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يسنده، و شواهد تجربی حاصل از يک پژوهش، گيري از چارچوب نظري بديع نو اين مقاله با بهره.  :چكیده

آموزان مورد بررسی  گيري نظام شخصيتی ويژه مولد دانش را در بين دانش   چگونگی تاثير عوامل جامعه بنياد بر شکل
ها، راهبردهاي يادگيري و پشتکار آموزشی  اي از ارزش بر پايه اين چارچوب، در صورت تعبيه سامانه .دهد قرار می

فرضيات . آيد پذيري آموزشی، امکان بالقوه دانش آفرينی فراهم می آموزان در فرايند جامعه ن در دانشدانش آفري
آموزان  نمونه، از ميان دانش .ندا هقرار گر فت  مورد سنجشمند، نظام از مصاحبه  استفادهبرگرفته از چارچوب نظري با 

منطقه آموزشی و از  1اي در  به صورت چند مرحله 5399هاي شهر تهران در سال تحصيلی  دختر سال سوم دبيرستان
ها نشان می  يافته. آموز و به صورت تصادفی انتخاب شده است دانش  099دبيرستان عادي و غير انتفاعی به تعداد   39

در . گيري پشتکار آموزشی دارد اي، ارزش ابرازي تحصيل نقش مهمی در شکل دهند در بين متغيرهاي درون سامانه
درقسمت نتايج اين روابط از زاويه متغيرهاي بينابينی . دهد ، ارزش ابزاري نيز تأثير منفی بر پشتکار را نشان میمقابل

گفتنی است . گراي يادگيري با پشتکار آموزشی نشان داده شده است گرا و ژرف ديگري مانند راهبردهاي دوگانه سطح
اي است که از خانواده و  پذيري آموزشی ويژه محصول جامعهآموزان که خود  با تقويت ارزش ابرازي تحصيل در دانش

با رشد و توسعه . رود شود، راهبردهاي يادگيري بيشتر به سمت ژرفانگري به پيش می به ويژه مدرسه ناشی می
آموز کمتر راهبردهاي ژرفانگر را در يادگيري پيشه کرده و بيشتر به سوي راهبردهاي  هاي ابزاري تحصيل، دانش ارزش

محصول اين شرايط تقويت نظام شخصيتی واجد پشتکار . آورد گرا روي می هاي سطح خالف، يعنی استراتژيم
سازي خاصِ مطرح شده در اين  با مفهوم)آموزشی براي دارندگان ارزش ابرازي و فاقد يا کاهش پشتکار آموزشی 

شود با مشارکت  کاري که تصور میپشت. گرا است آموزان داراي ارزش ابزاري و راهبرد سطح براي دانش( مقاله
دانش بنيان در نظام شخصيتی  هاي آموزشی و راهبردهاي يادگيري نوعی سامانه  متغيرهاي عمده ديگر مانند ارزش

.آفرين فردا است آموز امروز به دانش زند که پيش نياز تبديل دانش افراد را رقم می
هاي ابزاري  ام شخصيتی دانش آفرين، ارزشپذيري آموزشی، نظ توليد دانش، جامعه.:گانکلیدواژ

 هاي ابرازي تحصيل، پشتکار آموزشی تحصيل، ارزش
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مقدمه. 

در آفررينش  . ايم هاي بشري بدانيم به بيراهه نرفته را به عنوان موتور محرکه تمدن 5اگر دانش

در  هاي ملل و جوامع مختلف به ويرژه  ترين دغدغه همواره از مهم دانش همين بس که تحقق آن

بدين سان اهميت و ضرورت موضوع مقاله يعنی توليد دانش بره خرودي    .قرون اخير بوده است

هاي مطرح بشري بدون دست يازيدن بره آفررينش    تقريبا هيچ يک از تمدن. شود خود آشکار می

آور  هراي نرام   و در مقابل تمردن . دانش و کاربرد آن نتوانسته است بالندگی بايسته را تجربه نمايد

از زاويره ديرد   . همواره در اعصار و قرون آفريينندگان و حامالن دانش عصر خود بوده اند جهان

  هاي متداخل با مفاهيم هم مرز خود مانند اطالعات  واژه شناسی با آن که دانش معموالً محدوده

ه، هاي شرقی بره ويرژ   در فرهنگ. توان بين آنها تمايز قايل شد ، دارد، اما تا حد زيادي می3و داده

شروند تميرز داده    تر از آن تلقری مری   تر و پرمايه همواره دانش از مفاهيم ديگري که معموال عميق

بره  . شده و در عين حال رابطه ناگسستنی بين مفاهيم مذکور و دانش ناديده انگاشته نشده اسرت  

نرد  فردوسری خردم . ناميده شده است« خرد» عنوان نمونه يکی از اين مفاهيم در فرهنگ ايرانی ،

اي تنگاتنگ و بسيار ظريرف   داند اما به رابطه نامدار ايرانی، با اين که اين دو را کامالً يکسان نمی

1کرايزن »ها در کنار دانش متداول از مفهومی به نرام    ژاپنی. 4بين دانش و خرد قائل است
سرود  «  

ختره شرده و آن را   هاي ذهنی افراد با دانش آمي که در آن تفکر و ايده( 34، 5391ساليز )برند  می

در اين هردو تعبير ذهن و تفکر در آميزش عالمانه با تجرارت قبلری نقرش تعيرين     . کند پخته می

اما نتيجه حاصله چه خرد ناميده شود و چه هرنام ديگر، ازآن چيزي که برا  . کنند اي ايفا می کننده 

 .شدبا افراد خوانده می شود نيز کامال متفاوت می« ديدگاه»و « عقيده»واژه 

                                                        
1- knowledge 

2- Information 

3- Data 

4. 

 خرد همچو آب است و دانش زمين
 

 خرد باد جان تو را رهنماي
 

 تو دانش پژوهی و داري خرد
 

 کسی را که پيوسته راي آيدش
 

 بدان کين جدا و آن جدا نيست زين
 

 جاي به پاکی بماناد مغزت به
 

 نگه کن بدين تا چه اندر خورد
 

 به دانش خرد رهنماي آيدش
 

 
5- Kaizin  
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نوعی فرايند پوياي  5حتی اگر دانش. اي نوع بشر استوار است بنيان دانش بر ميراثی از آموخته

 & Nonaka 1994; Nonaka)پوياي تصديق يا توجيه باورهاي فردي در حرکت به سوي حقيقرت  

Takeuchi 1995) مفهومی مجزا براي دانش فرض شرده اسرت، امرا     تعريف شود، با آن که اعتبار

اي از دانسته هاي پيشين در نظر گرفته شده اسرت کره تنهرا مبتنری برر       به زمينه مشخصا، وابسته

اطالعاتی که جز در زمينه روابط اجتماعی و به عبرارت ديگرر   . گيري دارد اطالعات امکان شکل

هراي   امرا زمينره  . باشد جز از طريق ارتباطات اجتماعی و ساختارهاي جامعوي قابل اکتساب نمی

کنند بلکه مهمتر از آن نظامی از شخصيت  نتقال اطالعات به فرد را مهيا نمیاجتماعی تنها روند ا

هاي پيشين به منظرور آفررينش    کنند که چگونگی برخورد با اطالعات و دانش را در فرد تعبيه می

زمينه اجتماعی ايرن گونره کره عمردتا در نهراد      .  کنند هاي دانشی جديد را در او فراهم می بسته

تواند ساختار شخصيتی متفاوت که  کند، می و پرورش شکل گرفته و عمل میخانواده و آموزش 

متضمن ارزيابی خاصی از دانش، چگونگی دانش اندوزي و دانش افزايی در افراد مختلف ايجاد 

کند تا راهبردهاي متفاوتی  تنوع اين ساختارهاي شخصيتی در افراد مختلف آنها را آماده می. کند

هراي آموزشری،    اي از ارزش چنين فرايندي که برا خرود، سرامانه   . شه کنندآموزي پي را براي دانش

راهبردهاي يادگيري و سطوح متفاوتی از استحکام انگيزشی و تالش در خود جاي داده، در اين 

 .   پذيري آموزشی در نظر گرفته شده است مقاله به مثابه محصول جامعه

شد و تنها توسط افراد  صوصا توليد نمی بادانش به سادگی توسط همه افراد قابل انتقال و مخ

تعداد دانشرمندان و  . شود کنيم توليد می آفرين ياد می اي که ما از آنان با نام دانشمند يا دانش ه ويژ

آفرينان معموالً در يک جامعه بسيار باال نيست، همچنين امکان بره وجرود آمردن دانشرمند      دانش

به نوعی که ايرن  . اي نيست جامعه نيز کار ساده حتی در مقياس اندک نسبت به کل جمعيت يک

امکان در طول تاريخ تنها در شرايط خاص و مناطق ويژه در جهان فراهم بوده و در جهان کنونی 

گيرد اما ايرن واقعيرت کره دانشرمند و      تري انجام می نيز با آن که توليد دانش در حد بسيار وسيع

 .آيند، پذيرفته شده است هر جامعه به حساب می آفرين همچنان به عنوان افراد نادر در دانش

اي ممکن است با يک عامل اجتماعی مرتبط و متناسب باشد  گفتنی است تنها اطالعات ويژه

به همين ترتيب تنها تعداد کمی از متخصصرين ممکرن   . و ذهن او را درجهت توليد تحريک کند

ن صورت بسياري از متخصصرين  در اي. است آفرينندگان دانش باشند و آن هم در شرايط خاص

                                                        
1- knowledge 
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با مدارک علمی باال، تنها ممکن است حامالن و کاربران خروب دانرش باشرند و خرود هيچگراه      

 . موفق به توليد آن نشوند

 اندوختگان تفکيک نمود؟  توان تعداد اندک توليدکنندگان دانش را از خيل دانش اما چگونه می 

 گيرد؟  نش نمود  واين فرايند چگونه شکل میتوان آنها را آماده آفرينش دا به چه طريق می 

 تواند فرايند مذکور را ايجاد و تسهيل نمايد؟   و نهايتا کدامين بستر آموزشی می 

ها در مقاله مورد کنکاش قرار گرفته وتالش شده شده است ترا برا نگراه نظرري      اين پرسش

رسرد گرام    به نظر می. ندجديد مورد تحليل قرار گرفته و با شواهد تجربی مورد آزمون واقع شو

هاي مورد نياز به تفکيک فرد  اول در فراهم آوردن توضيحات نظري، مشخص نمودن زير ساخت

 .و جامعه است

 چهارچوبنظری.2

هایفردبنیادوجامعهبنیادزیرساخت. -2

شرود کره بيشرتر ناشری از      هرايی اطرالم مری    هاي فردي يا فرد بنياد بره قابليرت   زير ساخت

توانرايی  »هاي عمدتا ذاتری،   ترين زيرساخت يکی از مهم. اي ذاتی و ژنيتيکی افراد استه توانائی

توان در اين دسته مهم تلقی کرد، اما با توجره بره    است، گو اين که هوش را نيز می 5«آفرينندگی

قابليت جايگزينی هوش با پشتکار که خود تا حد زيادي از متغيرهرايی ماننرد انگيرزه پيشررفت     

أثر است، به صورت منطقی نقش آن در توليد دانش به اندازه خالقيت بی همتا ارزيرابی  پايدار مت

 .شود نمی

انجمن سخنرانی وي در نشست . گره خورده است  خالقيت يا آفرينندگی با ديدگاه گيلفورد

او در قالب يرک مردل   . اي در اين زمينه بود آغازگر مباحث گسترده 5919در  روانشناسی آمريکا

سه بعدي متغيرهاي مختلفِ مرتبط با هوش و تفکر را مطرح کررده و برا ترکيرب آنهرا     شماتيک 

گررا،   هاي اصلی را در قالب شناخت، حافظره، تفکرر هرم    وي قابليت. دهد عامل را ارايه می 9 5

 3هرا، گشرتارها   تفکر واگرا و ارزشيابی در بعد عملکردي، همچنين واحدها، طبقات، روابط، نظام

                                                        
1 - Creativity  
2 - J.P. Guilford 
3
 -Transformations 
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هراي شرکلی    افزايد که در بعرد محتروا، قابليرت    گيلفورد می. داند عد توليدات میدر ب 5ها وداللت

هاي مذکور، تفکرر واگررا    ، نمادي و رفتاري قابل تفکيک هستند، که ظاهرا از بين قابليت معنايی

باشرد کره    دهنده مدل ساختاري گيلفورد مری  شکل زير نشان. باشد بيشتر به آفرينندگی مربوط می

 Duric)گفته را به تفکيک ابعاد سره گانره ترسريم کنرد      هاي پيش تلفيق عامل کوشد چگونگی می

1989, 101-106 ) 

 

 
 مدلساختاریگیلفورد. شكل

 

هاي ذاتی فرد متاثر است، امرا تقويرت آنهرا     هاي فردي تا حدود زيادي از قابليت زير ساخت

پرذيري آموزشری    هپذيرد که بخشری از جامعر   توسط محيط و عمدتا محيط اجتماعی صورت می

هاي بلند ديگري نيز مورد نيراز اسرت    در کنار چنين تمهيداتی گام. سازد آفرين را عملی می دانش

شايد ايرن بخرش مهمتررين قسرمت از فراينرد      . باشند هاي جامعوي می که مربوط به زير ساخت

سرطح   هاي جامعره بنيران دو   البته در زير ساخت. پذيري مذکور را به خود اختصاص دهد جامعه

در اين چشم انداز خاص، سطح کالن و سطح خررد از   .تحليلی از همديگر قابل تفکيک هستند

                                                        
1
 -Implications 

2
 -Semantic 
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هايی است که به عنروان   سطح کالن ناظر بر کارکردهاي نهادها و سازمان. شوند هم تميز داده می

کنند و سطح خرد بيشتر معطوف به چگونگی توليد دانش توسط عامل و  مولدين دانش عمل می

هرا ونهادهراي    به تعبير ديگر در سطح کالن واحد تحليل عمدتا سرازمان . جتماعی استکنشگر ا

توليرد  . گيرد آفرين در کانون ِتمرکز تحليلی قرار می توليد دانش است و در سطح خرد فردِ دانش

هاي مختلف ماننرد سرطح سرازمانی، سرطح نهرادي و حتری سرطح         دانش در سطح کالن با واژه

هاي مربوط به جوامع فراصرنعتی   شود که از سطح  واپسين در ديدگاه یجامعوي مفهوم پردازي م

عناصر سرطح کرالن در   . شود نيز ياد می( Kirby 1999)هايی مانند جامعه دانش محور  گاه با واژه

طلبد، اما در جايجاي سطح  اي در توليد دانش داشته و بحث مجزايی را می نوع خود اهميت ويژه

پرداختن به نقش عامل اجتماعی، در واقع . کنند نقش بنيادين را ايفا میکالن عامالن توليد دانش 

تاکيد بر آغازين واحد توليد علم يعنی فردي است که ذهن خود را در تعاملی پيچيده با محيط و 

کشد، اما اين فرد همچنران در بسرتر    واقعيات فعال نموده و بارِِ نهايی توليد علم را به دو ش می

 .و از فرايند مهمی به نام جامعه پذيري متاثر استجامعه عمل کرده 

آفرینپذیریِآموزشیِدانشجامعه.2-2

شود کره در طری آن برا مشرارکت فررد و جامعره، نظرام         پذيري به فرايندي اطالم می جامعه

عموما محصول چنين فرايندي تعبيه . يابد اي در هر فرد پديد آمده و استحکام می شخصيتی ويژه

ها و نيازهاي فيزيولوژيک فرد با  چکتر در درون هر فرد است که در تعامل خواستهيک جامعه کو

ها، تمرايالت   اي، نگرش اين نظام شخصيتی به صورت پايه. رسد انتظارات اجتماعی به فرجام می

بعرد خاصری از فراينرد    . فرهنگی و رفتارهاي کلی کنشگران اجتماعی را رقم می زند_اجتماعی

هرا، رفتارهرا و راهبردهراي مررجرح فررد در       پذيري به چگونگی نگررش  امعهطوالنی و پردامنه ج

شود که عمدتا توسط دو نهاد خانره و مدرسره تکروين     مواجهه با آموزش و يادگيري مربوط می

 . يابد می

توانايی و قابليت توليد دانش را پرس از گذرانردن    توان اظهار کرد آن فردي  بر اين اساس می

هاي پيش از دانشرگاه عوامرل و    خواهد آورد که ابتدا درمقاطع آموزش تحصيالت عالی به دست

ها کره توسرط خرانواده و بيشرتر از آن      اين مولفه. هاي اصلی را کسب نموده و درونی کند مولفه

 وزارت آمروزش و پررورش  توسط نظام آموزشی که در کشور ما عمدتا در محدوده کارکردهاي 
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عوامرل  »هاي مذکور از يک زاويه ديد در دو دسته  مولفه عوامل و. گنجد امکان حصول دارند می

عوامرل تسرهيلی بيشرتر در قالرب وسرايل و      . باشرند  قابل طرح می« عوامل تسهيلی»و « تاسيسی

امکانات و از جمله امکانات آموزشی مدارس تعريف می شوند که اتفاقا در قياس برا متغيرهراي   

امرا  . اسی و درجه اول در توليرد دانرش ندارنرد   نقش اس. (Karabel & Halsey 1977, 16-28) ديگر

شرود   آموز به دانشمند فرردا مربروط مری    آنچه به عوامل تاسيسی مورد نياز براي تبديل يک دانش

ممکن است ابعاد مختلف و متعددي را در بر گيرد، ولی همگی نقشی پی افکن در مسير تبرديل  

اي موجرود در سراختار شخصرتی فررد     هر  عامل تاسيسی عمدتا به قابليرت . مذکور را دارا هستند

پذيري آموزشی در نظام شخصيتی وي جاي  شود که بخش عمده آن طی فرايند جامعه مربوط می

پذيري آموزشی جزئيات افزونتري دارد اما در اين مقالره تنهرا    دانيم که بحث جامعه می. گيرند می

 .به نگاهی از زاويه باز با توضيح کليات آن، بسنده شده است

پذيري مذکور نياز به مجال و کار بايسرته ديگرري    ا توضيح جزئيات و چگونگی جامعهمسلم

دارد، اما اشاره به رابطه عامل و دانرش بره عنروان نريم نگراهی بره جزئيرات موجرود در فراينرد          

تواند روشنگر بوده و از سوي ديگر پيچيردگی فراينرد را    پذيري آموزشی،  تا حدودي می جامعه

هرا جراي داشرته و از آنجرا      دانش در ذهرن انسران  »وع، الزم است بدانيم که براي شر. نشان دهد

چنين تصوري از منشاء دانش اشاره به اين مهرم دارد  (. Davenport 1998, 24)« گيرد سرچشمه می

که در هر حال خلق و آفرينش دانش نيازمند عاملی است که در بستر جامعه به اين هردف نايرل   

شود، لذا رابطه عامل و دانش از اين منظر قابل  ق به آفرينش دانش نمیاما هر عاملی موف. شود می

. رسد چنين چشم اندازي نگاهی ويژه و فرد بنيان به توليد دانش را بطلبرد  به نظر می. تامل است

منظري که در آن فرد از مواجهه اوليه با دانش آغاز و با گذر از مراحل مختلف به توليرد يرا براز    

. کنرد  با دانش را تجربه می« مواجه» مرحلةاوليک فرد آفريننده دانش، در  .شود توليد آن نايل می

بشرري از   هاي دانشی آماده که به عنوان ميراث علمی  ها، اطالعات يا بسته در مواجه با انواع داده

بره صرورت طبيعری آن    . کنرد  رسد به يک اندازه توجه او را به خود جلب نمی ديگران به فرد می

دريافت شرده مرورد توجره خواهرد برود کره در چرارچوب عاليرق و در دايرره          نش دابخش از 

پرردازي   هاي نظري، مفهومی يا مسأله بدين ترتيب چهارچوب. پردازي فرد قرار گرفته باشد مسأله

کنند، به ويژه که در عصرر اطالعرات و ارتباطرات، وسرعت      افراد در اين بين نقش مهمی ايفا می

ي افراد بدون چارچوب و طرحِ جستجو، نوعی سردرگمی به همرراه  اطالعات رسيده هميشه برا
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را برا   مرحلههدو کند،  اين بحث به صورتی پيوسته ما را به مرحله دوم هدايت می. خواهد داشت

شمول شناختی در قالب جذب و »با نام  (Piaget 1969) سود جستن از مفاهيم مورد استفاده پياژه 

در اين فرايند، مرحله جرذب برا ورود دانرش جديرد بره سراختار       . توان توضيح داد می 5«انطبام

افتد که ساختار شناختی فرد به نوعی تغيير کررده و   موجود شناختی و انطبام در حالی اتفام می

افترد کره    به عبارت ديگر جرذب هنگرامی اتفرام مری    . کند دانش را به نحوي در خود مستقر می

را حفر  کررده و اطالعرات جديرد را در آن قررار      ساختارهاي شناختی موجود فرد، قالب قبلی 

شرود ترا    هاي شناختی فررد دسرتخوش تغييرر مری     دهد که قالب اما انطبام زمانی رخ می. دهد می

هاي دانشی جديد را در آن جاي دهد، به عبارت ديگر با ساختارسازي شناختی، زمينه  چارچوب

و دانش واصله بايد تا حدودي جديد و  البته اطالعات. کند را براي انطبام دانش جديد فراهم می

هراي   گونه که اشاره شرد، در چرارچوب   به عبارت ديگر همان. در عين حال براي فرد آشنا باشد

پس اگراطالعات کامالً ناشناخته باشد اساساً ممکن اسرت جرذب   . عاليق فرد جايی داشته باشد

اشرد، ممکرن اسرت بره دليرل      و چنانچه اطالعات کامالً براي فرد شناخته شده ب. صورت نگيرد

ايرن مهرم در توضريح مرحلرل اول برا عنروان       . تکراري بودن چنردان مرورد اقبرال قررار نگيررد     

اي ديگر مرورد   پردازي به بيان ديگر و از زاويه هاي مسأله هاي مفهومی، نظري يا حوزه چارچوب

يرل مرذکور   بدين ترتيب چنانچه فرايند جذب و انطبام صورت گيرد يا به دال. بحث قرار گرفت

هراي مفهرومی و نظرري يرا      در مرحلل اول، اطالعات و دانش مورد مواجه، به نوعی با چارچوب

دار فرد ارتباط داشته باشد، براي توليد دانش، سومين و مهمتررين مرحلرل مرورد نيراز      ذهن مسأله

ه عناصرر  آموز است که در برگيرنرد  استقرار سامانه عمدتا مرنِشی فرد دانش سومینمرحله. باشد می

در اين مرحلره فراگيرنرده دانرش برا تمرکرز      . الزم براي رسيدن به دانش آفرينی را در خود دارد

اي  تحليلی و کاري بايسته، با توسل به تالش مداوم، به دنبال فرايندهاي يادگيري مبتنی بر آميرزه 

در يرادگيري،  از سازوکارهاي شناختی و به ويژه فراشناختی و با تکيه بر راهبردهاي خرود بنيراد   

 . شود زمينه هاي آفرينش دانش جديد پی ريزي کند تفکر، استدالل و کشف، موفق می

به .  واقعيت اين رسيدن به مرحله سوم در عمل براي تمامی دانش آموزان قابل تحقق نيست

هاي مناسرب   توانند با تکيه بر زمينه عبارت ديگر، تنها درصدي از دانش آموختگان هر جامعه می

گيري از نظام آموزشی مناسب عناصر الزم را در نظام شخصريتی خرود نهادينره     ادگی و بهرهخانو

                                                        
1 - Cognition encompassing through accommodation and assimilation 
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اي اسرت   پذيري آموزشی ويژه عناصري که ناشی از جامعه. آفرينی برسند کرده و به مرحله دانش

. پيدايی و بروز می يابرد « سامانه ارزش ها، راهبردهاي يادگيري و پشتکار آموزشی»که در قالب 

گيرري و عمرلِ    آموزان در جهرت توليرد دانرش شرکل     پذير شدن دانش ی از نتايج جامعهيعنی يک

سامانه مذکور در فرايند آموزش است که البته خود اين سامانه در طری يرک فراينرد پيوسرته برر      

هراي آموزشری    در همره نظرام  متاسفانه اين سامانه . باشد تر آموزشی موثر می پذيري عميق جامعه

. کند داشته يا به خوبی عمل نمیگيري  ن امکان شکل

ها،راهبردهاییادگیریوپشتكارآموزشیسامانهارزش.2-3

هرا،   اي از ارزش پذيري آموزشی دانش آفررين، تعبيره سرامانه    ترين محصولِ جامعه سنگ گران

  چره  نبره عبرارت ديگرچنرا   . باشرد  آمروزان مری   راهبردهاي يادگيري و پشتکار آموزشی در دانش

را مبتنری برر ارزشری      و تحصريل   آموزش گان در سطوح مختلف از دبستان تا دانشگاه،يادگيرند

  يادگيريهمراه با ،  گونه  هدف اظهاري مورد توجه قرار دهند،  که ناشی از منشا درونی، عاطفی و 

م اين پرمايگی به همراه نظا. عملکرد تحصيلی پرمايه داشته باشند توانند ، میباشد  ثبات و با  قيعم

را فرراهم آورده و   آفرينی آنران در آينرده   دانش شخصيتی جستجوگر و با انگيزه پايدار، موجبات 

اما براي رسيدن به چنين شررايطی  . شود وده میفزا  ديگري  بشر مراتب  علمی  بر ميراثاين گونه 

ه پذيري آموزشی خاص ک راه نسبتا دشواري در پيش است اين مسير جز از طريق نوعی از جامعه

هرا،   توسط نظام آموزشی متعامل با خانواده رقم خرورده و درآن توجره و تقويرت سرامانه ارزش    

بايست در مسير  ها می اين مولفه. راهبردها و پشتکار آموزشی در اولويت باشد محقق نخواهد شد

توليد دانش تعبيه شده و عمل نمايند و نه در جهت تربيت متخصصينی که فقط درجات آموزشی 

در ادامه، عناصر اصرلی   .کرده و تنها دارندگان و حامالن مدارک رسمی آموزشی باشند را کسب

سامانه مذکور  يعنی ارزشهاي تحصيلی، راهبردهاي يادگيري و پشتکار آموزشی، با مفهوم سازي 

 .شوند خاص نگارنده، به اختصار توضيح داده می

هایتحصیلیارزش. -2-3

اي به آنها  تنوع قابل مالحظه مصاديقيا  عات مورد ارزيابیموضو با تکيه بر ها تفکيک ارزش

  بنرابراين . کررد تصرور   هرا  ارزش  برراي   تروان  می را  مختلفیمصاديق  بخشد، پس بر اين پايه، می

يرا   و  هراي هنجراري   ارزش،  فرهنگری  هراي  ارزشمانند   مختلفی  انواع  از بعد مصاديق ها يابیارز
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  تحصريل ميزان و چگونگی ارزشمندي  زمانی که از تعيين .شود می  را شامل  تحصيلی هاي ارزش

شود که دانش  تر پرسشی از اين دست مطرح می شود، يا به عبارت دقيق افراد صحبت می  در بين

  پديده  يک  عنوان  بهآن را   اندازه  چهآموز چه نوع ارزشی براي تحصيل قائل است چيست؟ يا تا 

دانيم که  می. ايم هاي آموزشی وارد شده به مبحث ارزشآورد؟  میدر نظر   و مطلوب  ارزشواجد 

 داشرته   معرين   گروه  اعضاي  را براي  از مطلوبيت  ميزانی  که  هر پديدهبه   شناسی  در جامعه ارزش

شناسری   هراي مطررح جامعره    که يکی از نظريه  کنش نظريهدر   ارزشو البته   شود می  اطالمباشد  

-Hoult 1977, 3443کنرد   ايجراد مری   را  کرنش   عمرومی   گيري  جهت  که  است مطلوبی  مفهوماست، 

در اين نظريه بعد ساختاري ارزش  در تعيين نوع کنش بيشتر مورد توجه است کره البتره    (.(344

ها بر رفترار کنشرگران اجتمراعی بروده و در نهايرت       چنين نگاهی معطوف به گستره تاثير ارزش

  .سازد جامعه را متاثر می

آمروزي ارزيرابی مثبرت از تحصريل      چه دانش توان به سادگی بيان کرد، چنان با اين مقدمه می

نداشته باشد اصوال تحصيل براي وي مطلوبيتی نخواهد داشت و اگرر ارزيرابی و ديردگاه وي از    

شود و آن را مفيرد تششرخيص    آموزش مثبت باشد تحصيل براي وي نوعی ارزش محسوب می

گيرنرد امرا    ها شکل مری  معموال مبتنی بر ارزش هاي افراد مطرح  شد کنش گونه که همان. دهد می

 هرا  از سروي ديگرر ارزش  . اي ديگري مانند نگرش وجرود دارد  بين ارزش و رفتار متغيير واسطه

هميشه براي افراد يک معنا را نداشته و به عبارت ديگر تنهرا يرک نروع ارزش واحرد تحصريلی      

از   هرا  به عنوان مثرال ارزش . ها اشکال و انواع گوناگون دارند وجود ندارد، به عبارت ديگر ارزش

شوند   نيز تقسيم  کلی  دودسته  در افراد بهموضوع از   مثبت  ارزيابیچگونگی  و   ترجيح  نظر دليل

اسرتراتژي دو    لحرا    ر بره گکنش  يک .  ي بيشتر عقالنیها ارزشو   بيشتر عاطفی  يها ارزشمانند 

  از يرک  اي را ارزشمند تلقی کنرد، در ايرن حالرت وي     است پديده  مکنم ارف يا ابز هدوجهی 

  اسرت   واجد ارزش  وي  براي  جهت  از آن  پديده  يک  که آن  اول. کند می  پيروي  دو وجهی  قاعده

    رجحمر   را مطلروب  آن  جهرت   کنشرگر از آن   يعنری . شود می  محسوب  هدف  نوعی  عنوان  به  که

  آن  قصد دارد بره   که  هدفی، قراردارد  وي  براي  هدف  در جايگاهمذکور   پديده  کند که می  ارزيابی

و   را داشرته   وسيله  نقش  وي  برايپديده ارزيابی شده   که  است  زمانی  قضيه  دوم  وجه. دست يابد

د نتوان می  ها بیارزيا  صورت برسد، لذا در اين  ديگري  اهداف  به  آن  به  خواهد با توسل کنشگر می

 . دنگرا باش گرا يا وسيله هدف
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دو   صورت  در اين  هستند که  بندي دسته  کنشگر نيز قابل  براي  از نظر منشاء انتخاب ها ارزش

بيشتر منشرأ    درونی  هاي ارزش  که  ترتيب  بدين. باشد  يا بيرونی  تواند درونی آنها می  انتخاب  وجه

بيشتر از   بيرونی  هاي ارزش  که در حالی  خود فرد است  ،آن  به  نشاء ميلفرد دارد و م  براي  درونی

با   زيادي  معنائی  حاضر همپوشی  بندي معنا، تقسيم  در اين. اند شده  يا تحميل  فرد عرضه  به  خارج

  ايهر  و ارزش  عاطفی  بيشتر وجه  درونی  هاي ارزش  که  نوعی  دارد، به  عاطفی / عقالنی  هاي ارزش

 .  دارند  عقالنی  بيشتر وجه  بيرونی

  را در يرک   فروم   دو وجهری   هراي  بنردي  تقسريم   تروان  می  مختصر و کلی  بندي  جمع  در يک

  کره   اسرت   ارزشری   نوع  ابزاري ، آن  مراد از ارزش  که  نحوي  به. جديد وارد کرد  تلفيقی  مجموعه

  ( اظهاري)   ابرازي  ارزش  که در حالی  بيشتر است  آن در  و عقالنی  گرائی، بيرونی وسيله  هاي جنبه

،  5311چلبی  ) دارد  بيشتري  قورت  در آن  و عاطفی  ، درونی هدفگرائی  هاي جنبه  که  است  ارزشی

  مانند تحصريالت   پديده  يک  که هنگامی  در عمل  اينکه گو. (Schwartz and Guilt 2000؛  01-14

نيرز در خرود    را  از هرر جنبره    متفاوتی   هاي تواند وزن ، می است  فرد مطرح  يبرا  ارزش  عنوان  به

و يا هرر دو    داشته  يا ابرازي  ابزاري  فرد وجه  تواند براي می  تحصيالت  که اين "مثال .باشد  داشته

ازي هاي ابزاري يرا ابرر   وسهم هر يک از ارزش  آخر ميزان  در نوع .باشد  داشته  وي  را براي  وجه

  فروم   تلفيق. هاي او خواهد بود کننده نوع رفتار يعنی ميزان پشتکار تحصيلی وي و گزينش تعيين

 .کرد  خالصه زير  در جدول  توان را می
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ودلیلانتخاب/منشأ/نوعارزش،استراتژی

 ارزش دلیلانتخاب منشاءانتخاب استراتژیانتخاب

 ابرازی عاطفی درونی گونه هدف

 ابزاری عقالنی بيرونی ونهگ وسيله

راهبردهاییادگیری.2-3-2

تمرکرز شرده اسرت     در ادبيات مربوط به يادگيري بر گونه هاي يادگيري از زاوياي مختلرف 

اما شايد توجه به سازوکارهايی که يادگيرنده در موضوع يادگيري (. Duric 1989و   539سيف، )ِ

در ايرن نگراه، تمرکرز بيشرتر برر      . جره نشرده اسرت   گيرد چندان تو ابدا کرده يا به تجربه فرا می

اين سازوکارها به مررور  . کند تا به يادگيري نايل شود آموز پيشه می سازوکارهايی است که دانش

در . کند زمان به جزيی از نظام شخصيتی وي تبديل شده و به عنوان يک خصيصه پايدار عمل می

آمروز بره دانرش     ي که ممکن است از يک دانشتوان از واژه راهبردهاي يادگير اينجا است که می

به منظرور ارايره دو   . ديگر متفاوت باشد نام برد، اما شايد بتوان آنها را در دو دسته کلی جاي داد

دسته از راهبردها مراجعه به واژگان به کار رفته در مبحث انگيزه هاي مبتنری برر هردف و سرود     

در    متمرکز بر  توانايی  اهداف و 5 کز بر وظيفهمتمر  اهدافجستن ازمفهوم سازي براي واژه هاي 

با الهام از دو حيطه مرذکور، دو  . ميتواند راهگشا باشد.(Andernan & Maehr 1994, 295) يادگيري

سان مفهروم   براي يادگيري پيشنهاد و بدين« گرا راهبردهاي سطح»و « گرا راهبردهاي ژرف»مفهوم 

  . گيرد سازي اوليه شکل می

  عميرق   در فرآينرد ادراکری  عمردتا،   گرا با راهبردهاي ژرف  آموزان دانشفهوم سازي در اين م

  همچنين هستند و  مرتبط  قبلی  با دانش  چگونه  شده  مواد آموخته  که اين  مانند تفکر در خصوص

راهبردهراي   برا   آمروزان  ، دانرش  در مقابرل  .درنر گما مری   ، همت پيچيده  اتارتباط  فهم  براي  تالش

  از معلرم   فوري  پرسشو   روزانه  مانند حف   سطح  به  سطح  سازوکارهاياز   استفاده  ،  بهگرا طحس

  آمروزان  دانرش . بيشرتري دارنرد   تمايرل   مشرکل   درسری   موضوعات ومسايلبرخورد با   در هنگام

                                                        
1
 -Task – focused Goals 

2
 -Ability – focused Goals 
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  سرطوح   کننرد ترا بره    می  استفادهراه حل مبتنی بر انديشيده   جستجوي  هاي از استراتژي گرا ژرف

 . و کشف برسند  خالقيت  باالي

هر يک از آن چه که در اين مقالره برا عنراوين    تأکيد بر   کهبه نظر اين دريافت صحيح باشد 

  آمروزان  دانرش   هراي شخصريتی   ويژگیبا  گرا در  يادگيري خوانده شده راهبردهاي ژرف و سطح

خرود    احسراس  "پذيرنرد احتمراال   یرا م  گرا راهبردهاي ژرف  که  آموزانی  دارد و دانش  همبستگی

برراي  ) پذيرنرد، دارنرد    را می گرا راهبردهاي سطح  که  آموزانی  دانش  به  نسبت  سودمندي بيشتري

برر   ، راهبردهراي انتخرابی افرراد     اسراس  اين  بر(. Slavin 1991, 330اطالع بيشتر رجوع شود به 

  تواننرد نروع   ها وباورهرا مری   ارزش  که طوري  هب.  است  بنا شده آنها  و اعتقادات  ارزشی  هاي زمينه

آنها تراثير  پشتکار آموزشی بر   وسيله  کنند و بدين  را مشخص راهبرد يادگيري مورد استفاده آنان

شرود کره    کند که مبتنی بر آن توضيح داده  را مهيا می مناسبی  تحليلی  فضاياين ديدگاه  .بگذارند

 و برر  شدهتأثر مافراد آموزشی   هاي از ارزش  متغير بينابينی،چگونه راهبردهاي يادگيري به عنوان 

 گذارند؟ پشتکار آموزشی آنان تاثير می

پشتكارآموزشی.2-3-3

اندوزي که به عنوان پايره   رسد هر کنشی، ازجمله حرکت و تالش در جهت دانش به نظر می

يتی متناسرب آن کرنش   شود، نيازمند ساختار ذهنی و شخص اوليه و ضروري توليد دانش تلقی می

هاي کارآمد که يک فرد دانش آفرين بايد طی کند  به ويژه فرايند بسيار طوالنی آموزش .باشد می

اي قوي و پايدار است که در فرهنگ  تا به مرحله شکوفايی و دانش آفرينی برسد، نيازمند انگيزه

يعنری کسری کره بره     . توصيف می شود« انسان داراي پشتکار»ما محصول چنين شرايطی با واژه 

نوعی از نگرش مثبت، انگيزه قوي و با ثبات و همچنين قصدِ نهايی اقدام براي رسيدن بره يرک   

  برين   صرورت ه بر   کره   اسرت   واژه هايی  از جمله  کلی مفهومدر   انگيزه  .هدف خاص را داراست

عمومراً در    انگيزة وممفه ،اينجادر  ولی به کار رفته  انشناسیعمدتا روو   شناسی در جامعه  اي رشته

در خصوص انگيزه پيشرفت، ادبيات در خور توجهی . توجه می باشدمورد   پيشرفت  انگيزة  قالب

 (Wigfield 2002; Alderman 2004; Miner 2007). باشرند  فراهم است که قابل رجوع و استفاده می

  و انتخاب  موفقيت  جهت  تالش  عمومی  گرايش که آن را اتکينسون و کللند مکمفهوم سازي اما 

، همچنران قابليرت   انرد  کررده   تعريف  يا شکست  موفقيت  هاي ، فعاليت بر هدف  مبتنی  هاي فعاليت

 .  (Slavin 1991, 329) استناد خود را حف  کرده است
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  انجرام   بره   از انگيرزه   متفراوت   تا حدودياز شخصيت   ثابت مولفه نسبتا  يک  عنوان هب پشتکار

  يا مروقعيتی   موقتی  هاي عموماً انگيزه  که طوري ه ب. باشد می  ويژه  موقعيت  در يک  خاص  کارهاي

  گونره  ايرن   طرور خراص  ه آنهرا بر    تفاوت  متأثرند ولی  يا شخصيتی  ثابت  هاي از انگيزه  نحوي  به

د و نر ده یمر   رخ  خاصری   و مکران   در زمان  و موقعيتی  موقتی  هاي انگيزه  شود که  طرحمتواند  می

تر  طوالنی  و رفتار فرد را در زمانی ي افزونتر بودهپايدارداراي  پشتکار  که د در حالینکن می  عمل

 . دهند تأثير قرار می  تحت

  در برين   تحصيلی  نسبتاً ثابت  هاي انگيزه  حاضر در جستجوي  مقاله  که اين  به  با عنايت   

 .را بيشرتر در خرود دارد    خصرلتی   چنين  5تحصيلی شتکارپ  رسد که نظر میه ، ب است  آموزان دانش

يرک  در   يرا مثبرت    منفری   هراي  کننده تقويت  علته آموز ب دانش  يک  است  ديگر ممکن  عبارت  به

تقريبراً    مردت  در دراز  باشرد ولری    داشته  خواندن  درس  براي  متفاوتی  انگيزة  خاص  یزمانمقطع 

را از خود نشان دهد، اين نروع از پايرداري دراز    يادگيريو   حصيلت به  گيري مناسبی تمايل و پی

(  بعد ذهنری )  قصد يا تصميم در قالب پشتکاراگر   نوشته  در اين.  مدت را می توان پشتکار ناميد

  خراص   هردف   بره   رسريدن   براي  رفتار معين  در بروز يک(  بعد عملی)  يا تالش  عملی  و آمادگی

  تحصريلی   پيشرفت  براي  قصد و تصميم به عنوان  تحصيلی  پشتکار  صورت  ن، در اي شود  تعريف

البتره ايرن    .خواهد برود   مطلوب  هدف  عنوانه ب  پيشرفت  اين  به  رسيدن  براي  و تالش  و آمادگی

هراي مترداخلی را    مفهوم سازي از پشتکار آن را گاهی با مرزهاي نگرش همپوش کرده و حروزه 

ک اعتبارشايد بتوان نگرش مثبت را به عنوان مراحل اوليه و بنيادي پشرتکار در  به ي. رقم می زند

توان آنهرا را از   اي که نمی نظر گرفت که الزمه بوجود آمدن پشتکار در افراد فرض شده، به گونه

 .يکديگر تفکيک کرد

ه شده  کره برا   در نظر گرفت با رفتار  مرتبط و ذهنی  پايانی  حلقه  عنوان  به  نگرشدر اين مقاله 

در ايرن  . شکل مری يابرد   ترکيب آن با کنش يا اقدام عملی در جهت نيل به هدف، سازه پشتکار

هاي ذهنری را   مفهوم سازي  پشتکار همواره در پس زمينه، نوعی از ارزيابی مثبت مبتنی بر ارزش

ه اهميرت  هاي تحصيلی و انواع آن به عنوان جزيی از اين سرامان  لذا موضوع ارزش. در خود دارد

 هاي ابرازي تحصريل،  مانند ارزش ديگر  در کنار متغيرهاي  چه چنان  يعنی. اي خواهد داشت ويژه

احتمرال توسرل بره راهبردهراي     ، پديرد آيرد    تحصيل  به  آموز نسبت در دانشپشتکار متناسب نيز 

                                                        
1
- Educational Perseverance 
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انی اسرت  آمروز  اي دانش و در نهايت محصول چنين سامانه  هيافت  افزايش  يادگيري عميق و مداوم

 .يابد آفرينی وي در آينده افزايش می که احتمال دانش

انردوزي و نيراز بره تقويرت مرداوم پشرتکار تحصريلی در دانرش          بودن فرايند دانش طوالنی 

اند، توجره بره متغيرهراي     هاي متمادي زندگی خود را صرف يادگيري کرده هايی که سال آموخته

در اين مقاله سرامانه  . کند م آن فراهم آورند مطرح میديگري که بتوانند پشتيبان مناسبی براي تدا

  هاي ابرازي، پشتکارآموزشی و راهبردهاي يادگيري به عنوان مبنايی در نظرر گرفتره شرده    ارزش

اي مستحکم برراي   تواند انگيزه پيوسته آموزش و يادگيري عميق را که به عنوان پايه است که می

، «هراي آموزشری   ارزش»بحث برا روابرط برين سره متغيرر      سامانه مورد . آفرينی فراهم آورد دانش

شکل گرفته و به عنوان يک سازه پيچيده و با عناصر « پشتکار آموزشی»و « راهبردهاي يادگيري»

مردل تحليلری   . آموزان در بزرگسالی موثر خواهد بود آفرينیِ  دانش در هم تنيده بر احتمال دانش

گفته از يک سو،  اي براي متغيرهاي پيش درون سامانهآيد، ترسيم کننده روابط خطی  که در پی می

 .باشد پذيري آموزشی و توليد دانش می اي با جامعه و روابط برون سامانه

همانگونه که در مدل مالحظه می شود جامعه پذيري آموزشی به عنروان متغييرر مسرتقل برر     

در اين صورت نوعی رابطره   .سامانه پيش گفته تاثير گذار می باشد، اما خود نيز از آن متاثر است

متعامل بين آنها مفروض است، بدين معنی که جامعه پذيري به عنوان يک فرايند در طول نسرل  

محقق می شود و در طول اين زمان از رفتارها و نظام شخصيتی ايجاد شده براي کنشگر نيز متاثر 

وجرب شرکل گيرري    به عنوان مثال چنانچه نوع خاصی از جامعه پذيري آموزشری ، م . می باشد

ارزشهاي ابرازي به همراه راهبردهاي ژرفانگر و پشتکار آموزشی متناسب در دانش آموز گرردد،  

احتمال شگل گيري روابط اجتماعی او با افرادي که اشتراک در حوزه عاليق دارند فزونی يافته و 

ين سراختاري  با پديد آمدن چنر .  اين امر جامعه پذيري آموزشی تقويت کننده را توسعه می دهد

احتمال تالش مادام العمر براي پاسخ به پرسشهاي ذهن جستجو گر افزايش يافته و در صرورت  

در اين . تحقق ساير شرايط، شانس دانش آفرينی در آينده براي دانش آموز امروز بيشتر می شود

نرام  مدل عوامل موجود ولی آزمون نشده در قالب متغييرهاي خارج از مدل کره گراه از آنهرا برا     

و می توانند مهم نيز باشند با نمادهراي  (   5399شوماخر )يا مزاحم اسم برده شده« 5متغير خطا»

x1-n  اين گونه از متغيير ها توضيح دهنده علل و عواملی هستند که در مردل  . نشان داده شده اند

                                                        
1
 - Error Variable 
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 تحليلی به داليل مختلف شناسايی و مرورد توجره قررار نگرفتره انرد ولری سرهمی از تغييررات        

 .متغيرهاي داخل مدل به آنها بستگی دارد


مدلتحلیلیهنظری. نمودار

، امرا  ( 5399شروماخر،  )مدل فوم قابليت آزمون در قالرب معرادالت سراختاري را داراسرت    

همانگونه که در بخش نتايج مالحظه خواهد شد، به دليل محدوديتهاي پژوهش تنهرا بخشری از   

ديگرر روابرط کره شرامل      .ير مورد آزمون قرار گرفته استروابط آن با سود جستن از تحليل مس

/ ارزشهاروابط بين سازه هاي کالن اين پژوهش مانند رابطه بين جامعه پذيري آموزشی و سامانه 

در قالب اصرول موضروعه زيرر     پشتکار آموزشی وهمچنين رابطه آن با آفرينش دانش/ راهبردها

و اميد اسرت در صرورت   ون آن وجود نداشته که البته در اين پژوهش مجال آزم. مفروض است

 .فراغت و امکان، با پژوهشهاي تکميلی، کل مجموعه مورد تحقيق تجربی قرار گيرد


روابطبینسازههایکالناینپژوهش.2نمودار
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روششناسی.3

نظامنرد،   از مصراحبه  اسرتفاده با  پرژوهش   در ايرن ي درون سامانه اي متغيرهاروابط يک سويه 

فرضيه هاي پژوهش که از چارچوب نظري زائيرده شرده انرد بره      .نده اقرار گر فت  سنجشمورد 

 .شرح ذيل و در قالب فرضيات دو متغييره صورت بندي شده اند

 ارزش هاي آموزشی بر راهبردهاي يادگيري تاثير دارند. 

 بين راهبردهاي يادگيري و پشتکار آموزشی رابطه وجود دارد. 

 پشتکار آموزشی رابطه وجود دارد بين ارزش هاي آموزشی و. 

برا سرود برردن از    «  تحصريلی  ابرزاري   ارزش» براي سنجش ارزش هاي آموزشری در بععرد    

  کترب مکفی دانستن »، « عميق مفاهيم درسی فهم  در مقابل  نمرهخش بودن ب لذت» مانند  معرفهايی

  اي وسيلهبه عنوان   تحصيلاز  ارزيابی»، «امتحان  براي  فقطخواندن » ، «براي پيشرفت  براي درسی

 تحصيل مطلوبيت»، «راحت  زندگی  به  رسيدن وسيله  عنوانه ب  درس مطلوبيت»، « مدرک  کسب  براي

به عنروان دومرين    « ابرازي  ارزش» . تعريف عملياتی شد« مادي  اهداف  به  رسيدن  وسيله عنوانه ب 

ه در پی می آينرد برراي سرنجش در قالرب     بععد از ارزش هاي آموزشی نيز در قالب معرفهايی ک

  جراي   بره   دروس فهرم   بره   تمايرل  »، « غيرمادي داليل به تحصيل ادامه»: گويه هاي ليکرتی آماده شد

 بره  تمايرل »،  «پررولررساز   هراي  رشرته  جراي  بره  موردعالقه تحصيلی هاي رشته به تمايل»، » کردن  حف 

در   يرادگيري   برراي   خواندن  درس»، «پررولرساز  هاي هرشت  جاي به  عالقه مورد  تحصيلی  هاي رشته 

  جايه ب  دروس  ازفهم  بردن  لذت »، « درونی  قيعال  علته ب تحصيل  ادامه »، » مدرک  کسب مقابل

 .« باال نمره

به منظور مطالعه راهبردهاي يادگيري معرفهاي مربوط به هريرک از ابعراد دوگانره آن تحرت      

مطابق روال متداول تعريرف عمليراتی   « راهبردهاي سطح نگر»و « ف نگرراهبردهاي ژر»عناوين 

در پژوهشهاي کمی اجتماعی تدوين و پس از طی مراحل مربوط به طراحی و ساخت ابزارهاي 

يا   قطبين  برش  طيف. سنجش به گويه هايی از نوع برش قطبين تبديل ومورد آزمون قرار گرفت

ها   متضاد از واژه  يابهقط صورته ب  اسکود و همکارانش  طتوس 5911  در سال معنا  تفاوت  طيف

پاسرخگو    بره   ياد شده  دو قطبی  صفات  آن  در قالب  گرديد که  ، ارائه غيرفعال/  فعال  صفات مانند

 «مادر»مانند   يا موضوع  محرک  يک  با در نظر گرفتن  شد که  می  خواسته  و از وي  شده  داده  نشان

  برين   معرانی   ظراهراً برا ترداعی     که. کند  بيان  قسمتی 1  درجه  يک  بر روي  صفات  به را  آن  نسبت
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البته در اين پژوهش (.  Baker 1988, 379: ) گرفت  می  شکل  پاسخگويان  ، جواب و صفات  محرک

  تیقسم  پنج  از درجات  قسمتی  هفت  درجات  جاي  به مثال ،شد  اعمال  شکل اوليه طيف  تغييراتی

  در دو طرف  هايی  متضاد، گويه  از صفات  استفاده  جاي  به همچنينشد   و   استفاده  دو قطب  بين

  معرفهراي   سنجش  مورد نظر براي  پاسخگو را در موقعيت  مستقيم  صورت  به  شد که  نوشته  طيف

در جردول   . Baker 1988, 381)و   41،  531پرور    رفيع)داد   قرار می راهبردهاي يادگيريمتغير 

 . به تفکيک دو پيش گفته درج شده است راهبردهاي يادگيريزير معرف هاي 

 معرفهایراهبردژرفنگر معرفهایراهبردسطحنگر

 :ارز يابی از موفقيت در قالب

در   ، موفقيت  با ديگران  باال در مقايسه  باال، عملکردتحصيلی  نمرات

 ها زمينه در همه  از شکست  ها و اجتناب زمينه همه

 : ارز يابی از موفقيت در قالب

 و خالقيت  ، ابتکار، استاد شدن بهبود، پيشرفت

 

 :درس خواندن براي

  در عملکرد تحصيلی  مراتب  ايجاد سلسله

 :درس خواندن براي

 عميق  ، يادگيري فردي  قابليتهايرشد 

 :تالش براي 

  فردي  مقام  نمايش 

 : تالش براي 

   و شخصی  ونیدر  ارضاي

 :معيار هاي ارزيابی

  اجتماعی  هاي هنجارها، مقايسه

 :معيار هاي ارزيابی

  تعريف شده فردي، اسناد  ضوابط خود بنياد

 :ارزيابی از اشتباه و شکست

   توانايی  بر فقدان  دليلی، و  ناکامی

 :ارزيابی از اشتباه و شکست

 از فرايند رشد   بخشی 

 :وانتعريف توانايی به عن

  قابليت اخذ شده از ديگران

 :تعريف توانايی به عنوان

  تالش مبتنی بررشد قابليت 

  پيشررفت   برايو اقدام تصميم  »و «  آمادگی » ، « عاطفی تمايل»در ابعاد پشتکار آموزشی نيز  

هرر متغيرر و     ابعراد مختلرف    برا تعيرين  . و آماده سنجش گرديرد  شده عملياتی  تعريف« تحصيلی

بدين ترتيب بعرد از تردوين تمرامی    . مبتنی بر آنها تنظم گرديد ها و پرسشها آنها، گويه  ايمعرفه

پرسشها و گويه ها ،پرسشنامه نهائی آماده و پس از تست اوليه، مقدمات جمع آوري اطالعات از 

در ادامه از بين دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستانهاي شهر تهرران   .طريق مصاحبه فراهم شد

 1دانش آموز به صورت نمونه گيرري چنرد مرحلره اي در      099تعداد  5399سال تحصيلی در 

 . دبيرستان عادي و غير انتفاعی به صورت تصادفی انتخاب شدند  39منطقه آموزشی و از 
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یافتهها.4

همانگونه  که تاکنون مطرح شد، ارزش هاي آموزشی در دو متغيرر زيرر مجموعره آن يعنری     

ارزشهاي ابزاري تحصيل بيشتر . و ارزشهاي ابرازي آموزش مفهوم سازي شدند  ارزشهاي ابزاري

خصلت عقالنی، وسيله گونه و بيرونی دارند و در مقابل، ارزشهاي ابرازي عمدتا عاطفی، درونی 

در اين پژوهش، محاسبه ضريب مسير براي روابط بين ارزشهاي ابزاري  .و هدف گونه می باشند

،  چگونگی روابرط  را در قالرب شرکل بعرد     راهبردهاي ژرف گرايل با و ارزشهاي ابرازي تحص

 . ترسيم نمود

 

 

 

 

 
 گراروابطارزشهاباراهبردهایژرف.3نمودار

ضريب مسير براي تاثير ارزش ابزاري آموزش بر اسرتفاده از راهبردهراي ژرف گررا در برين     

ابرزاري  تحصريل در دانرش     دانش آموزان، نشان می دهد که به ميزان افزايش هرر واحرد ارزش  

ايرن  . صدم واحد استفاده از راهبردهاي ژرف گرا در بين آنان کاهش می يابد  3آموزان، معادل 

رقم توضيح دهنده تاثير منفی نسبتا قابل توجه ارزشهاي ابزاري بر گزينش راهبردهاي ژرف گررا  

ش ابرازي ميل مری کنرد   در مقابل به ميزانی که ارزشهاي تحصيلی در فرد به سوي ارز. می باشد

اين يافته بره عنروان   . صدم افزايش را در راهبردهاي يادگيري ژرف گرا در وي شاهد هستيم  5

يکی از شواهد تاييد کننده براي  اولين فرضيه پژوهش می باشد که البته عالوه بر تاييد رابطه بين 

صورت دقيقتري مشخص  متغير ارزش تحصيلی و راهبرد هاي يادگيري، چگونگی تاثير را نيز به

يعنی توضيح دهنده تاثير مثبت ارزش ابرازي آموزش و در عين حال تراثير منفری ارزش   . کند می

اما همانگونه کره در مردل عل ری توضريح     . ابزاري تحصيل بر گزينش راهبردهاي ژرف گرا است

د، نروع  دهنده روابط درون سامانه اي بين ارزشها، راهبردهرا و پشرتکار آموزشری نشران داده شر     

ديگري از روابط بين ارزشهاي ابزاري و ابرازي تحصيل با راهبردهاي سطح گرا نيز قابل تصرور  

 .می باشدکه در يافته زير منعکس شده است
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گونهدیگرارتباطارزشهاباراهبردهایسطحگرا.4نمودار

گررا و   تحليل مسير فوم گوياي ترأثير مثبرت ارزش ابرزاري آمروزش برر راهبردهراي سرطح       

به عبارت . همچنين تأثير ضعيف ولی منفی ارزش ابرازي آموزش بر راهبردهاي پيش گفته است

دهد کره هرر    ديگر نتايج حاصل از پژوهش ضمن تأييد بخش ديگري از فرضيه اول، توضيح می

صدم ايرن افرراد در زمران     34آموزان واجد ارزش ابزاري است با شدت  گاه تحصيل براي دانش

يعنری داشرتن   . کننرد  گرا حرکت مری  تالش براي آموزش، به سمت راهبردهاي سطحيادگيري و 

گررا هردايت    هراي سرطح   آموزان آنها را بيشتر به سوي يرادگيري  ارزش ابزاري تحصيل در دانش

آموزانِ دارنرده ارزش ابررازي آمروزش، تمرايلی بره اسرتفاده از        کند، در سوي ديگر اما، دانش می

هراي   گيرري ارزش  شرکل ( صردم  9در حد )سخن ديگر تا حدودي  به. راهبردهاي سطح ندارند

 .شود گرا توسط ايشان می ابرازي تحصيل در آنها، موجب کاهش استفاده از راهبردهاي سطح

شود کره بره صرورت     با ترکيب دو مدل تحليل مسير پيش گفته، مدل ترکيبی زير حاصل می

هرا، راهبردهرا و پشرتکار     انه ارزشواضحتري گوياي روابط بين چهار متغير مطرح شده در سرام 

 .است( دياگرام شماره يک)آموزشی 

 

 




متغیریادشده4روابطبین.5نمودار

مدل تحليل مسير فروم در تصرويري واحرد، نشران دهنرده ترأثيرات مثبرت و منفری انرواع          

خوانرديم کره سراز    . هاي ابزاري و ابرازي تحصيل بر راهبردهاي دوگانره يرادگيري اسرت    ارزش

آموزان به منظور نيل به افزايش عملکرد تحصيلی خود، بره مررور    ارهاي برگزيده توسط دانشوک

به شکل راهبردهاي مشخص درهم آميخته و تبديل به جزء نسبتا پايداري از نظام شخصيتی آنها 

گرا که عمدتاً معطوف به فرايندهاي ادراکی عميق  ها در قالب راهبرد ژرف اين استراتژي. شود می
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هاي پيشين، جستجوي سازو  هاي آموزشی، مقايسه آن با آموخته د تأمل در مواد درسی و آيتممانن

هراي   گيرري روش  کارهاي مبتنی بر حل مسأله با استفاده از توانايی هاي خود دانرش آمروز، پری   

هراي فروري از    گرا معطروف بره پرسرش    باشد، در مقابل راهبردهاي سطح خالقانه و امثال آن می

خاطر سپردن روزانه، گريز از تفکر و تامل عميق در مواد و موضوعات درسی، سازو ديگران، به 

 .کارهاي مبتنی بر افزايش نمرات در قياس با ديگران و امثال آن است

هاي ابرزاري کره    شود که به ميزان نهادينه شدن ارزش در مدل تحليل مسير فوم، مالحظه می

کنرد، از   راي رسريدن بره اهرداف ديگرر تفسرير مری      در آن فرد تحصيل را به عنوان نوعی ابزار ب

گرا  هاي خود را بيشتر به راهبردهاي سطح گرا دوري کرده و گزينش هاي يادگيري ژرف استراتژي

آمروزانی کره ارزش ابررازي مبنراي تفسرير آنران از        در مقابل دانش. کند در يادگيري معطوف می

 .گرا گرا دارند تا راهبردهاي سطح ژرفتحصيل است، تمايل بيشتري به استفاده از راهبردهاي 

بينری شرده    هاي آموزشی و پشتکار آموزشی، پريش  در فرضيه سوم پژوهش، رابطه بين ارزش

براساس چارچوب نظري مطرح شرده، توليرد دانرش، نيازمنرد سرامانه ذهنری و شخصريتی        . بود

عمرر بره عنروان    ال هراي آموزشری مرادام    باشد، چرا که تالش متناسب در بين آموزندگان دانش می

آفرينان می بايست در دانش آموزان نهادينه شده و انگيزه پايداري  ويژگی بارز دانشمندان و دانش

اين سرامانه در قالرب پشرتکار آموزشری تعريرف شرده کره رابطره آن برا          . براي آن داشته باشند

 .است هاي دوگانه ابزاري و ابرازي تحصيل در تحليل مسير زير به آزمون گذاشته شده ارزش








روابطبینارزشهاوپشتكارآموزشی.6نمودار

هاي آموزشی برا   ضرايب مسير فوم ضمن تأييد فرضيه سوم مبنی بر وجود رابطه بين ارزش

يافته فوم حکايرت از  . کند پشتکار آموزشی، توضيحات دقيقتري همانند موارد پيشين، عرضه می

صردم منفری برر پشرتکار      35زاري برا شردت   هاي تحصيلی از نروع ابر   آن دارد که داشتن ارزش

صردم   39هاي آموزشی از نوع ابرازي برا شردت    در سوي ديگر اما، ارزش. تحصيلی موثر است

يافته فوم با وضروح قابرل ترأملی، نشرانگر، ترأثيرات      . شود موجب افزايش پشتکار آموزشی می
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است، پشرتکاري کره    هاي ابزاري وابرازي تحصيل بر پشتکار آموزشی مستقيم اما متفاوت ارزش

هاي شخصيتی از نوع نگرش مثبت و انگيزه قوي و با ثبات نسبت بره   در اين پژوهش به ويژگی

تحصيل و همچنين قصد نهايی اقدام براي رسيدن به تحصيالت افزونتر و يادگيري بيشتر اطالم 

صيل ضرايب تحليل مسير نشانگر آن است که هر گاه يک واحد به ارزش ابرازي تح. شده است

آموزان افزوده شود، قريب چهل صدم بر قصد و تصميم و آمادگی عملی يا ترالش   در نزد دانش

اما تأثير ارزش ابزاري آموزش بر پشتکار تحصيلی . شود افزوده می ايشان در مسير آموزش دانش 

سازي فوم، نه تنها مثبت نبوده، بلکه منفی است، يعنی به ميرزان هرر واحرد کره ارزش      با مفهوم

يابد، قريب سی صردم واحرد از پشرتکار آنهرا کاسرته       آموزان ارتقاء می بزاري تحصيل در دانشا

در نتيجه چنانچه هر نظام آموزشی بخواهد پشتکار مذکور را ارتقاء دهد تا بدين وسريله  . شود می

هراي ابررازي    بايست بر توسعه و تعميرق ارزش  زمينه پرورش دانشمندان فردا را هموار سازد، می

چنين هدف مهمری جرز از مسرير پرر اهميرت جامعره پرذيري        . ل اهتمام ويژه داشته باشدتحصي

آموزشی دانش آفرين نمی گذرد کره البتره تامرل خراص خرود را مری طلبرد و شايسرته اسرت          

پژوهشگران و انديشمندان حوزه جامعه شناسی آموزش و پرورش به اين فرايند و چگونگی آن 

 .توجه ويژه مبذول دارند

مسيري که تاکنون به آنها پرداخته شد، در يک مدل کلی که روابط برين متغيرهراي   هاي  مدل

ارزش ها، راهبردها وپشتکار آموزشی را به صرورت يکجرا نشران      عمده متعامل در درونِ سامانه

اين دياگرام به صرورت يکپارچره در برگيرنرده روابرط     . بدهد، در ديارگرام زير جمع شده است

که به صورت کلی چگونگی عمل سامانه مذکور را برر حسرب شرواهد     سببی بين متغيرها است

 .گذارد آوري شده به نمايش می جمع








ژوهشروابطسببیبینمتغیرهایپ.7نمودار



 
 
 
 
 

 
 040...پذیری آموزشی پیش نیاز آفرینش دانش  جامعه. 0811. دهقان

 

 

 گیریبندیونتیجهجمع.5

بدون دست يازيدن به سطح بايسته اي از دانش و سازوکارهاي توليد آن هريچ ملتری نمری     

توليد دانش نيرز از  . ب و به شدت رقابتی کنونی به سر منزل مقصود برسدتواند در جهان پر شتا

زاويه ديد منطقی نمی تواند از آموزش جدا باشد بنابراين رابطه بين دانش آفرينی وجامعه پذيري 

در اين پژوهش . آموزشی موضوع مقاله حاضر است که از که از پژوهشی مرتبط ناشی شده است

اي کره توسرط پژوهشرگر بره      روابط بين متغيرهرا، برگرفتره از نظريره   بخشی از صورتبندي اوليه 

چارچوب نظري ياد شده بر پايره ايرن   . صورت اوليه مطرح شده و مورد آزمون قرار گرفته است

هرا و متخصصرين تنهرا تعرداد انردکی در شررايط        مساله بنا گذاشته شده، که از خيل تحصيلکرده

اين حال بسياري از آنان تنها حامالن و يا کراربران   در. خاص ممکن است آفريننده دانش باشند

شوند و لذا پرسش اصلی بدينسان مطرح شد که چگونه آن تعداد اندک  دانش و فن محسوب می

گذارند؟ می دانيم که يادگيري سطحی، رقابتی و عدم ثبات در انگيزه  پا به عرصه توليد دانش می

. ن و کارشناسان حوزه آموزش کشور بوده استيادگيرندگان همواره از دغدغه هاي صاحب نظرا

اين در حالی است ما کمتر شاهد پاسخی علمی به چرايی، چگونگی و راه هاي بررون رفرت از   

پذيري آموزشری   اين پژوهش و مقاله حاصل از آن پاسخ را در فرايند جامعه. اين مشکل بوده ايم

بنيران،   هاي فرد و جامعه زيرساخت اي از جستجو می کند، فرايندي که طی آن مبتنی بر مجموعه

 .آفرينان فردا تبديل شوند شوند تا به دانش دانش آموزان آماده می

به منظور توضيح مراحل تأثير گذار بر آفرينش دانش، تالش شد تا در مدل تحليلی ر نظرري   

يري پرذ  فراينرد جامعره  »، سره قسرمت از همرديگر تفکيرک شروند، يعنری       (دياگرام شماره يک)

نتايج حاصل از . و نهايتا آفرينش دانش« ها، راهبردها و پشتکار آموزشی سامانه ارزش»، «آموزشی

در زمران بلروف فکرري و    ( يعنی بخش سروم )تعامل دو بخش اول که چيزي جز آفرينش دانش 

شواهد تجربی اين پژوهش عمدتاً بر بخش ميانی يا سامانه پيش گفتره متمرکرز   . باشد علمی نمی

بنردي آگزيوماتيرک بره     روابط بين سه قسمت ياد شده در قالب يک صورتشده و براي تشريح 

 .توضيحی منطقی و نظري بسنده شده است

اما آزمون بخش ميانی شامل سامانه پيش گفته با عناصر و روابط درون آن، طی اين پژوهش 

اي شود، در بين متغيرهر  همانگونه که در دياگرام شماره شش مالحظه می. به فرجام رسيده است

در مقابرل  . گيري پشتکار آموزشی دارد درون سامانه، ارزش ابرازي تحصيل نقش مهمی در شکل
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اين روابط در قالب دياگرام شماره هفت . دهد ارزش ابزاري نيز تأثير منفی بر پشتکار را نشان می

ا گرراي يرادگيري بر    گرر و ژرف  از زاويه متغيرهاي بينابينی ديگري مانند راهبردهاي دوگانه سطح

سرجمع چنين روابطی حکايت از آن دارد که برا تقويرت   . پشتکار آموزشی نشان داده شده است

اي است کره   پذيري آموزشی ويژه آموزان که خود محصول جامعه ارزش ابرازي تحصيل در دانش

شود، راهبردهاي يادگيري بيشتر به سمت ژرفانگري به پيش  از خانواده و بويژه مدرسه ناشی می

آمروز کمترر راهبردهراي     هاي ابزاري تحصيل، دانش ر مقابل نيز با رشد و توسعه ارزشد. رود می

ژرفانگر در يادگيري را پيشه کرده و بيشتر بره سروي راهبردهراي مخرالف، يعنری اسرتراتژيهاي       

محصول اين شرايط تقويت نظام شخصيتی واجد پشتکار آموزشی براي . آورد گرا روي می سطح

سازي خاصِ مطرح شرده در   با مفهوم)و فاقد يا کاهش پشتکار آموزشی دارندگان ارزش ابرازي 

پشتکاري کره تصرور   . گرا است آموزان داراي ارزش ابزاري و راهبرد سطح براي دانش( اين مقاله

اي  شود با مشارکت متغيرهاي عمده ديگر مانند ارزشها آموزشی و راهبردهاي يادگيري سامانه می

بره سرخن    .آفررين فرردا باشرد    آمروز امرروز بره دانرش     تبديل دانرش  زند که پيش نياز را رقم می

را مبتنی بر   و تحصيل  آموزش يادگيرندگان در سطوح مختلف از دبستان تا دانشگاه،  نچهديگرچنا

همرراه  ،   گونه  هدف ارزشی اظهاري مورد توجه قرار دهند ،که ناشی از منشا درونی ، عاطفی و 

اين پر مايگی . عملکرد تحصيلی پر مايه داشته باشند توانند ، میباشد  ثبات و با  قيعم  يادگيريبا 

را  آفرينری آنران در آينرده    دانش به همراه نظام شخصيتی جستجو گر و با انگيزه پايدار، موجبات 

.فراهم می آورد
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