آموزان -المت روان س  -عملکرد خانواده  د واژه ها:کلی

 

                                                           
 دانشجوي دانشگاه فرهنگيان اراک 1
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 آموزان نارسا خواناثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش
 

 3،عزت اله قدم پور2، فیروزه غضنفری 1طاهره رحیمی پور 
 

 

 چكیده
 

آموزان انشدرانگیزش پیشرفت تحصیلی ی فعال بپژوهش باهدف بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي حافظه
ی آماري آزمون و گروه گواه بود. جامعهپس -آزموننارساخوان اجرا شد پژوهش نیمه آزمایشي با طرح پیش

یادگیری شهر کرمان در  کننده به مراکز ناتوانیآموزان نارسا خوان مقطع ابتدایي مراجعهشامل تمامی دانش
طور ای انتخاب و بهگیری تصادفی چندمرحلهی نمونهها به شیوهآن نفر از 30بود که  1395-96سال تحصیلی 

ی فعال طي نفر( قرار گرفتند. آموزش راهبردهاي حافظه 15نفر( و گواه ) 15تصادفي در دو گروه آزمایش )
 ( و1970جلسه روي گروه آزمایش اعمال شد. ابزارهاي سنجش شامل آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس ) 14
هاي پژوهش با استفاده از روش آماري تحلیل كوواریانس داده .( بود2003اس هوش وكسلر کودکان )مقی

ی فعال در سطح وتحلیل قرار گرفت. طبق نتایج پژوهش آموزش راهبردهاي حافظه)آنکوا( مورد تجزیه
 (.P=001/0افزایش داد ) آموزان نارساخوان رایشرفت تحصیلی دانشپداری انگیزش معنی

 

 آموزانش پیشرفت تحصیلی، نارساخواني، دانشی فعال، انگیز: حافظهاژگان کلیدیو
 
 
 
 
 

                                                           

 t.rahimipour@gmail.comدانشجوي دكتري روانشناسي تربيتي ،   1
 دانشگاه لرستاندانشيار  2
 دانشگاه لرستاندانشيار 3

mailto:t.rahimipour@gmail.com


 13۹۶آذرماه  3و  2، و پرورش تطبیقی ولین کنفرانس بین المللی آموزشا

 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
First International Conference on Comparative Education 

(November 23-24, 2017) 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

 

291 

 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 
 یسازمانتیریمد بری جانیههوش ریتاث

 یآموزشی تکنولوژ تیریمد
 

 4اینی خالد زهرا ،3یکوران مهسا ،2یطالب دایآ ،1یمحمد شاهرخ
 

 دهیچک
 

 و جاناتیه گاهیجا نییتب و کشف حال در و بردهی پ انسانی ذهن اتیح در عواطف نفوذ و قدرت به علم
 از مطالعات ریس ، هوش مطالعه حوزه در. استی انسان سکنات و حرکات رفتارها، ها،تیفعال در عواطف

 هیجاني هوش. است کرده حرکتی جانیه هوش سمت به است استوار شناخت هیپا بر کهی منطق هوش
 و اشخاص در عواطف و احساسات شناسایي و درك بر مشتمل و است روانشناسي علم در تازه دستاوردي

 در مفهوم نیا 1990 دهه از. باشدمي روزمره زندگي در مناسـب هـايتـصمیم اتخاذ براي ادراك این از استفاده
 استی سازمان رفتار تیریمد دیجدی ها مهارت از و رفته کار به تیریمد اتیادب

 ازی تفاوتم بسیار درجات به است ممكن یكسان هوشي بهره با نفر دو چرا كه دهدیم نشان هیجاني هوش مفهوم
-یم عمل يهوش بهره از متفاوت و جدا كه است انسان رفتار از بنیادین عنصر و یابند دست زندگي در موفقیت

 .کند
 پژوهش روش است رانیمدی ریگ میتصم و تیریمد نحوه بری جانیه هوش نقشی بررس پژوهش نیا از هدف

 ،ی علم معتبر اداسن و منابع از هادادهی گردآوری برا باشدیمی اکتابخانه وی مروری  وهیش به وی فیک نوع از
 نیا به وانتیم فوق هايافتهی از. است شده استفاده اعتباری دارا مجالت در شده چاپ مقاالت وی تخصص کتب

 نرایمد تیموفق وی بخشاثر لیتسه در ،یاساس عامل کی عنوان به تواندی می اجتماع هوش دیرس جهینت
 باشد داشته نقش سازمان

 
 یسازمان تیریمد ت،یریمد ،یجانیههوش هوش،ی:دیکل واژگان

                                                           

 رانیا ان،يفرهنگ دانشگاه كرمانشاه،ي صدوق اهلل تیآ ديشه سیپرد مدرس ،يدرسي زیربرنامهي دكتر 1
 رانیا روانسر، پروش و آموزش ،یيابتدا آموزش كارشناس 2
 رانیا صحنه، پرورش و آموزش ،یيابتدا آموزش كارشناس 3
 رانیا نوسود، پرورش و آموزش ،یيابتدا وزشآم كارشناس 4
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 رابطه رضایت شغلی با رضایت جنسی در پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر خرم آباد

 

   3نسیبه حاتمی ،2، صبا غالمرضایی1سیمین غالمرضایی
 چکیده

ی به تواند تهدید کننده سالمت جسمی، روانی و مانعی برای دست یابتاران میعدم رضایت شغلی در پرس
ش حاضر (.  پژوه1393اهداف توسعه فردی و اجتماعی آنان باشد )میرفرهادی، موسوی، تبری و کاظم نژاد، 

آباد  با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی با رضایت جنسی در پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر خرم
ه کار بپرستار زن شاغل  109روش: این مطالعه از نوع همبستگی می باشد. نمونه پژوهش شامل  نجام شد.ا

 ای جمعدر بیمارستان های دولتی شهر خرم آباد بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. بر
 بری فیلد و روث آوری اطالعات از پرسشنامه های رضایت جنسی لوک واالس و پرسشنامه رضایت شغلی

تگی پیرسون و نسخه نوزده و با استفاده از آمون همبس SPSS(  استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار 1951)
نسی رضایت شغلی و رضایت جیافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین  رگرسیون همزمان تحلیل شدند.

ط درصد از واریانس رضایت شغلی توس 40 ضمناً  .(>635/0r=  ،001/0 Pرابطه معناداری وجود دارد )
 ینی رضایتبرضایت زناشویی قادر به پیش نتیجه گیری:  . متغیرهای پیش بین  رضایت جنسی قابل تبیین است

 شغلی است و  در باال رفتن آن موثر است.
 

 : رضایت شغلی، رضایت جنسی، بیمارستان دولتی، پرستارواژگان کلیدی
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مراقبت و آموزش برای توسعه پایدار در دوران خردسالی در توجه به  بررسی تطبیقی میزان
 کشورهای مختلف

 

 3، محدثه نگهبان2فاطمه مختاری ستایی ،1مریم رضایی
 

 چکیده
 

ان مراقبت و آموزش برای توسعه پایدار در دوربررسی تطبیقی میزان توجه به هدف اصلی پژوهش حاضر 
ی پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی و از نوع مطالعات تطبیقخردسالی در کشورهای مختلف می باشد. 

 دوران اوایل در مراقبت و آموزش در پایدار توسعه برای آموزش . نتایج تحقیق نشان داد که گنجاندناست

های فعالیت و یادگیری جمله از های آموزشیشیوه و درسی دارد: برنامه نیاز بعد در چندین تغییر به  خردسالی
 طرف زا دسترس در اطالعات براساس .هستند فعالی یادگیرندگان ها کودکانآن در هایی کهپروژه و آموزشی

 در که خوردمی چشم به از کشورها برخی ای درمالحظه های قابلپیشرفت مقامات یونسکو، و کارشناسان

 هنوز ردموا این اگرچه  .اشاره کرد درسی برنامه در بخش بهبود و های اصالحیزمینه به توانمی اول درجه

 رفتپیش برای ای راکننده تشویق فضای اما است، نشده پایدار توسعه سمت به نظام مجدد دهی جهت موجب

 با اضرح در حال پایدار توسعه برای آموزش که کنندمی تایید کویت و عمان عربی، کشورهای کند.می فراهم

 های موفقیتتالش پرو و شیلی کشورهای است. شده ادغام لیخردسا دوران اوایل در مراقبت و آموزش برنامه

 سی ودر برنامه در جهانی و محیطی زیست شهروندی محیطی )شیلی( و زیست آگاهی گنجاندن برای را آمیزی

های موزشآبرنامه آموزش برای توسعه پایدار در برنامه درسی  اند.ادغامداده نشان برجسته طور به طراحی
 تا زندگی های نخستسال از آموزشی ی کاملزنجیره از کودکان در کشور کانادا، فنالند ، دراولیه و مراقبت 

 و باال سطوح در هاییتوافق به ایران کشور اقیانوسیه، منطقه و آسیا در .است شده بزرگسالی تعریف دوران
 مقطع و ها کودک مهد امهبرن در محیطی زیست ادغام مفاهیم به که کرده است، اشاره داخلی ادارات به وابسته

 زشآمو اصول شامل های اولیهسال در یادگیری چارچوب استرالیا، کشور شود. درمی مربوط دبستانی پیش

 .شودمی توسعه پایدار برای

 
: مطالعه تطبیقی، مراقبت و آموزش برای توسعه پایدار، دوران خردسالیواژگان کلیدی

                                                           

 نشکده علوم انساني دانشگاه شهيد رجایيدكتري برنامه ریزي درسي، دا 1
 تتان جيرفدانشجوي دكتري رشته مطالعات برنامه درسي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي تهران، دبير آموزش و پرورش شهرس  2
 دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشکده علوم انساني دانشگاه شهيد رجایي، دبير آموزش و پرورش ساوه  3
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 های جدید آموزشس ایران و بررسی سبکدر مدار های زندگیشناسی آموزش مهارتآسیب

 
 1بهاره قهرمانی 

 
 چكیده

 
 ناگرچه همزما های گذشته شاهد تغییرات مثبتی در سبک زندگی هستیمدر جامعه امروز ایران، نسبت به دهه

های زندگی در کشور نیز می باشیم . خوشبختانه لزوم آموزش کماکان شاهد فقدان آموزش گسترده مهارت
های زندگی در مدارس کشور احساس شده و درس تفکر و سبک زندگی در کنار دیگر دروس تحصیلی ارتمه

آموزان نیست. چرا که به گفته به فراگیران ارائه می گردد. اما کتاب درس حاضر، جوابگوی نیاز دانش
که  دهند چرانشان نمی ایآموزان به یادگیری درس تفکر و سبک زندگی عالقهمدیران، معلمان و والدین ، دانش

آموزان ارائه می گردد و قبل از اینکه های درسی و به همان سبک، به دانشاین کتاب در کنار سایر کتاب
است. در بسیاری از مدارس، نیروی متخصصی برای تدریس این کتاب تربیت شود، کتاب وارد مدارس شده

هایی که آموزان محکوم به یادگیری درسدانشاند و معلمان دروس دیگر مجبور به تدریس این درس شده
مقاله حاضر حاصل  .، شده اند شوداهمیت تلقی میاش بیهشان دارد، اما نمربیشترین کاربرد را در زندگی

ای نوین شیوه ارائه است که هدف آنموسسه فرهنگی و آموزشی  تجربه زیسته محقق حاضر از فعالیت در
را انتخاب  4Hهای مختلف ، روش شیوهبر بنیان این تجربه و از بین . ستاهای زندگی برای آموزش مهارت

شناسی آسیب سازی کنیم.، بومیایرانیآموزان و تالش کردیم تا این روش را بر اساس نیازهای دانش هکرد
های جدید آموزش، هدف اصلی مقاله حاضر را های زندگی در مدارس ایران و بررسی سبکآموزش مهارت

 رویکردی تطبیقی تشگیل می دهد. بر اساس
 

 4Hهای اجتماعی، روش آموز، مدرسه، آسیبشهای زندگی، دانمهارت واژگان كلیدي: 

 

                                                           

 (baharehghahremani3000@gmail.com) نوراسي ارشد دانشگاه پيامدانشجوي كارشن  1
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 چگونگی تاثیرانگیزش در یادگیری دانش آموزان بررسی
 

 1ابراهیم بهرامی
 

 چکیده
نگیزش ا. مسأله ی است آموزان  دانش یادگیری در انگیزه هدف از انجام این تحقیق بررسی چگونگی تاثیر

 زیرا دارد تنگاتنگی ارتباط یادگیری انگیزش با. است یادگیری اساسی شروط از یکی و مهم بسیار عاملی
 باالیی توانایی از دانش آموزی اگر حتی. است وآگاهانه مستلزم کوشش عمدی استکه فعالی فرآیند یادگیری

 نخواهد رییادگی به ندهدقادر کوشش نشان خود از و باشد نداشته کافی توجه یادگیری هنگام برخوردار باشد،
کتابخانه ای(انجام گرفته است ودرتهیه ی آن ازکتاب ها،مقاالت ) مروری-. این پژوهش باروش علمیبود

 و ستنی ممکن یادگیری انگیزش، بدون،فصل نامه های معتبراستفاده شده است. یافته هاي این مقاله نشان میدهد 
نشود،  تهبرانگیخ دانش آموز تا. ندارد وجود تدریسی نباشد یادگیری که وجایی است يیادگیر شرط ترین مهم
 حصیلیت عملکرد درپیش بینی را سهم بیشترین و کرد استفاده یادگیری در او استعداد هوش و از توان نمی
 گوناگون و دعدمت عوامل میان در زیادی دارد، ارتباط یادگیری با انگیزش کهنتیجه ای که گرفته میشود .دارد

 مهم هبلک و انگیزش نقش برجسته یادگیرندگان، پیشرفت تحصیلی و یادگیری بر تأثیرگذار( ومحیطی فردی)
 اگر حتی. تاس آگاهانه و عمدی کوشش مستلزم که است متعالی فرآیندی یادگیری زیرا ..نماید می ایفا را تری

 نشان خود از کوشش و باشند نداشته کافی توجه ادگیریی هنگام برخوردارند، باال توانایی از که آموزانی دانش
 حداکثر موزشیآ درس های برنامه از بتوانند آموزان دانش که این برای. بود نخواهند یادگیری به قادر ندهند،

 فعالیت در گیریدر به آموزان دانش آن در که آورند فراهم ای زمینه پرورشکاران و مربیان باید ببرند، را بهره
 شوند برانگیخته ادگیریی های

 

 :انگیزه ،یادگیری، دانش آموزانواژگان کلیدی
 

 
 
 
 

                                                           
 ba@yahoo.com1391ab،آموزگار سال دوم شهرستان سلطانیه  1
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 نقش مشاوره ای کارکنان مدرسه در اقدامات یاورانه مشاوره ای به دانش آموزان

 

 2خدادادی هاتف ،*1باقری علی
 

 چکیده
د روند توان دارد و می یکی از موانعی که بر سر راه دانش آموزان مقطع دبیرستان در سال اول راهنمایی وجود

 هنماییفعالیت تحصیلی آنها را خدشه دار نماید انتخاب رشته تحصیلی است و اگر در این ضرورت توسط را
ه تحصیلی مناسب در خصوص انتخاب رشته تحصیلی و گزینش صحیح رهنمون شود می تواند با احساس دلهر

دانش  وتوجه به نقس حساس و مهم که مشاور  موز می شود.باآونگرانی نسبت به شغل و رشته خود در دانش 
ینده گردد آآموزان با آن مواجه هستند انتخاب رشته تحصیلی می باشد.اگردانش آموزان به طور صحیح هدایت ن

یک  پرورش وای توأم با نگرانی برای انها ایجاد میشود.بهره گیری از خدمات راهنمایی و مشاوره در آموزش 
نی ی انسا.آموزش و پرورش می خواهد زمینه ای را فراهم کند تا تمام استعداد هاضرورت اجتناب ناپذیراست

د واهیم رسیحقیق خکه به طور بالقوه در وجود انسان نهفته است به بالفعل تبدیل کند و زمانی به این هدفها در ت
کل که ین مشو در ح که دانش آموزان از نظر جسمی و روانی و اخالقی برای انجام این فعالیتها آمادگی داشته

اشد . نمی ب یادگیری او را مختل می سازد که نه معلم فرصت و نه دانش آموز به تنهایی قادر به حل آن مشکل
را  نناکالت آتنها فردی که می تواند از طریق اصولی اطالعات معتبر در اختیار دانش آموزان قرار دهد تا مش

ه ان پسرانماری کل یک دبیرستان دخترانه و کل یک دبیرستآه این تحقیق جامع رد کاهش دهد مشاور می باشد.
دو  نفر از دانش آموزان این 40یری تصادفی گاستفاده ازروش نمونه  امیباشد.که ب یرسادر شهرستان 

   . دبیرستان انتخاب شدند
 

 مشاوره ، هدایت تحصیلی ،آموزش و پرورش:     واژگان کلیدی

 
 

                                                           

 (alib23576@gmail.com)ساري شریعتي دكتر پردیس فرهنگيان، دانشگاه تربيتي، علوم كارشناسي، 1
 ساري شریعتي دكتر پردیس فرهنگيان، دانشگاه تربيتي، علوم كارشناسي، 2
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 آموزان تیزهوش در نظام آموزشی ایران،یی و مدیریت استعداد دانشهای شناسابررسی تطبیقی روش

 انگلستان و فنالند
  3الهی قمشیاله فضلسیف، *2عیسی ثمری ، 1زهرا الیاسی

 چكیده 

راتژیک یافته مداوم با یک رویکرد استهدف: مدیریت استعداد از یک مجموعه ذهنی به یک فعالیت سازمان
در  مل اساسیانجامد، توسعه یافته و به عنوان یک فعالیت کلیدی مدیریت و عامیمحور که به نتایج سازمانی 

ا راستعداد  دهد که به مزیت رقابتی دست یافته و ارزشامکان می موفقیت سازمانی شناخته شده و به سازمان
د استعدا یتهای شناسایی و مدیرتر نماید. براین اساس، هدف این پژوهش شناسایی و بررسی روشنیز برجسته

 عنوان عنصری سازنده در توسعه کشور، در نظام آموزشی کشورهای ایران وآموزان تیزهوش بهدانش
رد باشد. اطالعات مووصیفی مطابق با الگوی بردی میت -انگلستان و فنالند است. روش: روش تحقیق تطبیقی

ی ت گردآورجو در شبکه جهانی اینترنهای تحقیقی و جستای و گزارشنیاز از طریق اسناد و مدارک کتابخانه
نالند ها: مقایسه و بررسی سه کشور نشان داد که هر سه اهداف یکسانی دارند، انگلستان و فشده است. یافته

 های تشخیصی،های ترکیبی مانند آزمون هوش فردی، برگهآموزان تیزهوش از روشجهت شناسایی دانش
فاده ران از آزمون علمی متمرکز و سراسری جهت شناسایی استها و ایبررسی سوابق تحصیلی و سایر روش

 انشگاهی،های ویژه به معلمین، ارتباط با مراکز دنمایند، در کشورهای انگلستان و فنالند با آموزشمی
ا یران بخودآموزی و آموزش موازی و... در زمینه مدیریت استعداد اقداماتی صورت گرفته است. در کشور ا

گیری: یجهباشد. نتح شهاب در مدارس دوره ابتدایی فرآیند مدیریت استعداد در حال اجرا میاجرایی شدن طر
مینه و در ز ها نشان داد که ایران جهت شناسایی فقط از روش آزمون علمی متمرکز استفاده کردهبررسی یافته

زم در دامات الش و پرورش اقمسئوالن آموز شودباشد که پیشنهاد میمدیریت استعداد نیز هنوز در آغاز راه می
ای رب کشورهرو استفاده از تجاهای خود قرار داده و از اینجهت بهبود وضع مدیریت استعداد را در برنامه

 تواند در این راستا تأثیرگذار باشد.رو در امر آموزش چون انگلستان و فنالند، میپیش
 دیریت استعداد، ایران، انگلستان، فنالند.های شناسایی، مآموزان تیزهوش، روشدانشواژگان كلیدي: 

                                                           

  گروه علوم تربيتي، واحد قم، دانشگاه آزاد اسالمي، قم، ایران 1
 esamari52@gmail.comگروه علوم تربيتي، دانشگاه محقق اردبيلي، ایران، استادیار مدیریت و برنامه ریزي آموزش عالي،  2
 امه ریزي درسيگروه علوم تربيتي، واحدقم، دانشگاه آزاد اسالمي، قم، ایران، استادیار برن 3
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 بررسی رابطه خالقیت وهوش هیجانی در دبیران دوره متوسطه اول

 

 3کی پورفتانه ،  2احسان احمدی،  1لیدا کاکیا
 

 

 چکیده

رش هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خالقیت با هوش هیجانی در دبیران دوره  متوسطه اول آموزش و پرو
تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، جامعه آماری  شامل کلیه دبیران  است. روش 94 -95 شهر  تهران در سال

رگان و نفر بودند که برحسب جدول مو 436تهران و نمونه تحقیق  13و  6مقطع متوسطه اول پسرانه مناطق 
از  نکرجسی و به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.برای جمع آوری اطالعات مربوط به خالقیت  دبیرا

م چنین ه( استفاده شد. 2004( و برای هوش هیجانی از پرسشنامه برادبری )1363پرسشنامه خالقیت عابدی )
پاسخ  و خالقیت، اطالعات  مربوط  به سن، سابقه کار و مدرک تحصیلی عالوه  بر متغیرهای هوش هیجانی

یجانی قیت دبیران با هوش هدهندگان مورد بررسی قرار گرفت. یافته های  پژوهش نشان  داد که بین خال
ا پیش بینی ردرصد از تغییرات هیجانی  13.45رابطه معنادار  وجود دارد. به عبارت  دیگر خالقیت می تواند 

( و  حصیالتنماید. همچنین نتایج بیانگر آن است که بین متغیرهای جمعیت شناختی )سن ، سابقه کار و سطح ت
تالف  یگر اخو هوش هیجانی رابطه معناداری  وجود ندارد. به بیان د هر دو متغیر مورد مطالعه یعنی خالقیت

شاهده نمرات  بین گروه های سنی ، سابقه کار  متفاوت  و میزان تحصیالت  دبیران در نمرات خالقیت م
 نگردید. 

 
 هوش هیجانی،  خالقیت  :واژگان كلیدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 مدرس دانشگاه پيام نور 1

 دانشجوي كارشناسي روانشناسي  .2
  شهر تهران 8دبير آموزش و پرورش منطقه   3
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A Comparative Overview of a Number of Different Teacher Education Systems 

From the Perspectives of Teacher Evaluation 

Gholamreza  Kiany 

Associate Professor of Tarbiat Modares University (TMU) 

Vice Chancellor of Evaluation and Quality Assurance of Farhangian Teacher Education 

University (FTEU) 

Co-authors:  Ebrahim Mohammadkhah and Nahid Zarinjuee 

PhD candidates in TEFL, Tarbiat Modares University (TMU) 

 

Abstract  

 

This paper is divided into three related sections. First, we attempt to review some of the 

fundamental principles and theoretical underpinnings of the teacher education systems of a 

number of countries. To do this, where conceivable their official policy documents will be 

consulted. Having discussed the foundations, we deal with the actual practice of teacher 

education systems of those countries.  Issues to be looked into using Stufflebeam program 

evaluation model of CIPP incorporate yet not restricted to various components context, Input, 

Process and Product. However the focus of this section of the paper onward will be on Product of 

those systems. As such, we attempt to reveal how the teachers’ competency of such countries 
will be evaluated based on which they are ensured to begin teaching at schools. The third section 

of the paper is devoted to the discussion of the Iranian teacher education system. However, 

before that the universalities and particularities of the frameworks which were inspected above 

will be first numerated to perceive what lessons have been gained from and what they can profit 

from us. 

 

Keywords: Input, Process, Product, teacher competency based evaluation, teacher education 

systems     
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Retrospective Self-Reporting Method in Service of Professional  

Development Specialists in Teacher Education (A Methodological Perspective) 
 

 
Mohammad Reza Gerami (Ph.D) 

Professional Development Expert in Farhangian Teacher Education University (FTEU) 

 

 

 

Amirhoushang Gerami (Student of Medical Science) 

 

Shahid Beheshti Medical University 

A question frequently asked by professional development specialists as they respond to accountability 

needs within the educational organizations is what’s a simple, straightforward, solid, and substantial 

approach to quantify whether a program is in effect? In professional development instructions, a run-

of-the-mill approach has been to utilize a pretest-posttest research design to document behavior or 

knowledge change. Conversely, in specific sorts of self-report program assessment, pretest-posttest 

correlation results might be an imprecise judgment of instructional effect since members may have 

constrained knowledge toward the start of a program that keeps them from precisely surveying 

baseline knowledge and behaviors. This line of research is to address that Retrospective Self-reporting 

Method of evaluation (post-then-pretest) offer better explanation for verifying conceivable changes in 

knowledge and behavior. Results are solid and show program affect despite the fact that the procedure 

appears to be in reverse. In this study three retrospective methods were employed and compared with 

the usual pre-then-post method of evaluation to measure 10 faculty members’ self-reported change in 

“Research Instructional Practices”. Retrospective Self-reporting Method of evaluation (post-then-

pretest) at the end of the program demonstrated more accurate. Therefore, the issue of what is known 

as "response-shift bias" in self-report, pre-post designs was diminished and reduced. We utilized the 

outcomes in three ways. First, we checked on changes members made and connected these 

improvements with the course content and teaching methods. Second, we utilized the data 

demonstrating behavior and knowledge change to provide course influence. Third, the outcomes were 

imparted to members in other groups for growth. They likewise gave great tributes as we advanced 

new classes. At last, we presumed that employing a post-then-pre arrangement to identify self-detailed 
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learning and behavioral changes can give significant proof to program impact. Although the “Research 

Instructional Practices” has been the case, the methodological procedure may be modified and easily 

applied to other professional development courses of faculty members in teacher education.  

Keywords: Retrospective Self-Reporting Method, pretest-posttest, post-then-pretest, professional 

development, teacher education 
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Comparative Analysis of Educational Method between Iran and Japan 

Prof. Toyoko MORITA 

 

Global Initiative Center, Kagoshima University 

Korimoto, Kagoshima, Japan 

morita@gic.kagoshima-u.ac.jp 

 

Abstract 

 

 This paper examines how Japanese educational methods differ from Iran’s and 

explains why. My research shows that Iranian teachers work to develop listening and 

speaking abilities more than reading and writing. On the other hand, Japanese teachers 

spend more time developing reading and writing abilities. First, this is due to differing 

cultures. For example, in Islamic countries like Iran, the most important method of 

mastering the holy book, the Quran, is to read it aloud. But cultural background is not 

the only reason. Both countries change teaching methods as their society changes. In 

Japan, so-called “active learning” at public schools begins next year. One reason for 

this is that as globalization progresses society increasingly requires communication 

ability. On the other hand, Iranian teachers use visual information and technology 

more than ever before, even in public schools. These changes in both Iran and Japan 

reflect what kind of talent their society needs. By comparing these methods, we can 

continue to develop better teaching methods.  

 

Keyword: Teaching method, speaking ability, writing ability, cultural background, 

orality and literacy 
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Education for the Pre-emption of Religious Extremism: Implications for 

Education Policy 

Johannes L van der Walt 

North-West University 

South Africa 
 

Abstract 

Religious and other forms of extremism are rife in modern societies. The paper 

explores some of the reasons why some young people do not follow the “normal” 
pathways towards becoming citizens who can contribute to the well-being of society. 

It is surmised that the answer to the problem lies in the nature of their education as 

well as in other factors and conditions in their environments. Radicalisation through 

indoctrination can drive a young person towards extremism. Young people therefore 

have to be educated in ways that would prevent them from becoming indoctrinated 

and radicalised. This insight should also be reflected in education policy documents. 

Three South African education policy documents are used to demonstrate how policy 

documents could be revised to include strategies for the prevention of (religious, 

cultural and political) extremism, namely the Manifesto on Values, Education and 

Democracy (2001), the National Policy on Religion Education (2003) and the 

Curriculum and Assessment Policy Statements (2011). 

Key words: religion, education, tolerance, fundamentalism, extremism, education 

policy 
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Mobile phone use among university students from Isfahan (Iran) and Malaga 

(Spain) Comparative study in the social and academic field 

 
2NaghaviAzam , 1Javier Barquín Ruiz 

 

Abstract 

 

The work presents a comparative analysis of mobile phone use by university students 

from two universities, a group from Isfahan (Iran) and another from Málaga (Spain). 

To do this, two groups of young people (90 students from the University of Isfahan 

and 108 students from the University of Málaga) responded to an online survey 

translated to Farsi, which analyzed several of the items. The data indicate that the 

presence and use of mobile phone is very widespread among the young population. 

Nine students out of ten keep the mobile on forever. Although differences are 

observed in the use of applications, times, etc., and in the case of the students of 

Isfahan it seems to be used more frequently in almost all sections (social networks, 

informal chat, photographs, etc.) than its equals of Spain. The results confirm the 

strong implantation of the mobile phone in the social life of young people but not so 

much as an academic or professional resource of the same. 

 

Keyword: social media and students, use of mobile phone in academic field, 

comparative uses among groups of differences countries. 
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THE INFLUENCE OF PARENTAL EDUCATION AND LITERACY SKILL 

LEVELS ON CHILDREN’S ACHIEVEMENT IN PRIMARY SCHOOL, MOYO 

DISTRICT, RURAL UGANDA 

 

)(SHS baand Alice, J. Drajea allivanCarmel O’Su 

School of Education, Trinity College Dublina 

Room 3087, Arts Building, Trinity College Dublin, Dublin 2, Ireland 

 Deputy Education Secretary for the Diocese of Arua, North Western Ugandab 

Corresponding Author: carmel.osullivan@tcd.ie 

 

ABSTRACT 

The Irish Government’s sustained support of basic education in Uganda is 
indisputable. However, while primary enrolment has tripled in the last decade as a 

consequence, poor literacy abilities among primary school children leading to poor 

school achievement in government-aided schools has not matched efforts to improve 

education. As educational effectiveness and improving pupils’ performance is a 
responsibility of all stakeholders, this paper explores parental education and literacy 

skill levels, and how these factors influence the quality and the nature of their 

involvement in their children’s education.  

From a background of poor literacy abilities among primary school children leading to 

poor school achievement in rural Uganda, this paper presents perspectives on family 

literacy routines and practices from parents and their primary six children in their 

home setting. The study focused on parental education and literacy skill levels, and 

how these influence the quality and the nature of their involvement in their children’s 
education. Three research questions guided the study: 1) What difference do parents’ 
education and literacy skills make on the nature of their involvement in their children’s 
education; 2) What type of provision and literacy environment do parents create at 

home; 3) What challenges do parents face in ensuring adequate provision for the 

education of their children in the context of the study? Studies indicate that if parents 

have well developed literacy skills and practices, and adequate literacy resources at 

home and in the community, they will positively impact upon their children’s 
education. However, when parents lack such social and symbolic capital, they face 

challenges that are likely to impact negatively on their children’s educational 

achievement. Using mixed-methods with an ethnographic element, the opinions, views 

and experiences of 99 participants were analysed. Data were collected using 
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questionnaires, semi-structured interviews and participant observation. Vygotsky’s 
socio-cultural historical theory and the concept of intergenerational transmission of 

educational success offered the basis for the inquiry. From a constructivist perspective, 

a cross-case analysis indicated a significant relationship between parents’ different 
education and literacy levels and the quality of support they provide for their 

children’s education for achievement.  Illiteracy and household poverty emerged as 
major obstacles to educational success for children across three different educational 

and socio-economic categories of family studied. Findings reveal that illiteracy 

hindered the academic involvement of parents and poverty compromised time for 

parent-child interaction and literacy related activities as parents of all socio-economic 

categories spent significant hours in non-academic matters to ensure the day-to-day 

survival of their families, which consequentially reinforced underperformance and led 

to children regularly repeating classes in school.  Findings show that parental 

education and literacy skills alone are unlikely to automatically enhance children’s 
academic achievement but parental knowledge and active involvement in the provision 

of their children’s educational requirements and related activities makes a difference to 

children’s achievement in school. 

 

Keywords: parents, literacy levels, poverty, time, Uganda 
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The Relationship between Adult Basic Education and Poverty Alleviation in 

Selected Tay, H’mong, Dao and Black Thai Communities in Vietnam 

 
cnd Carmel O’Sullivana a bColman Ross 
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Corresponding Author: carmel.osullivan@tcd.ie 

 

ABSTRACT 

This presentation will examine two approaches to Adult Basic Education (ABE) and 

their influence on accessing poverty alleviation resources in selected ethnic minority 

communities in Vietnam. In a multiple case study that relied heavily on structured and 

semi-structured interviews, investigations focused on the curricula, methodology, 

teacher / facilitator training, use of local languages, link to poverty alleviation and 

post-course use of literacy and literate environments by participants in each of the 

three selected case study communities.  

Although there are numerous models and methods for implementing ABE 

programmes, this presentation will focus on Reflect and the Government of Vietnam’s 
Adult Literacy Programme implemented by local education authorities (DOET). 

Reflect an approach developed by ActionAid is based on the theory of 

conscientisation, pioneered by Paulo Freire. Adult learners explore development 

challenges and these become the basis to be taught literacy and numeracy skills. This 

approach is compared and contrasted with the more conventional functional literacy 

approach of DOET using the Government of Vietnam poverty alleviation programme 

P135 to measure the influence both approaches have on access and participation. 

Findings concentrate on answering the main research question: How do differences in 

ABE / literacy approaches impact on how specific ethnic minorities access specific 

poverty alleviation resources in Vietnam? 

Major findings indicate that ABE approaches that deliver good overall levels of 

literacy provide a necessary platform for participants to develop an awareness and 

understanding of P135 which can improve access and is essential for meaningful 

participation. ABE approaches such as Reflect have a greater potential to impact upon 
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access and participation in P135 when implemented using participatory methodology 

and delivered by local facilitators who are from the target ethnic group, understand the 

local language and culture and have an awareness and understanding of Government 

of Vietnam (GoV) poverty alleviation strategy. Impediments to accessing ABE 

resources include residential location, mobility, inadequate incentives and resources 

and limited culturally relevant literate environments.  

Implications of the findings centre on recommendations to improve the planning, 

location and implementation of complementary ABE and poverty alleviation 

interventions that match local expectations by using culturally sensitive approaches 

and local human and material resources to promote inclusion and community 

participation to achieve realistic and sustainable development objectives.   

 

Keywords:   adult basic education, poverty alleviation, the Reflect approach 

(Freirean), ethnic minorities, Vietnam  
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The current cultural-social tension field in which Citizenship Education has to be 

conceptualized 

 
1Prof J L van der Walt 

 

Abstract 

 

In response to the fact that the modern world is being plagued by incidences of social 

injustice, among others of a religious or spiritual nature (cf. Miedema & Bertram-

Troost, 2015:47), we as a group of Dutch and South African educationists have been 

examining the issue from various viewpoints. From around 2012, we examined 

spirituality, religion and inspiration as phenomena in our life-world to see to what 

extent a person or a group’s religious and / or spiritual commitment impacted on how 
they view the world, other people and groups, and consequently how they see and 

approach education. Our investigations confirmed that religious over-commitment or 

zeal could lead to religious extremism, fanaticism, and antisocial acts perpetrated in 

the name of religion. We then investigated ways and means, particularly of a 

pedagogical nature, to combat religious zeal, over-commitment and extremism. Since 

we regarded the teaching of religious tolerance as a sine qua non for addressing the 

problem of religiously intolerant anti-social behaviour, we from 2015 on began 

examining religious tolerance from different perspectives, particularly in pedagogical 

context.  By 2016, we concluded that while religious tolerance and particularly 

education for religious tolerance indeed could be regarded as key to combating 

religious extremism in our modern life-world, it had to be augmented by two other 

capabilities, namely those of asking and giving forgiveness where acts of social 

injustice have occurred, and extending hospitality to those who are different from us, 

that is the ability of hosting another person whose religious orientation and 

commitment differ deeply from our own (Derrida, 2001: 16).  

 

 

 

                                                           
1 Edu-HRight Research Focus Area Potchefstroom Campus North-West University 

South Africa 

 



 13۹۶آذرماه  3و  2، و پرورش تطبیقی ولین کنفرانس بین المللی آموزشا

 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
First International Conference on Comparative Education 

(November 23-24, 2017) 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

 

311 

 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

 

 

 

 
Educational Systems and Cultural Relations: the role of teachers’ education and 

educational policies in the era of crisis, of violence and religious extremism   

 
1Dr. K.G.Karras 

Abstract  

 

This presentation deals with the role of educational systems and cultural relations in 

the context of the role of teacher education and educational policies in the era of crisis, 

of violence and religious extremism. It is well known that this relation is strongly 

connected with influences of modern political, cultural, social, religious, social and 

economic crisis which is considered as educational crisis and ‘human’ too.  As 

Michael Apple (2014) states, ‘… this is a very difficult time in education. Neoliberal 

and conservative policies have had major effects on schools, on administrators, on 

teachers…’  In this context, we have to think about conservative Modernization and 
current crisis, educational systems and cultural relations wish special emphasis  on 

teacher education and educational policies, power and ideology, globalization, 

religious and cultural relations and education, the new knowledge, the connecting with 

the History, the critical pedagogy and the tasks of the critical scholar (Apple, 2014).  

We argue that educational systems and teachers education in general and educational 

policies in particular, as a part of the wider  cultural and social, religious etc system, 

has to create and promote all those possibilities that endorse educational changes and 

reforms in the era of crisis;  therefore, modern citizen –and modern teacher also- in 

school and outside of school has to face the crisis in different environments (cultural, 

religious, socio-economical, educational); in addition, dominating values and beliefs, 

ideologies and ways of decision making will play an important role to the formation of 

dominant concepts for modern education and society; This role is also connected with 

the concepts of globalization, multiculturalism and the formation of  local-national-

global citizen and education (Le Thanh Khoi 1991, Kazamias 2008, Calogiannakis 

2011, Karras 2014). Our presentation is also based on the concepts of educational 
change, cultural change and social change in the context of educational systems in 
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general and teachers education in particular.   Education and Societal dynamics can be 

considered as one of the most important issues of the dialogue in the areas of History 

(discussion on historical transitions and challenges and study of the different  factors, 

contexts and influences), of Education (discussion on educational transitions and 

challenges and study of policies, knowledge, values), of Sociology (discussion on 

social transitions and challenges and study of social needs, values socialization), of 

Economy (discussion on economical transitions and challenges and needs), of 

Ideology (discussion on ideological transitions and challenges and on new ‘ways of 
thinking’), of Culture (discussion on cultural transitions and challenges and study of 

multiculturalism and  globalization processes). In this presentation we try to examine 

teachers’ education and educational policies  in modern era, by discussing some 
crucial transitions and challenges related to the violence and religious extremism and 

to the cultural crisis our era. In this context, our study analyses situations, conditions 

and socio-cultural discourse related to the above area.  In the above context, some 

questions can be such as: 

 How modern educational systems do are related to the cultural relations in our era? 

And how the role of teacher education and educational policies in the 21st century are 

defined and which needs, principles, priorities, challenges and aspirations are they 

associated with?  

 Are educational changes connected with cultural changes? Which is the role of the 

knowledge in teacher education in the era of violence and religious extremism? 

 Which main priorities may be encountered in schools and outside of schools, 

especially in teachers education worldwide? 

 

Keywords: Crisis, Educational Systems, Cultural Relations, Teacher Education, 

Educational Policies, Violence, Extremism 
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m the Century: Concerns and Problems fro st21The Concept of Citizen in the 

Scope of Comparative Education 

 
1Prof. Dr. Pella Calogiannakis 

 

 

Abstract 

 

The concept of citizen has in its long history often been the focus of philosophical 

quests and wider socio-political concerns. To this day it remains one of the 

fundamental questions in modern political thinking, as much in the field of education 

as in that of society. This presentation will deal with some of the fundamental 

concerns relating to the present-day concept of citizen from the perspective of 

Comparative Education (CE), as they pertain to the current context in politics and 

ideology, economy and society, culture and education. 

Thus, some of the initial questions and concerns comparative researchers can pose 

include the following: 

1. century defined and which values and  st21How is the concept of citizen in the 

aspirations is it associated with? 

2. Which dimensions of “citizen” can contemporary Comparative Education study and 
which problems and limitations may be encountered? 

Following this train of thought, contemporary scholars of Comparative Education may 

focus their analysis on: 

a. The way in which we “construct” the concept of “citizen” within the framework of the 
role played by education in socialisation; 

b. The processes via which contemporary schools and society as a pedagogical agent 

moulds values and behaviour for future citizens; 

c. The delineation of conceptual and semantic proposals to be used as methodological 

tools in the comparative study of the school and the citizen as part of new research and 

activity areas within CE. 

 

We will argue that Modern humanistic Comparative Education could study three 

dimensions/levels of the citizen: 

                                                           

1 University of Crete-Greece    pkalogiannaki@gmail.com 

mailto:pkalogiannaki@gmail.com


 13۹۶آذرماه  3و  2، و پرورش تطبیقی ولین کنفرانس بین المللی آموزشا

 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
First International Conference on Comparative Education 

(November 23-24, 2017) 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

 

314 

 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

o The micro-dimension or micro-realisation, which relates to the personal dimension of 

citizen, i.e. as socio-psychic entities, how he learns through school to participate in 

political and social processes; 

o The medio-level, or medio-realisation, which has to do with the socio-spatial 

dimension, i.e. as active members of local, national and wider society, how citizens 

co-operate, participate and work in common with others within the context of their 

wider environment; and finally, 

o The macro-level or macro-realisation, which relates to the socio-temporal dimension,  

to how citizens see themselves as members of national and wider multinational space, 

and how they define themselves within the context of they society in which they live, 

on the basis of their past and present, which to some extent determine their future. 

Within the above framework, the following may be regarded as some of the problems 

century: competition for  st21ed by contemporary CE in studying the citizen of the fac

the control of knowledge; the transference of information; antagonism between the 

national and the universal; competitive ethnocentric education, and, lastly, the new 

apperception of the world on the basis of a multi-meaning thought mode, an open 

consciousness, critical thought, a holistic approach and multicultural understanding. 

It thus follows that in studying the citizen, CE will have to pass more into the field of 

education; from quantitative educational paradigms to qualitative ones; from the 

external characteristics studied in an educational phenomenon to internal ones; from 

linear, juxtapositional comparisons to interpretational, multi-prismatic approaches; 

from banded comparative studies and analyses to case studies; from the educational 

context to the political, ideological, demographic, economic, historical and cultural 

context; from unequivocal views and interpretations to polysemous, pluralistic, multi-

interpretive approaches. 

Nowadays we often find ourselves discussing the construction of Homo Europeus and 

Homo Universalis. We are concerned about the role played by Homo Economicus and 

Homo Politicus, and frequently talk of the return of Homo Historicus. Perhaps now we 

can also begin to discuss about the ‘Homo’ who is linked to all of the above types, and 
who can synthesize all of them – of Homo Comparativus who is related to a new, 

humanistic and global Comparative Education.  

Keywords: Citizen, Comparative Education, Problems  
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EDUCATION SYSTEMS AND CULTURAL CRISES: THE CASE OF POST-

SOCIALIST TRANSFORMATIONS 

 
1Prof. Rimantas Želvys 

 

Abstrct 

 

The collapse of the socialist world and the latter development of post-socialist 

educational models is perhaps one of the most interesting and at the same time 

neglected developments in the history of comparative education. The post-socialist 

educational area includes republics of the former Soviet Union as well as the countries 

of the South Eastern Europe which occupy a vast territory from the Baltic and 

Mediterranean seas to the Pacific ocean and currently include 30 countries (some of 

these countries have a common border with Iran). Considering the territory and the 

number of countries belonging to post-socialist world, the number of publications in 

Western comparative education journals dedicated to the topic of post-socialist 

transformations is surprisingly small. The collapse of the former system led to a series 

of crises, the consequences of which are felt even now, though more than a quarter of 

a century has passed since the fall of the Berlin wall. The crises include: 

- Ideological crisis – the collapse of the socialist idea of education, partially replaced by 

the ideology of neoliberalism. 

- Social crisis – dismantling of the socialist welfare system, which post-socialist 

countries eventually try to replace by different Western models of social welfare. 

- Economic crisis. Transition from planned to market economy led to deterioration of 

educational infrastructure and introduction of paid services and educational market. 

- Cultural crisis – the development of the international socialist culture in education was 

replaced by different modifications of promoting national and/or regional cultures.  

- Structural crisis – countries with practically identical educational structures chose 

different ways of restructuring education with different levels of success. 

 

After the failure of the socialist model most of the Western researchers assumed that 

the trajectory of transition will be very straightforward – post-socialist countries 

should catch up with the more “modern” Western educational models. Due to the 
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different social and cultural contexts the pace of the reforms might be different, but the 

final result should be more or less the same. The assumption sounded rationally as 

socialist educational systems were identical or very similar, and the reform recipes 

which the countries received from global organizations like the World Bank or OECD 

were practically identical. However, the transition did not follow the prescribed path 

of development, and this is perhaps one of the most interesting topics for comparative 

studies. Currently countries of the region fall into three relatively different categories:  

- new EU member states,  

- non-EU countries with ambitions of further European integration ,  

- post-socialist countries which are seeking for their own way of development.    

The new EU member states were granted the best opportunities of overcoming the 

transition crises, at least in the economic and social spheres. Development of common 

education policy helped to overcome structural crisis and reconsider the overall 

educational goals, stated in long-term strategies of the European Union. Due to a 

support granted by their older EU partners the new member states built a market 

economy and updated their social welfare systems. However, they are heading 

different directions, some of them choosing the Continental, some – Anglo-Saxon, and 

some (e. g. Estonia) – Nordic social welfare models. Ideological crisis is not yet over 

as the neoliberal ideology, currently prevailing in the Western hemisphere, is not 

shared by many critically-minded educationalists. The second group consists of 

countries, which are ideologically and even territorially divided, e. g. Georgia, 

Moldova or Ukraine. Attempts of European integration are confronted by the 

ideological opponents longing for the socialist past. These countries, in contrast to the 

first group, did not feel a strong pressure from the side of the EU to continue with 

structural reforms, and economic difficulties as well as processes of social 

differentiation are just gaining momentum. Countries belonging to this group have 

problems even with educational statistics (Ukraine with Crimea peninsula or without 

Crimea? Moldova with the region of Transnistria or without Transnistria?), which 

make any comparative studies questionable. The third group is a wide array of 

countries without clearly established ideological and educational vision, and this is 

perhaps the most heterogeneous group, where the socialist heritage is combined either 

with the ideas of rebuilding the imperial past (Russia), or newly reconstructing the 

national identity (Belarus and Central Asian republics).  Educational systems of these 

nations are either stagnating or deteriorating (especially in Central Asia), and 

economies in most of the countries are in a bad shape.  In this respect it’s much too 
early to speak about the end of the crisis evoked by the collapse of the socialist system.  
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Educational Systems and Cultural Crises: Images of Muslims in School 

Textbooks 

Prof. Liz Jackson1 

 

Abstract 

 

The clash of civilizations thesis, developed by British Orientalist Bernard Lewis but 

popularized by American Cold War scholar Samuel Huntington, has been embraced 

by a growing number of societies in the last ten years as a ‘performative’ approach to 
cultural difference, despite its noteworthy historical and anthropological limitations. 

As schooling systems can be understood to typically mirror and reflect elite and 

conservative perspectives (in contrast to an approach to education as fueling social 

change), today they can be seen to strengthen intercultural crises around various kinds 

of difference in the wider society. This paper gives a comparative international case 

study of this process of educating for cultural crisis, in relation to representation of 

religious difference in two very different places: the United States and Hong Kong. 

Specifically, it examines representations of Muslims and Islam in the curriculum and 

in textbooks in these two disparate contexts, for their educative impact in relation to 

intercultural connection and crisis. It reports on and juxtaposes two major contexts of 

research, using philosophical-analytic and critical discourse analysis techniques to 

elaborate representations of Muslims and Islam in both places. The data it relies upon 

include historical and contemporary curriculum guidelines and other educational 

resources, particularly relevant (social studies) textbooks.  

 

In the United States, education has historically been highly decentralized and 

organized at state and local levels, although this is changing with the rise of the 

Common Core curriculum and national assessment use there today. Textbook 

portrayals of cultural and political groups have been contested there, and the society 

has seen major debates over the place of religion and particularly Muslims and Islam 
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in the curriculum in recent years, most notably during the Texas textbook approval 

process. Hong Kong, on the other hand, features a highly centralized schooling and 

curriculum and examination system; yet curricular and textbook discussions featuring 

Muslims most heavily are not subject to public/governmental vetting processes prior to 

use in secondary social studies education (now taking place today in subject called 

‘Liberal Studies’). Nonetheless, in both places, despite their major differences from 
each other, Muslims and Islam are cast in an overwhelmingly negative light. Muslims 

and Islam are most frequently represented in ways that echo stereotypes of violent and 

terroristic Muslim men and oppressed and ‘veiled’ Muslim women. Despite the wide 
diversity of Muslims and Islamic and Muslim cultures, attitudes, and practices around 

the world today (and in the United States and Hong Kong), texts and curriculum teach 

about Muslims monolithically as scary, angry, dangerous, and violent. Such 

representations contrast with formal educational aims that can be found in both 

societies, of intercultural understanding, tolerance, multicultural appreciation, and 

social harmony. Additionally, they contrast with a broader cultural and sociological 

view of Muslims within and across societies. Most problematically, they also 

encourage young people to fear Muslims they meet, rather than approach intercultural 

encounters with a spirit of openness and generosity.  

 

The paper proceeds with a grounded yet critical analysis of multicultural views of 

difference versus the clash of civilizations thesis. It then explains the methodology and 

rationale for the comparison provided, of Hong Kong and the United States. It 

discusses the study findings with reference to what people are learning about Muslims 

and Islam in diverse societies and the plausible cultural and social impact of such 

education. It concludes with some specific and some generalizable recommendations 

for improving education, recognizing its conservative and elite tendencies, which can 

be seen to support cultural crisis views today. In the course a critical view of 

education’s role in positive social change is put forward in relation to contemporary 
politics seen more broadly in the West and in the East. 
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Education and Culture Crises in the Early Twenty-First Century World 

 
1Prof CC Wolhuter 

 

 

Introduction 

Throughout history, culture has always been a potent force in society and also in 

education.  The thesis of this paper is that while culture as it appears in the world of 

the early twenty-first century, is radically different than was the case in all earlier 

centuries; schools and education systems worldwide still reflects the templates upon 

which they were built in eras past, and are not aligned with the realities and exigencies 

of the contemporary world as regards culture.  The paper commences with an 

explanation as to how and why schools were created in the ancient world, and how 

culture was a pivotal determinant in this process (Cohen hypothesis) and how culture 

was similarly a key shaping force in the creation of systems of mass public schooling 

as from the nineteenth century.  In the next section the momentous changes regarding 

culture in contemporary society are depicted.  How education should be reformed, in 

view of changes in culture in the word, is the topic of the concluding part of the paper. 
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Contemporary Art in Asia: Opportunities and Capacity for Interaction and 

Cultural Cooperation  

Tandis Taghavi-Mohammad JafariMalak 

Abstract 

 

 As the application of human creative skill and imagination, art has always been a 

medium by which human sentiment finds expression.  Thus, in the various eras in 

human timeline, different art forms and movements manifested the distinctions and 

peculiarities of each period. 

Contemporary art is the art of today produced by artists who are living in the 

twenty-first century which reflects on contemporary society and the world, and the 

relevant issues at hand. Reflective of the diversity and complexities of the present 

time, contemporary art reflects life as we know it. Thus, among the common themes 

that have appeared in contemporary works include: identity politics, the body, 

globalization and migration, technology, contemporary society and culture, time and 

memory, and institutional and political critique.  

For Asia, to be the hotbed of rich and colorful images of the human soul’s 
expression is inevitable with the vast range of influences from the roster of various 

civilizations, cultures and religions that grew in this part of the world.   Also, with the 

uniqueness of every individual artist and the variety of cultures this area spawned, the 

range of Asian art, as the medium for the expression of the soul is, therefore, very 

wide.  

 With the present grim reality in Asia, where lands and lives are destroyed on a 

daily basis as a result of the implementation of the divide and rule policy of the West 

capitalizing on the differences in cultures and belief systems,  how can contemporary 

art in Asia be a medium by which harmonious interaction and cultural cooperation 

among people be achieved?  How exactly can a unified contemporary Asian art 

movement help in addressing today's issues confronting Asia?   

A confronted effort must be had to address the root cause by which injustices 

have been relatively institutionalized in this region.  Given the multiplicity of cultures 

and religions in Asia utilized primarily by the West in maintaining their systemized 

control over the hemisphere, the movement of contemporary art can be the vehicle by 



 13۹۶آذرماه  3و  2، و پرورش تطبیقی ولین کنفرانس بین المللی آموزشا

 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
First International Conference on Comparative Education 

(November 23-24, 2017) 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

 

321 

 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

which artists can spearhead interaction geared toward unification and cooperation 

through deeper understanding and appreciation of the uniqueness and beauty of the 

different cultures in Asia.  The first order of the day is to have Asians see the world, 

and Asia, with Asian eyes. 
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Contribution of Academic Vocabulary Knowledge and Academic Listening Self-

Concept to Academic Listening Comprehension of Iranian Undergraduate 

Students of Engineering 
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Abstract 

Before entering a university, Iranian students learn English about 7 years in schools. 

The main focus of the English courses is teaching language structures, reading 

comprehension, vocabulary as well as translation from one language into the other. In 

other words, schools do not provide students with the required language skills, and 

students encounter numerous problems in their academic activities. Being successful 

in academic contexts requires good knowledge of reading, writing, listening and 

speaking skills (Yıldırım, 2013). Since listening is learnt automatically, academic 

listening has been ignored for a long time in universities and academic contexts 

(Ulum, 2014), leading to undergraduate students’ problems in their academic listening 

activities including lecture-comprehension, participating in tutorial exchanges, 

discussing topics with classmates, and the consultation sessions with their professors. 

Academic vocabulary was another variable of this study. Academic vocabularies are 

the words students encounter when they read informational texts (Baumann & Graves, 

2010). Many studies (e.g. Afshari & Tavakoli, 2016; Scarcella, 2003; Townsend & 
Collins, 2009) reported that knowledge of the sub-technical vocabularies or academic 

vocabularies is essential for students; however, academic vocabulary is a component 

of academic English creating particular challenges due to its complex and often 

abstract nature. Another variable was academic self-concept, which is defined as an 

individual‘s perception of his or her level of knowledge or ability within the academic 
field (Redd, Brooks, & McGarvey, 2001). Despite extensive studies on the academic 

listening, it seems that there is no study investigating the predictors of academic 

listening comprehension. Thus, the purpose of this study was to determine the 

contribution of academic vocabulary knowledge and academic listening self-concept 

to the academic listening comprehension of Iranian undergraduate students of 

Engineering. The participants of this study were 147 undergraduate students (72.1% 

male and 27.9 % female) ranging in age from 18 to 23 at the Iran University of 

Science and Technology. A revised version of academic self-concept scale developed 
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by Liu and Wang (2005), the academic vocabulary test by Schmitt, Schmitt and 

Clapham (2001) and a sample of IELTS academic listening test were the instruments 

in this study. The academic self-concept questionnaire with 20 items included two 

categories of academic confidence and academic effort. The academic confidence 

subscale measured students’ perceptions about their academic skill, while the 
academic effort subscale was used to measure students’ commitment to involvement 
and interest in an academic situation. The academic vocabulary test containing 

specialized vocabularies for academic studies was part of the vocabulary level test 

developed by Schmitt et al. (2001). The third instrument, a sample of IELTS listening 

test, was adopted from the academic IELTS 11, published by Cambridge University 

Press. The results of regression analysis revealed that academic vocabulary knowledge 

and academic self-concept both contributed to the model explaining 42 per cent of the 

variance in the academic listening comprehension. The results also showed that the 

contribution of academic vocabulary knowledge to academic listening comprehension 

was 65% (beta= .652, p = .000), and the contribution of listening academic self-

concept was 5% (beta= -.056, p = .380), indicating that in this study academic 

vocabulary knowledge was the significant contributor to the academic listening 

comprehension. This study recommended EGAP instructors to make students aware of 

the importance of academic vocabulary and help them improve their academic self-

concept and academic vocabulary knowledge.  

 

Keywords: academic vocabulary knowledge, academic self-concept, academic 

listening comprehension, academic confidence, academic effort 
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ABSTRACT 

The research article aimed at exploring the relationship of self-esteem with 

need for achievement among students university studying at master  level which was 

conducted at  higher education level (master level) in four public sector universities of 

twin cities Rawalpindi/Islamabad, Punjab Province, Pakistan). Main objectives of the 

research article were: 1) to assess level of self-esteem and need for achievement among 

university students, 2) to explore gender differences in self-esteem and need for 

achievement among university students, and 3) to investigate relationship of self-

esteem with need for achievement among university students. Sample of two hundred 

(100 male 100 female) students studying at master level in the government sector from 
each of four universities of Rawalpindi/Islamabad was randomly selected. Thus a total 

sample of 800 students (400 male students and 400 female students) was taken. Two 

questionnaires (one each for measurement of variables self-esteem and need for 

achievement) developed and validated through pilot testing were used as research 

instruments. It was concluded that both male and female university students possessed 

good level of mean score on the variable of Self-Esteem and Need for Achievement 

whereas male university students had high self-esteem but low need for achievement 

as compared to female university students. There was strong relationship found 

between Self-Esteem and Need for Achievement among university students.  
 

Key Words: Self-Esteem, Need for Achievement, Higher Education University Level.  
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CAUSES OF DECLINE IN QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN 

PAKISTAN  

Asma Shahzadi *, Ahsan Abbas Naqvi ** 
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College for Women, Satellite Town Rawalpindi, Punjab, Pakistan 

**Ph.D. Education (Scholar) Northern University, Nowshera, KPK, Pakistan 

Email of correspondence author** is syedahsannaqvi512@gmail.com 

ABSTRACT 

The major purpose of this study was to investigate reasons of decline in quality 

of higher education in Pakistan. The main objectives of study were: to investigate 

causes of decline in quality of higher education in Pakistan and to suggest solutions of 

these issues. The study was conducted in universities of twin cities of Pakistan namely 

Rawalpindi/Islamabad. The researchers selected four universities (two govt. sector 

universities and two private sector universities). Then the researchers selected 20 

persons from administration of universities (five from each selected university), 80 

teachers (20 teachers from each selected university) and 200 students studying at 

master level or above in M. Phil. or Ph. D. level in these universities (50 students from 

each sampled university). Three questionnaires one each for administrative personnel, 

teachers and students were used as research tools. It was concluded by the responses of 

administrative staff that quality of higher education was declining due to improper 

planning about higher education, lack of financing in higher education on part of 

government, low budget and misuse of budget, involvement of politicians in teachers’ 
selection procedure at higher education level. Teachers opined that due to job stress of 

teachers, work load on teachers and not adequate support to teachers, no provision of 

adequate teacher training there was deterioration of quality at higher education level. 

According to opinion of students main reasons were teachers’ favoritism, teachers’ not 
much involvement in lecturing properly with proper preparation and examination 

system.  

Key Words: Quality, Higher Education.  
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The Efficacy of Jigsaw-Learning Model on Academic Performance of Polytechnic 

Students with Varied Learning Abilities in Kano, Nigeria 

BY 
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ABSTRACT  

The Efficacy of jigsaw-learning model on students academic performance in chemistry 

at the polytechnic level in Nigeria has not been not been adequately investigated. This 

study therefore investigates such effect by comparing the academic performance of 

higher ability, average ability and low ability students exposed to the jigsaw-learning 

model and those exposed to the traditional method. Two groups of students were 

randomly selected for the study. One group was exposed to the Jigsaw-learning model 

of cooperative learning (experimental group) while the other group was exposed to the 

traditional method (Control group). Variable investigated was effect of the strategy on 

academic performance of high ability, average and low abilities students. The data 

generated was subjected to Scheffs’ test of multiple comparisons at P≤0.05 level of 

significance. Result obtained revealed that:  

 The use of jigsaw-learning model can be in tertiary institutes 

 It has significant effect on the academic performance of students of all ability levels.  

 It can be used to improve the performance of low abilities students 

 It is a suitable method of teaching students of heterogeneous grouping.  

This paper therefore recommends that chemistry teachers in polytechnics and other 

tertiary institutes need to have a clear understanding of the abilities level of their 

students to enable them tailor their teaching to meet the students’ learning abilities and 
need of their students. 

Index Terms: Jigsaw-learning model, high abilities, average abilities and low abilities, 

traditional method. 
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Between discourses of Islamization and secular democracy: Muslim Community 

Schools in Cape Town in light of South Africa’s postapartheid landscape 

Aslam Fataar 

Professor, Faculty of Education, Stellenbosch University 

Abstract 

This paper explores the establishment of schools set up by Muslim communities in 

Cape Town, South Africa, after 1994.  The phenomenon of Muslim schools in South 

Africa ought to be understood from the perspective of this community’s history in 
South Africa of over 300 years. Muslim identity is firmly rooted in the context of 

colonial settlement and community formation in South Africa. As part of the larger 

umbrella of “black oppressed people” under apartheid, Muslim communities formed a 
recognizable part of the political landscape. Their educational institutions helped 

establish them firmly in this unfolding landscape. The phenomenon of Muslim schools 

in postapartheid South Africa should thus be understood as part of an ongoing 

community adaptation in changing terrain. Muslim community schools established 

after 1994 (the focus of this paper) provide an apt spotlight for understanding the 

varied ways in which Muslims in particular localities have been negotiating the 

postapartheid democratic environment. They are an expression of a confluence of 

global and local Islamization and other discourses, which have been playing out within 

changing discursive and material circumstances. The schools’ experiences illustrate 
the complex ways in which religious discourses are given meaning and expression 

within local contexts. In this regard, the ways in which some Muslim communities 

have interacted with these schools have been shaped by the interplay among a number 

of factors, including race, ethnicity, class, gender, and other identity markers. These 

interactions have taken place against the backdrop of the larger canvas of educational 

and social reform in South Africa over the past few years. The paper has two 

interrelated conceptual foci: (1) the discursive bases on which these schools have been 

established and continue to function in the postapartheid period and (2) the specific 

ways in which the actors within these schools have given expression to the various 

educational and religious discourses within local contexts. The primary objective of 

the paper is to illustrate the specific manifestations and makeup of these schools’ 
discursive practices. I contend that Muslim community schools should be analyzed in 

the light of localized interactions with various Islamic framing discourses. 

 

Keywords: Cape Town, South Africa, Muslim community schools, Muslim identity, 

postapartheid, Islamization 
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New Trends in Higher Education: Japan and Iran 

Keiko Sakurai (Waseda University) 

 

The world has witnessed new trends in higher education since the beginning 

of the 21st century. Among these, the rapid growth of tertiary enrollment, the 

increasing role of the private sector, and the growing influence of globalization are 

regarded as most important and have attracted the attention of policymakers and 

e dominant in most Even though these trends have already becom .1.academics

countries, the degree of the impact of these trends on a country and the way each 

government responds to these trends are far from identical. To better understand the 

nature of emerging trends in higher education, further comparative studies on various 

aspects of new trends are needed. For this purpose, this paper focuses on three 

dimensions of the new trends in higher education, namely quantitative expansion, 

public/private sector relations, and internationalization of higher education, and 

compares the experiences of Japan and Iran by asking two questions: (1) To what 

extent and in what way are new trends dominant in Japan and Iran? and (2) What 

kinds of policies did governments adopt to respond to and manage these trends? 

Despite their geographical distance, Japan and Iran share certain common 

experiences: Both countries have never been colonized by Western imperial powers, 

thus allowing them to develop modern yet indigenous higher education, which is 

reflected in the choice of Japanese and Persian as the language of instruction and 

However, for these very  2.research in all subjects in Japan and Iran, respectively

reasons, Japan and Iran are struggling with the globalization of higher education in 

circumstances where English is the lingua franca. 

 

                                                           
1 Philip G.Altbach, Liz Reisberg and Laura E. Rumbley, Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic 

Revolution, A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education,  UNESCO 2009. 

Thammika Songkaeo and Loke Hoe Yeong, Defining Higher Education Issues and Challenges in Southeast 

Asia/ASEAN within the International Context, The HEAD Foundation, 2016. Jung Cheol Shin and Grant Harman, 

“New Challenges for Higher Education: Global and Asia-Pacific Perspectives”, Asia Pacific Education Review, vol. 

10, 2009, pp.1–13. 

22 Article 15 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran defines Persian as the official and common language 

and script of the people of Iran. However, it is interesting to note that the Japanese constitution does not specify 

Japanese as an official language. Despite the existence of dialects, it is universally obvious to the people of Japan 

that their common and official language is Japanese.  

 

 



 13۹۶آذرماه  3و  2، و پرورش تطبیقی ولین کنفرانس بین المللی آموزشا

 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
First International Conference on Comparative Education 

(November 23-24, 2017) 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

 

329 

 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 اه استنادی علوم جهان اسالم پایگ

                                                                                                                                                                                           

 

 

English Language Education in Iranian Private and Public Sectors: 

A Conflict between Globalization and Localization 

Abutaleb Iranmehr 

Assistant Prof.  

English Languege Department  

Shahrood University of Technology 

Hossein Davari 

Assistant Prof. 

Damghan University 

 

Abstract 

English education in Iran, especially during the last four decades, has gone to extremes. 

A review of the ups and downs of this language reveals that it has been in fact a scene of 

conflict between two rival sectors. The first one is the public sector which has been the 

representative of the localized version of English and the second one is the private sector 

which has been the main contributor to the spread of English in its Center version. 

Contemplating the probable reasons for such a situation shows that due to the low 

efficacy and inefficiency of the public sector which is mostly rooted in policy makers' 

ambivalence and conservation toward English education, the private sector as a 

flourishing market, without any ideological and cultural sensitivity, is mainly shouldering 

the responsibility for the English education. Understanding this undeniable conflict, this 

paper first aims at studying and comparing the impetuses behind the opposing 

performances of these two sectors. Then, based on the available reports on the recent 

changes in the field of English teaching in the public sector, it attempts to scrutinize the 

probable future of English education in Iran whose education system is simultaneously 

under the forces of globalization and localization. The findings show that the future will 

be a scene of a growing challenge and tension between the globalization and localization 

of English in the private and the public sectors. 

 

Key words: English education, Globalization, Localization, Education system. 
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Memories of two religious communities destroyed by apartheid - lessons for 

cosmopolitanism in post-apartheid South Africa 

 

Dr M Noor Davids 

University of South Africa 

davidmn@unisa.ac.za 

 

Abstract: 

District Six is situated at the foot of Table Mountain, overlooking the Cape Town Central 

Business District and the Atlantic ocean. During the colonial period, the area emerged as one of 

the first urban residential areas that provided accommodation for the early Cape Town 

community. Over a period of time, District Six became a cosmopolitan community until it was 

declared a 'whites-only' area in 1966, according to the apartheid's Group Areas Act (1950). 

District Six was razed to the ground and its population of 60,000 was uprooted and resettled in 

separate, racially exclusive townships. The implementation of the Group Areas Act took the 

form of forced removals that resulted in the physical and psychological destruction of many 

cosmopolitan communities across the country. Forced removals also led to the erasure of 

memory and history that established District Six as the fountainhead of culture and education. 

The apartheid rulers perceived the development of cosmopolitanism as a threat to white 

supremacy and racial superiority. Post-apartheid South Africa needs to restore the cultural 

destruction and epistemic injustices of force removals through memory work and the 

reconstruction of the people's history. To this end, and informed by the African philosophy of 

Ubuntu (I am human though your humanness), this paper records the memory of cultural 

diversity, religious tolerance and social cohesion that existed in District Six. As religious 

community case studies, the work of the Moravian Chapel (Christian) and the Mohamadi Qadiri 

Movement (Islamic) are referenced through documentary analyses and interviews. The paper 

argues that the politically inspired ideology of apartheid and the doctrine of segregation enforced 

a false consciousness of distrust and suspicion that alienated previously coherent communities. 

As an inspiration to promote post-apartheid cosmopolitanism, an investigation is conducted into 

the contributions of these two religious organisations. The paper illustrates that different 

religious groups shared a common social space, contradicting the apartheid myth that people 

with different cultural and religious beliefs should be living separately. 

 

 

mailto:davidmn@unisa.ac.za
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The history and development of Sheikh Joseph Moslem Primary School in District Six, 

Cape Town 

 

DR Eghsaan Behaardien 

Research associate, UNISA 

eghsaanb@gmail.com 

Abstract: 

This paper will endeavour to investigate the history and development of the Sheikh Joseph 

Moslem Primary School that was founded in 1936 in District Six by Salie Dollie.  In this process 

an assessment will be made of the economic and social circumstances in which the people of the 

area found themselves that may have motivated individuals from within the community to 

establish of school. The paper will also attempt to reflect on some other issues, possibly religious 

and cultural, that could have prompted those individuals who initiated the establishment of the 

school, to embark on this project. It will also examine the kind of shared values within the 

community who lived around the school as a microcosm of the kind of values that pervaded 

District Six as a whole through the recognition of common needs.   Following logically from 

these shared values, there will be some reflection on informal cooperative structures that may 

have emerged organically and which resulted in supportive practices benefitting its members.   

The establishment of the Sheik Joseph Moslem Primary School could then possibly be explained 

as a response to a sense of communal responsibility for the welfare of its members, including its 

children. This paper could thus be defined as an attempt to excavate and record the forgotten 

areas of social life of parts of the community of District Six seen from the vantage point of those 

people who occupied the space that came to be remembered as District Six.   It is an attempt to 

recover some of their voices in the process of telling the history of the school. 
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District Six subaltern voices and the rise of town planning as a practice 
 

Dr Faaiz Gierdien 

University of Stellenbosch: 

faaiz@sun.ac.za 

 

Abstract: 

How did subaltern voices in District Six fit into the town planning of Cape Town during the 

early twentieth century, is the main question that I pursue in this paper. I begin by pointing out 

how town planning became a profession with special reference to the influence of Empire on the 

Union of South Africa and beyond (Coetzer, 2016). The town planner came to be viewed as the 

‘setter of architectural gems’ (Baker, 1911).This relationship between architecture and town 

planning played itself out in the Cape with a major concern for the ‘appearance’ of Cape Town 
as a ‘modern’ city. This influence can be traced to Raymond Unwin’s (1909) Town Planning in 

Practice, with its concerns for laissez faire spatial development. In this environment, 

oppositional subaltern voices in District Six, amidst its rhizomatic disorder, were marginalized 

(Miraftab, 2012). Divided into three sections, the article starts out by reviewing literature on 

town planning as a professional practice. This is followed by critically examining how town 

planning made its way to South Africa and how it took root in the Cape, especially. I pay special 

attention to a colonial discourse associated with town planning stemming from architecture and a 

concern for Empire, in relation to ways the District Six working class organized themselves. In 

the final section there is a set of theoretical considerations that aim at enabling the reader with a 

view of understanding specific spatial arrangements in District Six which precedes the 

Nationalist Party coming to power in 1948 (Barnett, 1994, 1993). This, I argue, is critical in 

terms of thinking about life in District Six. 
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Religious place-making by Indian Muslim Immigrants to South Africa,  from 1860 

 

Nazeem Khan 

University of South Africa 

nkprop@gmail.com 

 

Abstract 

This article explores the history of the Indian Muslims, who migrated from the Indian 

subcontinent, from the middle of the nineteen century and settled in an area known as District 

Six, in South Africa. Through this research I hope to highlight the richness and texture of their 

religious and cultural experience, in creating what Knott terms as the “religious place making” 
(2014:326) with-in the space, and the context of a colonized era.  How they used and drew from 

their religious resources in the process of place making. I also examine the relation between the 

Immigrants and the Spatial regimes, and the apparatus used by the state to “manage” the 
migrants.I further look at the strategies that were used during the process of religious place 

making, by these immigrants, that visibly embodied their religious performance.  This research 

also wants to explore the challenges faced when they tried to create  a sense of “belonging” and 
yet be “different” within a cosmopolitan space such  as District Six. Given the nature of the 

political dispensation prior to the 1994 democratic era, where voices were  stifled, this study 

aims to make a contribution to the memory and history of a Muslim community from the Indian 

sub-continent, who settled in an area that become known as District Six. This area also became 

known for its cosmopolitan space. Where people from different cultural and religious 

backgrounds co-existed. The peaceful co-existence became an anathema for the “apartheid” 
regime and had to be destroyed at all cost. Current narratives of District Six can be enriched and 

extended with the inclusion of unheard voices and untold stories to accentuate District Six as a 

cosmopolitan space. To give a voice to the voiceless, forgotten and subjugated communities of 

District Six, by providing a comprehensive narrative of the intellectual, social and religious 

legacy of District Six.  This paper aims at constructing historical images of District Six before 

and after the forced removals of the 1960s and 1970s.  
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Re-telling the Story of Salie Fredericks through the lens of the Subaltern 

Dr Omar Esau 

University of Stellenbosch: 

oesau@sun.ac.za 

Abstract:  
This paper attempts to fill a void in the history of South African Sport & Recreation by exploring 
the life and story of Salie Fredericks – ‘a forgotten hero’. This paper hopes to remedy this blind 
spot. It attempts to understand how a man who had immense talent and rugby skills was deprived 
of representing his country in that code of sport because of his skin colour. I argue that Salie 
Fredericks coming from District Six was a victim of Apartheid like many others who also 
excelled in their occupations – Johaar Mosavel, Taliep Petersen, Ibrahim Abdullah, The Abed 
brothers etc. Thus, this paper adds to the growing literature on sport and race in South African 
Society, examining the realities and mythologies that grew out of a particular place – District 
Six, at a particular period in time. “Can the Subaltern speak!” – Gayatri Chakravorty Spivak’s 
essay – originally published in Nelson & Grossberg’s Marxism and the Interpretation of Culture 
(1988) perhaps best demonstrates her concern for the process whereby post-colonial studies 
ironically reinscribe, co-opt, and rehearse neo-colonial imperatives of political domination, 
economic exploitation and cultural erasure. In other words, is the post-colonial critic 
unknowingly complicit in the task of imperialism? Spivak argues, by speaking out & reclaiming 
a collective cultural identity, subalterns will in fact re-inscribe their subordinate position in 
society. This paper is part of a District Six Project to reconstruct the history and memoirs of 
people who were disposed of systematically through an Apartheid separatist policy in an attempt 
to colonialize and possess their very being and identity. This paper is an attempt to give voice to 
the oppressed by re-telling the story of Salie Fredericks, who have subsequently passed on 6 July 
2017, through the lens of the subaltern. 
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Study of Green Chemistry Content of Iranian New Curriculum and 

Comparison with England, India, Malaysia and IBO Curriculum 

Hassan Hazarkhani  
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Maryam Ghorbani 

Gifted and Talented School, Education Department, Shiraz, Iran 

 

Abstract  

Green chemistry is the design of chemical products and processes to use less energy, 

produce fewer hazardous materials, and use renewable resources whenever possible. The 

desired outcome is to produce less waste, especially toxic waste, and to use fewer 

resources. We have studied green chemistry content of Iranian new curriculum and 

compared it with mentioned countries curriculum. We found that some new aspects of 

green chemistry is implemented in Iran chemistry text books. Here we report the results 

with detail. 

Key words: Chemistry Syllabus, Bereday, Comparative, Curriculum, Green chemistry, 

Implementation. 
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Study and Comparison of Chemistry Syllabuses of Iran with England, India, 

Malaysia and IBO 

Hassan Hazarkhani 

Science Education Center, Organization for Educational Research and Planning, Tehran, Iran 

 

Abstract  

I have studied the syllabuses of Iran, England, India, Malaysia and IBO chemistry 

curriculum and also content of chemistry text books according Bereday’s Comparative 
method. My results show that more than half of the syllabuses of Iran is the same as other 

countries syllabuses. But there is a significant differences. Here we report the results and 

also we have some suggestion for improvement of the chemistry content of secondary 

education in Iran. 

Key words: Chemistry Syllabus, Bereday, Comparative, Curriculum. 
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 On the Necessity of Attending to the Rights of Local Languages in Education 

Systems 

Hossein Davari 

Assistant Prof.  
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Abutaleb Iranmehr 

Assistant Prof. 

Shahrood University of Technology 

Abstract 

Alongside its paramount influence on various realms including economy, culture, etc., 

globalization as one of the most defining features of the modern society has strongly influenced 

the ecology of languages worldwide. While in such an unparallel era, English as the language of 

globalization is encircling the world, the status of many languages especially the local languages 

and consequentially their cultures is undermining. In a more precise word, due to the growing 

attention of education systems to global languages especially English on the one hand and 

because of the increasing cultural and linguistic homogeneity of nation-states and its reflection in 

national education systems on the other hand; the banishment of local languages to the private 

domain is totally evident. This paper, inspired mostly by Skutnabb-Kangas (2000)'s Linguistic 

Human Rights (LHR), attempts to deal with the necessity of attending to the rights of local 

languages in education systems. Doing so, at first a vivid picture of the trend of decline and loss 

of local languages in the 21st century is presented. Then, the reasons for such a warning situation 

as well as its linguistic, cultural and social consequences are dealt with. Finally, based on the 

theoretical framework of the research, namely LHR, the necessity of attending to the rights of 

local languages especially in education systems, as an arena in which such rights are violated, is 

discussed.  

Key words: Globalization, Local languages, Local culture, Language rights, Education system. 
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Redefining culture-based education trough media according 

to the Theory of Insight-oriented Rational Education (TIRE)   
 

Alireza rahimi (PhD) 

Al-Mustafa University  
 

Although the relationship between culture and education is obvious, but the exact nature and the 

characteristics of this relationship need to be discussed, especially when we put the education in 

the context of media.  

This study analytically tries to define possibility of culture-based education through media in a 

few logical propositions and aims to provide a rationale for it.   

Basic questions of this study are: 

1( What is culture-based education?  
2) Dose culture-free education exists? 

3) Is it possible to have a cultural or culture-based education through the media? 

In a theoretical debate to answer these questions, the researcher presents several propositions, according 

to which: culture-based education is/means an educational system that gets its meaning, its objectives and 

its methods from a particular culture. And based on the nature of education, as a second order concept, 

this theme brings us to this important point that education is a cultural (culture-based) concept. So “our 
own education” and the “education of the others” would be meaningful and the difference of two concepts 
would be clear. 

However, if we can consider a medium as a cultural phenomenon both in its organization and broadcasted 

content, and accept the possibility of “education through media” then we can recognize the possibility of 
culture-based media education. To justify this proposition, two preliminary claims are mentioned: the first 

one is based on the nature of education and second is based on the nature of media. In this way, the 

possibility of education through the Media is assessed. This is one of the aspects of comparative 

education. 

Since education essentially occurs in cultural contexts, and because the cultural contexts have their 

principles and patterns, then to the extent that this patterns and principles are universal, globalization 

without destroying cultural diversities may be possible. The researcher focuses on the concepts of reason 

(intellect) and “rational education” as one of universal cultural principles. Accordingly, the 
paper presents an educational approach to “cultural education through media”, based on the Theory of 

Insight-oriented Rational Education (TIRE). 

Keywords: education through media, the Theory of Insight-oriented Rational Education, culture-

based Education, free culture education, media 
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Hope amidst conflict: Youths’ peacebuilding agency to transform social conflicts in Iran 

Najme Kishani Farahani  

Ontario Institute for Studies in Education  

University of Toronto  

Various learning experiences (inside and outside schools) may contribute to nurturing youths’ agency to 

either constructively handle the social conflicts around them or fuel destructive conflicts (violence). 

Citizen capacity to build sustainable peace, particularly in more violent contexts, requires peacebuilding 

agency. Peacebuilding agency refers to the sense of hope, commitment, and capacity to understand social 

conflicts, to envision alternatives to transform these conflicts, and to embody their own role in relation to 

the spaces of possibility (Bickmore, Awad, & Radjenovic; 2017). There are few empirical studies on 

youths’ understandings and expressions of agency in response to social conflicts, or on how different 
kinds of learning experiences contribute to promoting and/or hindering their agency for effecting peaceful 

social change (Davies et al., 2013; Waghid & Davids, 2013). Middle Eastern youths’ material concerns 
and situated knowledge are not often reflected in dominant, Western-centric discourses of peacebuilding 

or citizenship education (Almaamari, 2011; Faour & Muasher, 2011; Hahn, 2015). Such studies in the 

Iranian context are especially scarce due to political restrictions and language barriers (the only Persian 

speaking country in the region). 

Motivated by this gap in the literature, this study record and reflect on diverse Iranian youths’ narratives 
of social conflicts and learning experiences, to help to inform principles and practices for enabling and 

promoting youths’ agency in a Muslim-majority Middle Eastern country. Three main research questions 

guide my proposed study: 1) What particular social conflicts and violence concern the selected Iranian 

youths, and how do they understand these conflicts (the actors and options available for handling these 

problems)? 2) How do these youths perceive their citizenship agency to envision alternatives to transform 

those conflicts and contribute to building sustainable peace? 3) How do participating youth view their 

learning experiences (formal/in-formal/non-formal) as informing and developing their peacebuilding 

agency?  

This qualitative research project centers on grade 8-9 students in urban settings in Tehran, Iran: 2 boys’ 
and 2 girls’ school in economically marginalized areas, and 1 boys’ and 1 girls’ school in a middle-class 

neighborhood. The design has three dimensions. The first collects youths’ narratives, through 
participatory visual research and focus groups, and the last two provide secondary narratives of teachers 

and community organization representatives to contextualize and triangulate my understanding of 

learning experiences shaping youths’ peacebuilding agency. The analysis approach in my research is 

informed by constructivist grounded theory, in which both data and theories are co-constructed during the 

interplay between the researcher and the researched (Charmaz, 2006). This multi-level analysis adopts an 

intersectionality lens to better understand how social positions such as gender, social status, and religion 

interact with the participating youths’ experiences of social conflict in Iran. This study provides insight 

into possible ways in which peacebuilding learning experiences in a Muslim majority country may better 

prepare youths for agentic peacebuilding citizenship. 
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Abstract 

 
The aim of the present research was to investigate the relationship between personality traits and work-

family conflict among primary school teachers. Work-family conflict is one of the most attractive 

interdisciplinary topics that link psychologists with organizational management scholars. While 

psychologists are concerned about establishment of a healthy and friendly atmosphere at home, 

researchers in organizational management think to increase efficiency and productivity of employees in 

an organization. In fact, output of a comfortable home is an active staff in the work-place, while an 

organization without conflict sends employee to home with a happy spirit. Therefore, work-family 

conflict has two sides: the work-family conflict and family-work conflict. Work-family conflict occurs 

when the pressure of the job interfere with the quality of family life. Similarly, family - work conflict 

includes the pressures of family environment on the job responsibilities. In the research literature, these 

two terms are used as the same although some scholars believe that these terms should be differentiated in 

definition and research. So, work-family conflict has been shown more among the working people .The 

instruments employed were the NEO-Personality Inventory-Revised and Work-Family Conflict Scale. 

The sample consisted of 297 teachers made up of 221 females and 76 males who were drawn through the 

stratified sampling technique from primary schools in Sāveh city. The study was guided by five 
hypotheses. Mean and Pearson parametric test were used for data analysis. The findings of the study 

revealed that there was a positive significant relationship between neuroticism and work-family conflicts 

among teachers. In addition, findings indicated that there were negative significant relationships between 

extraversion, agreeableness, openness, and conscientiousness dimensions with work-family conflict. The 

study contributes to both theories related to work-family conflict and understanding of the experiences of 

primary school teachers in Iran. 

 

Keywords: Personality traits, Work-family conflict, Teacher, Iran 
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Analysis of the Teachers’ Salary in Iran with Regard to Economic Theories 

Paria Hashemi 
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The purpose of this article is to determine a theory by which it would be possible to interpret the 

economic condition of Iranian teachers and the reason for their low salaries and wages. The 

situation of teachers in Iran, according to the first theory namely “ Perfect competition market” 
indicates that in virtue of the downward trend of the number of students, the educational system 

in Iran has not faced insufficiency of teachers, there has been no need to raise their salaries.  

Based on second theory, “Hedonic wage theory” it can be said that teaching is one of the best 
jobs in Iran because of the high number of school holidays, because of religious, economical and 

social reasons. Consequently, the state is not prone to increase teachers’ salaries. According to 

the last theory “Unionization theory”, the structure of political system of Iran does not provide 
enough opportunities for the people to create professional unions; hence the teachers are not able 

to follow their demands.  

Key words: Economic Theories , Salary, Teacher, Iran    
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The impact of paraphrasing on learning idioms and figurative expressions by 
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Abstract  

Learning idioms and figurative expressions seems to very important for learners of English as a 

foreign language. Learning idioms and figurative expressions is also one of the main components 

of developing successful communication. Different contextualized and decontextualized teaching 

strategies were suggested by applied linguists to be used in EFL classrooms.  Despite the great 

emphasis laid on the significance of learning vocabulary as a corner stone of language skills, 

appropriate teaching methods and strategies for teaching vocabulary to learners of English as a 

foreign language are not known yet. The main purpose of the study was to investigate the impact 

of paraphrasing on learning and retention of idioms and figurative expressions. In doing so, a 

repeated measures design study was used. 30 EFL in two intact classes were selected. The data 

were collected through pretest, posttest, and follow up test and analyzed using descriptive 

statistics, repeated measures ANOVA.    Each test consisted of 40 multiple choice items which 

measure the participants’ knowledge of idioms and figurative expressions. The results indicated 

that paraphrasing has significant impact on learning and retention of idioms and figurative 

expressions. The findings have several theoretical and practical implications for applied 

linguists, teachers, and material developers.  
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