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بررسي ميزان كاربست مولفههای نظریه انسانگرایي توسط معلمان ابتدایي شهرستان بابل

هادی مصلح ،1سیدعلی سیادت
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چکيده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی میزان كاربست مولفه های نظریه انسان گرایی توسط معلمان ابتدایی
شهرستان بابل است.این پژوهش با روش توصیفی -پیمایشی و با جامعهای شامل كلیه معلمان دوره
ابتدایی شهرستان بابل اعم از زن و مرد ،به تعداد  0011نفر صورت گرفت .نمونهگیری به روش خوشهای
انجام شد و تعداد  051نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری این پژوهش ،پرسشنامه محقق
ساخته ،شامل  01سوال ،براساس طیف لیکرت پنج درجهای بوده است .روایی پرسشنامه ،با استفاده از
روایی محتوا مشخص گردید و پایایی آن براساس ضریب آلفای كرونباخ 1/19برآورد گردید .نتایج
پژوهش نشاندهنده آن بود كه معلمان در كالس درس به دانشآموزان بازخوردی ارائه میدهند كه
صادقانه و یاری رساننده باشد و همچنین فضایی دلسوزانه و سرشار از اعتماد را در كالس فراهم میكنند.
نتایج بخش استنباطی این حیطه نشان داد كه آماره دوجملهای در سطح  p ≥/15معنیدار بوده است.
بنابراین میتوان ادعا كرد كه میزان استفاده معلمان ابتدایی از مولفههای انسانگرا بیش از سطح متوسط
است .همچنین در مورد مقایسه میزان به كارگیری مولفههای نظریه انسانگرا ،آماره فریدمن در سطح
 p≥/15معنیدار بوده ،بنابراین بین میزان استفاده مولفههای نظریه انسانگرایی تفاوت وجود دارد.

كليدواژهها :برنامه درسی،نظریه انسان گرایی ،معلمان دوره ابتدایی ،شهرستان بابل

. 4دانش آموخته كارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان،نویسنده مسئول مقاله،
. Email:Hadimosleh313@gmail.com
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 .عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
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مقدمه
0

برنامه درسی به صورت یک رشته علمی مدون را باید یک قلمرو معرفتی نوپا و متعلق به اوایل
قرن بیستم دانست .به اعتقاد برخی از صاحب نظران ،این رشته در دوران تکوین قرار دارد و به
طور طبیعی محتاج كوششها و تالشهای فکری جدی است تا در راستای تبیین حدود و ثغور
آن موثر افتد(مهر محمدی و امین خندقی .)0088801 ،در این قلمرو نظریهها و دیدگاههای
گوناگونی مطرح شده است و در یک تعریف ،نظریه یا دیدگاه برنامه درسی مجموعه ای در هم
تنیده از ادراکها ،تفسیرها و تحلیلهای مربوط به پدیده برنامه درسی است (مک كاچن،2
.)89 80088
موضوع دیدگاههای برنامه درسی از اساسیترین و حساسترین مباحث حوزه برنامه درسی
است كه توجه و كاربرد آن در مراحل مختلف طراحی و تدوین برنامه درسی موجب حركت
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آگاهانه در فرآیند برنامهریزی درسی میگردد .توجه به دیدگاههای مختلف برنامه درسی و
كاربرد آگاهانه آنها چهارچوبی اساسی برای رجوع به مراحل مختلف برنامهریزی درسی و
شاخصهایی راهنما در طول فرآیند برنامهریزی درسی فراهم میكند .این چهارچوب راهنما از
فرضهای فلسفی ،ارزشی ،اعتقادی ،فرهنگی و اجتماعی موجود در یک جامعه ،نگاه به ماهیت
انسان ،نوع نگاه به فرآیند یادگیری و فرصتهایی كه در اختیار دانشآموز قرار میگیرد ،رشد و
تحقق انسانی و حتی نگاه به ماهیت دانش نشات میگیرد(سلسبیلی .)2 80082 ،هر كدام از
نظریههای مطرح شده در برنامه درسی بر یکی از سه منبع اطالعاتی دانش ،فرد و جامعه تأكید
میكنند .هر چند بیشتر متخصصان برنامه درسی ،استفاده تركیبی از هر سه منبع یاد شده را به
منظور دستیابی به یک برنامه درسی متعادل توصیه میكنند ،اما در عمل شاهد برتری یا حاكمیت
نسبی یک منبع بر دو منبع دیگر هستیم .زمانی كه در تصمیمگیریها از دانش آموز به عنوان منبع
اطالعاتی غالب و یا انحصاری استفاده میشود نوعی از برنامه درسی شکل میگیرد كه در آن
نیازها ،عالیق ،توانمندیها و تجربههای گذشته دانشآموز ،به عنوان مبنای تصمیمگیری در
خصوص عوامل برنامه درسی مورد توجه قرار میگیرد .این نوع برنامه درسی مستلزم همکاری
.curriculum
. McCutcheon
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گسترده دانشآموزان با معلم است و در حد اعالی انعطافپذیری و فرد محوری قرار دارد
(كالین.)080 80088 ،0
صاحبنظران مختلف برنامه درسی ،رویکردها یا نظریههای متنوعی را برای برنامه درسی معرفی
كردهاند .یکی از طبقهبندیهای معروف از دیدگاههای برنامه درسی متعلق به جان میلر 2است.
میلر این دیدگاهها را روی پیوستاری قرار داده كه دیدگاههای رفتاری تا ماورایفردی را شامل
میشود .اگر چه در دیدگاههایی مانند موضوعی-دیسیپلینی ،تمركز اصلی بر موضوعاتی برای
توسعه شناخت و یا كسب مهارت است ،در دیدگاههای رفتاری ،0رشدگرا ،4فرآیندشناختی 5و
انسان گرایانه 9بر فرد و به طور كلی رشد و شکوفایی تواناییهای او تأكید میشود(مهرام80081 ،
 .)89هر چند میلر و سلر ،1سه جهتگیری دیگر از برنامه درسی شامل انتقال ،8داد و ستد یا
تعامل 1و تحول 01را معرفی كرده اند ،اما آنچه در این پژوهش مدنظر است آن دسته از دیدگاه-
های تربیتی است كه میلر مطرح كرده است و جنبه روانشناختی دارند.
در این بین دیدگاه انسانگرایانه به طور كلی تا حدودی تحت تاثیر روانشناسی انسانگرایانه و به
طور خاص تحت تاثیر آرا و آثار كارلراجرز 00و آبراهام مزلو 02بوده است .هر دو نفر تبیین
اهمیت شکوفایی فردی 00را در كانون توجه خود قرار دادهاند .مزلو اصطالح «خودشکوفایی»

04

را رایج ساخته و راجرز اندیشه «انسان با كاركرد تمام و كمال» 05را مطرح نموده است (میلر،
 ،0011ص  .)02خودشکوفایی هدف اصلی بسیاری از برنامههایانسانگرایانه است كه در آنها
1

. Klein
. Miller
3
. behavioral
4
. developmental
5
. cognitive process
6
. humanistic
7
. Seller
8
. transmission
9
. transaction
10
. transformation
11
. Rogers
12
. Maslow
13
. personal fulfillment
14
. self- actualization
15
. fully functioning person
2
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توجه اصلی از آن جهت كه تجربههای یادگیری ،باید موجبات درگیری شناختی و عاطفی
دانش آموزان را فراهم سازد ،به زندگی كنونی كودكان معطوف است .بنابراین ،یادگیری
مفهومها با رشد عاطفی تلفیق شده است (میلر ،0088 ،ص .)054ارزشها و هدفها در بافت
انسانگرایی از اهمیت برخوردارند و برای یک مربی انسانگرا تمركز روی تکنولوژی تدریس
كافی نیست و به جای آن توجه اساسی در این دیدگاه روی كشف و توسعه ارزشهای شخصی
و اجتماعی است(سلسبیلی ،0082 ،ص .)28
آموزش و پرورش انسانگرایانه را میتوان تاحدودی معلول زیادهروی در دیدگاه دیسیپلینی
ارزیابی كرد ،چرا كه برنامههای آموزشی انسانگرایانه سعی در مرتبط ساختن برنامه درسی با
معنا و مفهوم شخصی 0داشتند .در آموزش و پرورش انسانگرایانه توجه بر دو چیز معطوف
است .یکی رشد خودپنداره دانشآموزان است .مربیان انسانگرا به نتایج پژوهشهایی اشاره
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میكنند كه خودپنداره مثبت و پیشرفت تحصیلی را به یکدیگر مربوط دانسته و به طراحی
برنامههایی پرداختهاند كه موجب تسهیل دانشآموزان به خودانگاره 2مثبت میشود .موضع
اساسی دیگر ،رشد مهارتهای میانفردی 0است .رویکردهایی از قبیل آنچه در برنامه« آموزش
اثربخشی معلم »4استفاده شده تمركز خود را بر بهبود مهارتهای ارتباطی معلمان قرار داده
است(میلر ترجمه مهرمحمدی ،0011 ،ص.)015
جهتگیری اساسی این نظریه بهرهگیری از توانایی بالقوه انسان برای رشد است .در حقیقت ،این
نظریه واكنشی است نسبت به «كاهشگری علمی »5كه در آن انسان به منزله اشیا پنداشته میشود
و خردگرایی بر او حاكم است .بر اساس نظریه انسانگرایی ،آزادی شخصی ،حق انتخاب،
انگیزه و احساسات باید در حیات انسان جایگاه ارزشمندی داشته باشند (صفوی ،0081 ،ص
.)01

1

. personal meaning
. self-image
3
. interpersonal skills
4
. teacher effectiveness training
5
. scientific readutionism
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حامیان این دیدگاه به وجود ظرفیت استدالل در تمام دانشآموزان اعتقاد داشته و بر این باور
بودند كه هدف اصلی تعلیم تربیت اصالح اجتماعی نیست ،بلکه رشد قدرت استدالل در دانش-
آموزان است .به باور آنان در صورتی كه قدرت استدالل در دانشآموزان پرورش داده شود،
این امر می تواند به بهبود و اصالح وضع جامعه منتهی شود .از نظر انسانگرایان ،دانش ناظر به
حقایق باید در كانون برنامه درسی قرار گیرد(شریفیان ،0010 ،ص  .)90در برنامهدرسی انسان-
گرا ،رشد مفهوم خود ،رشد فردی ،احساسات و بیان دانشآموز تقویت و تشویق میشود .به
دانشآموزان آموزش داده می شود كه همواره مفید باشند ،خودشان را با محیط سازگار نمایند و
از قوانین خشک مدرسه پیروی ننمایند(فتحی واجارگاه ،0089 ،ص.)29
برنامهدرسی انسانگرایانه ،خودآگاهی را افزایش میدهد .این رویکرد به فراگیران اجازه می
دهد تا در پاسخهای خود به دنبالهای از فعالیتها ،در جستجوی یافتن الگوی شخصی متمایز
باشند .معلم انسانگرا فرصتهایی برای یادگیرندگان خلق میكند تا با عالیق عاطفیشان از
جمله باورها ،ارزشها ،هدفها ،ترسها و رابطهمندیها مواجه شوند .در انسانگرایی این باور
وجود دارد كه خودآگاهی بهتر از همه بر اثر مشاهده احساسات درونی خود فرد به دست می
آید .مطالعه تفکر خود از سوی فرد ،یعنی جملهها ،گفتگوها و تخیالت ،وسیلهای برای
دستیابی به خودآگاهی است .همچنان كه ،مطالعه اعمال ،حركتها و آشکارسازیهای
جسمانی نیز چنین است (سلسبیلی.)0081 ،
دیدگاه انسان گرایانه به طور كلی ،تحت تاثیر روانشناسی انسانگرایانه و به طور خاص تحت تاثیر
آرا و آثار كارل راجرز و آبراهام مزلو بوده است .هر دو نفر ،تبیین اهمیت شکوفایی فردی را
در كانون توجه خود قرار دادهاند .مازلو اصطالح «خودشکوفایی» را رایج ساخته و راجرز اندیشه
«انسان با كاركرد تمام و كمال» را .ارزشها و غایات ،در فضا و بستر انسانگرایانه اهمیت دارند
و از نظر انسانگرایان تاكید بر فناوری آموزش كافی نیست .در عوض ،تاكید اصلی بر كاوش و
دستیابی به ارزشهای فردی و اجتماعی است.
مربیان تعلیم و تربیت باید برنامههای درسی ،روشهای آموزشی و شیوههای ارزشیابی خود را بر
اساس خصوصیات خودشکوفایی و رفتارهای فراگیران تنظیم و اجرا كنند .تبدیل تواناییهای
بالقوه افراد به اعمال كیفی ،شخصی ،با توجه به نیازهای شناختی و عاطفی و سرانجام دستیافتن
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به خودشکوفایی و استقالل عمل و تسهیل رشد همه جانبه و رسیدن به توانایی خود ارزشیابی و
خود تنظیمی باید در برنامههای درسی گنجانده شود( صفوی ،0081 ،ص  .)40فرصتهای
یادگیری در برنامهدرسی انسانگرایانه در چارچوب یک پیوستار هدف  -وسیله و به صورت
تجویز شده از بیرون برنامهریزی نمیشوند .در این دیدگاه ،دانشآموزان خودشان ممکن
است برنامهای برای رسیدن به هدفی دور بنا كنند و آزادی گستردهای در پیگیری راه
خودشان داشته باشند .آهنگ اصلی چنین دیدگاهی انسانی كردن آموزش است .طرحهایی
كه در این دیدگاه قرار میگیرند معموال چهرهای دانش آموز -مدار دارند و بر عدم تمركز
مرجعیت و سازماندهی تاكید دارند(وایلز و بوندی.)0110 ،0
شعبانی وركی و مهر محمدی ( )0011در پژوهشی تحت عنوان «جایگاه رویکردهای یاددهی –
یادگیری مکاتبات رفتارگرایی ،شناختگرایی و انسانگرایی در نظام آموزشی» به این نتیجه
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رسیدهاند كه رویکردهای یاددهی-یادگیری مکاتب مورد بررسی از نظر توالی فعالیت معلم و
شاگرد ،نقش و نحوه ارتباط معلم و شاگرد در فرآیند یاددهی – یادگیری با هم تفاوت دارند،
جهت گیری معرفت شناسی مکاتب ،عامل تعیین كننده در روش شناسی هر یک از آنها است و
هر مکتبی ناظر بر اهداف ویژهای است .بنابراین كاربست رویکردهای یاددهی – یادگیری هر
مکتب باید با نظر به اهدافی كه این رویکردها برای تحقق آنها تدوین شدهاند ،صورت پذیرد.
سلسبیلی ( )0011در رساله دكتری خود تحت عنوان « ارائه یک الگوی راهنما برای كاربرد
دیدگاههای برنامه درسی در نظام برنامهریزی درسی كشور » پس از بررسی و توصیف نظریه-
های گوناگون برنامه درسی ،الگویی برای برنامه درسی ارائه میدهد كه شامل الگوی تلفیقی
است و هدف آن حركت از انسان كارآمد و متفکر به سوی انسان كامل است .طبق الگوی
پیشنهادی ،انسان كامل دارای كاركردهایی است كه عبارت اند از 8معتقد به خودشکوفایی و
گذشتن از مراحل پایین نفسانی و رسیدن به انسان كامل ،معتقد به اصالح جامعه و اعتالی
فرهنگ جامعه ،عالقهمند به حل مسائل از طریق روشهای عقالنی و شهودی و اعتقاد عمیق به
واصل شدن به حق ،توجه به شهود و وحی الهی.

. Wiles & Bondi
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تقی پور كلور به نقل از ملکی و همکاران ) (0012بیان می كند كه میزان به كارگیری
رویکردهای برنامه درسی در فرایند یاددهی  -یادگیری به ترتیب دیدگاه رفتارگرایی ،دیدگاه
فرآیند شناختی و دیدگاه انسانگرایی می باشد .استرنبرگ )2118( 0در مقاله خود با عنوان«
استفاده از نظریههای روانشناختی برای عمل آموزشی» بیان كرد كه دو رویکرد برای استفاده از
نظریات روانشناختی در آموزش و پرورش وجود دارد كه آنها را با نام حیطه عام و حیطه خاص
ذكر كرده است.
گوک ترک )2101( 2در مقاله خود اشاره می كند كه باید در همایشها ،سمینارها و كارگاه-
های آموزشی در مورد رویکردهای جدید مورد استفاده در برنامه درسی موسیقی مدرسه ابتدایی
سازمان یابد تا به معلم موسیقی در درک گرایشهای بهتر كمک كند.
چونگ )2111( 0در پژوهشی با عنوان«بررسی باورهای معلمان درباره انواع طرح های برنامه
درسی» به این نتایج دست یافت كه بر خالف آن چه كه انتظار می رفت ،همبستگی مثبت و
معناداری ( )%15بین رویکردها به دست آمد ،به طوری كه مثالً معلمانی كه جهتگیری انسان
گرایانه را ارزشگذاری كردند ،گرایش شدیدی به حمایت از جهتگیری رفتاری نیز داشتند
و از لحاظ مقطع تحصیلی) دوره ابتدایی و متوسطه ( و جنسیت ،تفاوت معناداری در جهت
گیریهای آنان مشاهده نشد.
قطعا نظریه های روانشناختی برنامه درسی ،محدود به دیدگاه انسان گرایی مطرح شده توسط میلر
نیست ولی در این پژوهش به عنوان چهارچوب راهنمای پژوهش ،آن دسته از دیدگاههای برنامه
درسی ارائه شده توسط او كه جهتگیری انسان گرایی دارد ،مورد توجه قرار گرفته است.
هدف محقق از انجام این پژوهش آن است كه معلمان تا چه حد نظریه انسان گرایی برنامه
درسی را در عملکرد خود به كار میگیرند و آیا نسبت به كاربرد این نظریهها ترجیح خاصی
دارند یا خیر.

1

. Sternberg
. Gokturk
3
. Cheung
2
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روش تحقيق
این پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی است كه در انجام آن از روش كمی استفاده شده است.
جامعه آماری این پژوهش شامل تمام معلمان زن و مرد دوره ابتدایی شهرستان بابل است .تعداد
كل این معلمان در سال تحصیلی  0010-14حدود  0011نفر است كه  951نفر از آنان زن و
تعداد  451نفر از آنان مرد هستند .برای انتخاب حجم نمونه از روش نمونهگیری خوشهای
متناسب با حجم استفاده شده است .در این روش ابتدا خوشهها و سپس افراد انتخاب شدند.
كوشش شده است كه خوشه ها معرف كل شهرستان بابل باشند و تناسب حجم نمونه با حجم هر
خوشه رعایت شود .برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و كرجسی 0استفاده شد كه در
نهایت  051نفر انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادههای این تحقیق ،پرسشنامه محقق ساخته ویژه
معلمان دوره ابتدایی است .محتوای این پرسشنامه حاصل اطالعات بدست آمده از متون و منابع
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مکتوب مرتبط با موضوع تحقیق تدوین شده و بر اساس طیف پنج گانه لیکرت تنظیم شده است.
با توجه به اینكه راجع به موضوع این پژوهش ،پرسشنامه استانداردشدهای وجود نداشت،
پژوهشگر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده نموده است .پرسشنامه این پژوهش دارای  02سوال
است .برای ساخت این پرسشنامه از كتب و مقالههای مختلف و همچنین نظرات متخصصان
استفاده قابل توجهی به عمل آمده است .از آنجا كه برای سنجش هر یک از سواالت پژوهش
باید تعدادی معیار طراحی شود ،لذا در این پرسشنامه از پاسخگویان خواسته شد تا نظر خود را
راجع به هر سوال بر مبنای مقیاس پنج درجهای مشخص نمایند .پرسشنامه پژوهش حاضر بر
اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردیده است .این مقیاس از پنج قسمت مساوی تشکیل شده و
محقق متناسب با موضوع تحقیق ،تعدادی گویه در اختیار پاسخگویان قرار میدهد تا گرایش
خود را درباره آنها مشخص نمایند .روایی پرسشنامه تحقیق حاضر ،از طریق روایی محتوا به
دست آمده است .به این صورت كه پس از طی مراحل اولیه ساخت پرسشنامه ،ابزار توسط
اساتید راهنما مورد اصالح و بازنگری و سپس در اختیار چند تن از صاحبنظران برنامه درسی
قرار گرفت و اصالحات مورد نظر آنان در مورد پرسشنامه اعمال شد .همچنین برای برآورد

.Krejcie & Morgan
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پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای كرونباخ 0استفاده شده است بدین منظور ،در یک بررسی
مقدماتی ،پرسشنامه بر روی  01نفر از افراد جامعه( معلمان مقطع ابتدایی) اجرا شد .پس از تجزیه
و تحلیل دادههای حاصل از مطالعه مقدماتی در محیط نرمافزار  ،SPSSاعتبار كل پرسشنامه ،بر
اساس ضریب آلفای كرونباخ1/19،برآورد گردید .تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه
در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت .در سطح توصیفی از آمارهایی نظیر
فراوانی ،درصد و میانگین استفاده شد و در سطح آمار اسنتباطی از آزمونهای كولموگروف-
اسمیرنوف 2تکنمونهای ،آزمون كروسکال – والیس 0و آزمون فریدمن 4استفاده شد.

یافته های پژوهش
معلمان دوره ابتدایی شهرستان بابل تا چه حد مولفههای نظریه انسان گرایی را به كار میبرند؟

ردیف

بسيار زیاد

5

فراهم كردن تسهیالت الزم با هدف به فعلیت درآوردن
استعدادهای دانشآموزان

زیاد

4

در نظر گرفتن دانشآموزانبه عنوان عناصری قابل اعتماد و
توانا.

تا حدودی

0

تاكید بر جهتگیریهای فردی در موقعیتهای یادگیری.

كم

2

برقرار كردن ارتباط بین یادگیری دانشآموز با معنای شخصی.

بسيار كم

0

پرورش تصویر مثبت در دانشآموز از خویش و پرورش
مهارتهای میان فردی دانشآموزان.

مجموع

مقياس
گویهها

094

020

21

1

0

018

5241

0141

945

1

140

1144

001
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2
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1
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1

011
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140

1

1141

ميانگين

جدول( 8 )0توزیع فراوانی و درصد پاسخهای گویههای نظریه انسان گرایی

4449

4420

4405

4401

4429

1

. Cronbach alpha
. Kolmogorov–Smirnov test
3
. Kruskal – Wallis test
4
. Friedman test
2
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برخورداركردن دانشآموز از حق انتخاب در زمینه فرآیندهای
موجود در كالس

9

1

مطرح كردن نگرانیها و دلمشغولیهای احساس شده به وسیله
دانشآموزان در كالس درس.

8

برقراری فضایی دلسوزانه و سرشار از اعتماد در كالس درس.

1

فراهم كردن فضای در میان گذاردن احساسات توسط دانشآموزان
بدون احساس خطر

01

برخورد باز نسبت به اندیشههای جدید و تلقی معلم به عنوان
یک یادگیرنده.

00

ارائه بازخورد صادقانه و یاری رساننده به دانشآموزان.
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30
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40

1

1

018
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مشاركت معلم و دانشآموز در فرآیند ارزشیابی.

4459

4452

براساس یافتههای جدول ( )0بیشترین فراوانی در نظریه انسانگرا مربوط به گویه « 00ارائه
بازخورد صادقانه و یاری رساننده به دانشآموزان» با میانگین  4459و گویههای « 8برقراری
فضایی دلسوزانه و سرشار از اعتماد در كالس درس» و « 02مشاركت معلم و دانشآموز در
فرآیند ارزشیابی» با میانگین  4452و كمترین فراوانی مربوط به گویه « 1مطرح كردن نگرانیها و
دلمشغولیهای احساس شده به وسیله دانشآموزان در كالس درس» با میانگین  4412و گویه 0
« تاكید بر جهتگیریهای فردی در موقعیتهای یادگیری» با میانگین  4405است.
جدول ( 8 )2نتایج آزمون دوجملهای در مورد میزان بکارگیری مولفههای نظریه انسانگرا توسط معلمان دوره ابتدایی شهرستان
بابل

انسانگرا
كل

گروه

طبقه

فراواني مشاهده شده

درصد مشاهدات

احتمال پایه ای پيشفرض
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0
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001
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براساس نتایج جدول ( )2آماره دوجملهای در سطح  p ≥/15معنیدار بوده است .بنابراین می-
توان ادعا كرد كه میزان استفاده معلمان ابتدایی از مولفههای انسانگرایی بیش از سطح متوسط
است.

بحث و نتيجه گيری
میانگین كل حیطه مولفه نظریه انسان گرایی 4/02میباشد .در بخش توصیفی نتایج نشان میدهد
كه در نظریه انسانگرایی بیشترین مقدار میانگین ،مربوط به گویه  « 00ارائه بازخورد صادقانه و
یاری رساننده به دانشآموزان» با میانگین  4/59و گویههای« 8برقراری فضایی دلسوزانه و سرشار
از اعتماد در كالس درس» و  « 02مشاركت معلم و دانشآموز در فرآیند ارزشیابی» با میانگین
 4/52میباشد و كمترین مقدار میانگین ،مربوط به گویه  « 1مطرح كردن نگرانیها و دل-
مشغولیهای احساس شده به وسیله دانشآموزان در كالس درس» با میانگین  4/12و گویه « 0
تاكید بر جهتگیریهای فردی در موقعیتهای یادگیری» با میانگین 4/05میباشد.
میانگین باالی معلمان در گویه  00و  8حاكی از آن است كه معلمان در كالس درس به
دانشآموزان بازخوردی ارائه میدهند كه صادقانه و یاری رساننده باشد و همچنین فضایی
دلسوزانه و سرشار از اعتماد را در كالس فراهم میكنند .این امر باعث میشود كه برای دانش-
آموزان شرایط مناسبی فراهم شود تا بتوانند استعدادهای خود را محقق كنند و به سمت سطوح
باالی كاركرد بروند .ارائه بازخورد صادقانه و یاری رساننده به دانشآموزان به منزله راهنمای
درونی اعمال آنها عمل میكند و باعث میشود كه دانشآموزان رفتار خود را هدایت كنند.
زمانی كه معلمان فضایی دلسوزانه و سرشار از اعتماد را در كالس درس حاكم میكنند منجر به
این میشود كه دانشآموز به خودپنداره مثبت سوق داده شود .خودپنداره مثبت منجر به
یادگیری و موفقیت تحصیلی دانشآموزان میشود .معلمان با برقراری فضایی دلسوزانه و سرشار
از اعتماد در كالس ،نقش تسهیل كننده یادگیری را برای دانشآموزان ایفا میكنند و در واقع با
افزایش اعتماد دانشآموزان به معلم ،آنها با استفاده از فضای اعتمادآمیز كالس درس درباره
یک دیگر چیزهای بیشتری یاد میگیرند .هدف معلم از این امر كمک به موفقیت تحصیلی
دانشآموزان در دستیابی به اهداف یادگیری است .معلمان به گویه  02نیز نمره باالیی دادهاند
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كه بیانگر آن است كه در فرآیند ارزشیابی معلم و دانشآموز هر دو مشاركت دارند.
خودارزشیابی نقش محوری در آموزش و پرورش انسانگرایانه دارد .در آموزش و پرورش
انسانگرایانه تمایل بر این است كه از ارزشیابیهای تحت كنترل معلم فاصله گرفته شود و از
دانشآموزان انتظار میرود در حین یادگیری به ارزشیابی پیشرفت خود بپردازند .در كالس
درسی كه معلم رویکرد انسانگرایانه را برای تدریس خود استفاده میكند ،دانشآموز به
خودارزشیابی میپردازد .بدین صورت كه پس از بروز رفتار جدید ،دانشآموز میتواند درباره
آن به قضاوت بنشیند و بررسی كند كه آیا پیشرفتی در او حاصل شده یا خیر ،در صورتی كه
پیشرفت برای او ارضا كننده باشد و ارزشیابی معلم نیز مطابق خواسته او باشد از خود راضی
خواهد بود.
كمترین مقدار میانگین در نظریه انسانگرایی به گویه  1مربوط میشود كه نشاندهنده آن است
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كه معلمان خواستار این نیستند كه نگرانیها و دلمشغولیهای احساس شده بوسیله دانشآموزان
در كالس مطرح شود .نگرانیهایی كه دانشآموز در كالس احساس میكند در واقع میتواند
به عنوان مانعی برای یادگیری عمل كند و اگر به درستی به آنها پاسخ داده نشود از موفقیت
دانشآموز جلوگیری میكند .بنابراین معلمان باید در كالس خود ،نگرانیها و دلمشغولیهای
دانشآموزان را به منزله محتوایی معتبر بپذیرند .بعضی مواقع معلم میتواند از این نگرانیها
درس بگیرد و با استفاده از آنها به بهبود عملکرد خود در كالس بپردازد .با اینکه ممکن است
معلم نتواند به تمام دلمشغولیها پاسخ دهد ،دست كم میتواند فضایی ایجاد كند كه این
نگرانیها و دلمشغولیهامورد تایید قرار گیرد .معلمان همچنین در این نظریه به گویه  0نمره
پایینی دادهاند كه نشاندهنده آن است كه معلمان در فرآیند و موقعیتهای یادگیری بر جهت-
گیریهای فردی تاكید نمیكنند .آنها در شیوه تدریس یکسانی را برای كل دانشآموزان
كالس ارائه میكنند .در حالی كه در آموزش و پرورش انسانگرایانه یادگیری باید با معنای
شخصی مرتبط دانسته شود ،به این معنا كه یادگیری باید به صورت فردی متناسب سازی شود.
بنابراین در بسیاری از موقعیتها یادگیری باید جهتگیری فردی پیدا كند .از طرف دیگر شاید
بتوان چنین برداشت كرد كه منظور معلمان این بوده است كه آنچه اهمیت دارد توجه به فعالیت-
های گروهی میباشد؛ زیرا در این نوع فعالیتها ،انگیزه و عالقه دانشآموزان به یادگیری بیشتر
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میشود و از طرفی روحیه همکاری رشد كرده و جو سالم و سازندهای برای پیشرفت دانش-
آموزان فراهم میشود.
نتایج بخش استنباطی این حیطه نشان داد كه آماره دوجملهای در سطح  p ≥/15معنیدار بوده
است .بنابراین میتوان ادعا كرد كه میزان استفاده معلمان ابتدایی از مولفههای انسانگرا بیش از
سطح متوسط است .همچنین در مورد مقایسه میزان به كارگیری مولفههای نظریه انسانگرا،
آماره فریدمن در سطح  p≥/15معنیدار بوده ،بنابراین بین میزان استفاده مولفههای نظریه انسان-
گرایی تفاوت وجود دارد .یافتهها حاكی از آن است كه بیشترین میزان به كارگیری مربوط به
مولفه تلقی نسبت به محیط یادگیری «برقراری فضایی دلسوزانه و سرشار از اعتماد در كالس
درس ،فراهم كردن فضای در میان گذاردن احساسات توسط دانشآموزان بدون احساس خطر»
با میانگین  4/41و كمترین مربوط به مولفه تلقی نسبت به فرآیند آموزش «برخورداركردن
دانشآموز از حق انتخاب در زمینه فرآیندهای موجود در كالس ،مطرح كردن نگرانیها و دل-
مشغولیهای احساس شده به وسیله دانشآموزان در كالس درس» با میانگین  4/18میباشد.
معلمان به مولفه تلقی نسبت به فرآیند آموزش نمره پایینی دادهاند كه نشاندهنده آن است كه
دانشآموزان از حق انتخاب در زمینه فرآیندهای موجود در كالس برخوردار نیستند .در حالی
كه چنانچه دانشآموزان با اجبار فرآیند خاصی را بپذیرند امکان بسیار كمی وجود دارد كه
بتوانند آن فرآیند را پذیرا باشند .زمانی كه دانشآموزان از حق انتخاب برخوردار باشند ،نسبت
به تواناییهای خود به باور میرسند و اعتماد به نفس و پیشرفت آنها افزایش مییابد .نتایج به
دست آمده ،با پژوهشهای شعبانی وركی و مهرمحمدی( ،)0011سلسبیلی( ،)0011تقیپور
كلور به نقل از ملکی و همکاران( )0012همسو و با پژوهش عابدی و همکاران( )0084ناهمسو
است.

منابع و ماخذ
 .0سلسبیلی ،نادر .)0011( .ارائه یک الگوی راهنما در خصوص كاربرد دیدگاههای برنامه
درسی در نظام برنامهریزی درسی كشور(دوره متوسطه نظام جدید) .رساله دوره دكتری
رشته برنامهریزی درسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.
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 .2سلسبیلی ،نادر .)0082( .دیدگاه های برنامه درسی 8برداشت ها ،تلفیق ها و الگوها ،تهران8
انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت.
 .0سلسبیلی ،نادر .)0081( .طراحی فرصتهای یادگیری در تلفیقی فرآیندمدار از
دیدگاههای برنامه درسی ،فصلنامه تعلیم و تربیت.90-10 ،015 ،
 .4شریفیان ،فریدون .)0010( .نوع شناسی نظریههای برنامه درسی ،اصفهان 8انتشارات
آموخته.
 .5شریفیان ،فریدون .)0010(.تبیین قابلیتهای دیسیپلینی برنامه درسی و تعیین جایگاه آن
در طبقه بندی دیسیپلینهای علمی ،دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی-084 ،)4(2 ،
.090
 .9شعبانی وركی ،بختیار و مهرمحمدی ،محمود .)0011( .جایگاه رویکردهای یاددهی-
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یادگیری مکاتبات رفتارگرایی ،شناختگرایی و انسانگرایی در نظام آموزشی ،نشریه
مدرس.012 -020 ،1 ،
 .1صفوی ،امان اهلل .)0081( .روشها ،فنون و الگوهای تدریس ،تهران 8انتشارات سمت.
 .8عابدی ،احمد؛ عریضی ،حمیدرضا و سبحانی نژاد ،مهدی .)0084( .بررسی میزان
آشنایی معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان با نظریههای یادگیری و نحوه به كارگیری آنها
در فرآیند تدریس ،دو ماهنامه علمی -پژوهشی دانشور رفتار.90 -14 ،
 .1فتحی واجارگاه ،كوروش .)0089( .برنامه درسی به سوی هویتهای جدید 8شرحی بر
نظریات برنامه درسی معاصر ،تهران 8انتشارات آییژ.
 .01كالین ،ام .اف .)0088( .الگوهای طراحی برنامه درسی ،ترجمه محمود مهرمحمدی،
مندرج در 8محمود مهرمحمدی (پدید آورنده) ،برنامه درسی 8نظرگاهها ،رویکردها و چشم
اندازها ،مشهد 8انتشارات به نشر.
 .00ملکی ،مهدی؛ فرمهینی فراهانی ،محسن و اسماعیلی ،كوروش .)0012( .اولویت بندی
و مقایسه مولفههای شش گانه ایدئولوژیهای برنامه درسی از منظر اعضای هیات علمی
دانشکدههای علوم تربیتی شهر تهران ،پژوهش در برنامهریزی درسی.021 -044 ،01 ،

... بررسی میزان كاربست مولفههای

 مقایسه ایدئولوژیهای برنامه.)0088( . مقصود، محمود؛ امین خندقی، مهر محمدی.02
 مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی، نگاهی دیگر: درسی آیزنر با میلر
.21-45 ،0 .مشهد
 جایگاه آموزش به شیوه الکترونیک از منظر رویکردهای.)0081( . بهروز، مهرام.00
 چکیده مقاالت همایش فناوری آموزشی در عصر اطالعات و،مختلف برنامه درسی
.85 -18 ، دانشگاه شهید چمران اهواز8 انتشارات،ارتباطات
 مندرج، ترجمه محمود مهرمحمدی، طیف دیدگاههای تربیتی.)0088( . پی. جی، میلر.04
 رویکردها و چشم، نظرگاهها8 برنامه درسی،) محمود مهرمحمدی (پدید آورنده8در
. انتشارات به نشر8 مشهد،اندازها
8 تهران، ترجمه محمود مهرمحمدی، نظریه های برنامه درسی.)0011( . پی. جی، میلر.05
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