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 Purpose: The purpose of this research is to identify the factors 

affecting the role of schools as the center of educational 

experiences of students. 

Materials and Methods: The research was carried out in 

terms of the data objective of the foundation. The research 

community was formed by experts in the field of educational 

sciences specializing in the field of educational experiences 

and the role of schools in it (they had books or textbooks). 

Based on theoretical saturation criteria, 17 people were 

selected in a targeted way. Data was collected by semi-

structured interview using maxqda12 software. 

Findings: As a result of 167 primary concepts (open code), 35 

main concepts (core code) were obtained in two categories 

(overt and hidden), which in the form of a paradigm model 

including the core category with 3 components, causal factors 

with 4 components, factors Background with 9 components, 

strategic factors with 8 components, intervening factors with 

6 components and consequences with 5 components were 

presented. 

Conclusion: Experimental models actually play a central role 

in all educational affairs of students. 
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                   انکارو هم عزتی ساره  265

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 عنوان به مدارس آفرینی نقش بر موثر عوامل شناسایی

 آموزان دانش تربیتی تجربیات کانون

 ،1 عزتی ساره
 اسالمشهر،واحد  درسی، ریزی برنامه گروه ،دکتری دانشجوی
 .ایران شهر،اسالم اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 ،*2 شریفیان لیال

 می،اسال آزاد دانشگاه اسالمشهر،واحد  تربیتی، علوم گروه ،استادیار
 (مسئول یسندهنو) ایران اسالمشهر،

 
 ،3 تورانی حیدر
 .ایران تهران، پرورش، و آموزش مطالعات پژوهشگاه ،استاد

 
 ،4 برزگر نادر

 می،اسال آزاد دانشگاه اسالمشهر،واحد  تربیتی، علوم گروه ،استادیار
 .ایران اسالمشهر،

 
 5 اسماعیلی زهره

 می،اسال آزاد دانشگاه اسالمشهر،واحد  تربیتی، علوم گروه ،استادیار
 .ایران اسالمشهر،

 
  دهیچک

 آفرینی نقش بر موثر عوامل شناسایی پژوهش این از هدف: هدف
 رفتهگ انجام آموزان دانش تربیتی تجربیات کانون عنوان به مدارس

 .است
 جامعۀ. شد اجرا بنیاد داده هدف لحاظ از پژوهش :ها روش و مواد
 زمینه در متخصص تربیتی علوم حوزه صاحبنظران را هشپژو

( دداشتن مقله یا و کتاب)  آن در مدارس نقش و تربیتی تجربیات
 هدفمند روش به نفر 17 نظری اشباع معیار اساس بر. دادند تشکیل
 نرم زا استفاده با ساختاریافته نیمه مصاحبه با ها داده. شدند انتخاب

 .شد گردآوری maxqda12 افزار
 کد) اصلی مفهوم 35 ،(کدباز) اولیه مفهوم 167 نتیجه در :ها یافته

 قالب در که آمد، دست به(  پنهان و آشکار)  مقوله دو در( محوری
 4 با علی عوامل مولفه، 3 با محوری مقوله شامل پارادایمی مدل

 عوامل مولفه، 8 با راهبردی عوامل مولفه، 9 ای زمینه عوامل مولفه،
  .شد ارائه مولفه 5 با پیامدها و مولفه 6 اب گر مداخله
 نشدا تربیتی امور تمام در واقع در تجربی الگوهای: گیری نتیجه

 .دارند محوری نقشی آموزان
 

 نقش آموزان، دانش تربیتی تجربیات مدارس، نقش :ها واژه کلید
 تهران شهر آموزان دانش مدرسه، آشکار و پنهان

 
 05/02/1400: افتیدر خیتار
 20/06/1400:  رشیپذ خیتار

 la_sharifian@yahoo.com* نویسنده مسئول: 

 

 مقدمه
کودکان و جوانان  تیآموزش و ترب یامروزه در اغلب جوامع بشر

 یزندگ یدگیچیو پ یدگیمهم خانواده ها است. تن یاز برنامه ها یکی
 یها نهیمبرم مردم هر جامعه به آموزش در زم ازیو ن یاجتماع

 تیّاز مسئول یمیاست که عالوه بر خانواده بخش عظ یهیمختلف، بد
 یم زیبر دوش دولت ها ن تیّترب میلتع ریاز امور خط یناش یها

جنبه  یقانون اساس 95اصول  یبه حکم کل زی(. در کشور ما ن1باشد)
 هیبودن آن را توج گانیدولت و را تیّمسئول ،یعموم تیّترب یاجبار

 استیجامعه مجبورند با اعمال س اداره یکند. قانون گذاران برا یم
 یایرا جبران کنند لذا اول دهید انیخسارت ز یبه نحو ییقضا یها

 در برابر فیمطابق با شرح وظا یحکم تیّمسئول ثیاز ح یآموزش
 تیّمسئول ثیاز ح زیدانش آموزان مسئول هستند و دولت ن تیّفعال
دث و ورود دانش آموزان در مواقع بروز حوا تیّدر برابر فعال یواقع

 (. 2خسارت مسئول جبران خسارت خواهد بود )
 فهیکه وظ ینهاد خدمات کیآموزش و پرورش به عنوان  یطرف از

 مهم یا فهیکشور است وظ کی یها هیآن آموزش افراد بعنوان سرما
 از قبل یآن را منطبق بر چهارچوب دیبر عهده دارد که با یادیو بن

 ازیتا بتواند هر آنچه را که ن شده انجام دهد یزیمشخص و برنامه ر
است به نحو احسن انجام  شانیها یآگاه یبروز رسان یافراد در راستا

است که  یامور نیتر دهیچیو پ نیاز مهم تر تیو ترب میدهد. تعل
و  میواالی تعل گاهی(. جا3انسان دارد) یدر زندگ یمؤثر ارینقش بس

 هدیندی پوشخردم چیبر ه وان،یح یانسان و حت یدر زندگ تیترب
 مینشده است؛ چراکه تعل دیو تاکنون هم در ضرورت آن ترد ستین

تواند فرد را به اوج ارزش ها برساند و اگر  یدرست، م تیو ترب
 واناتی)برخالف ح یآدم رایغلط افتد، وی را به سقوط کشاند؛ ز

دانند(، در  یم زییخود را به صورت غر ازهاییها و ن یکه آگاه
 جیو کمال است و به تدر تیبعلم و ادراك و تر آغاز والدتش فاقد

ه استعدادهای بالقوه او ب م،یرمستقیو غ میمستق تیو ترب میبا تعل
 قیراستا در تحق نی(. در ا4) ابندی یرسند و رشد و تکامل م یم تیفعل

 یتیترب اتینقش مدرسه به عنوان کانون تجرب یحاضر به بررس
 پرداخته شده است. 

توسعه » با عنوان  ی( در پژوهش3مکاران )و ه یدهقان مروست
 یشناختروان یاساس یازهاین یمعلمان بر مبنا یاحرفهدانش
 نایب« و ادراك کنترل زمان یلیتحصیریدرگ یهاآموزان: مؤلفهدانش

 یجهت توسعه یعمل یمطالعه، ارائه راهکارها نیداشتند هدف از ا
 یشناختروانیاساس یازهاین یمبنامعلمان بر یاحرفهدانش
و ادراك کنترل  یلیتحصیریدرگ ریآموزان، باتوجه به دومتغدانش

هیکل یآماراست. جامعه یزمان بود. روش پژوهش ازنوع همبستگ
نفر( بودند.  8000متوسطه دوم، ) یآموزان دخترمقطع دورهدانش ی

 ۀمتوسط ۀدورسال( دختر  18تا  16آموز )دانش 316کنندگان شرکت
 یاچند مرحله یاخوشه یتصادف یریگدند که باروش نمونهدوّم بو

 ماکان، خود زمانتیریانتخاب شدند و  به سه پرسشنامه مد
پاسخ دادند.  ویر یلیتحصیریو درگ انیورا یدس ا،یگارد یگرنییتع

 یاساس یازهاین یابیارز یبرا انیرا ویدس یگرنییخودتع هیازنظر
 یماکان، برا زمانتیریمد هیو از نظرمالك(  ری)متغ یشناختروان
 یآمار( استفاده شد. روشنیبشیرپیزمان )متغادراك کنترل یابیارز
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و  زمانتیریگام بود. مدبهچندگانه و گام ونیو رگرس یهمبستگ
 یشناختروان یاساس یازهاین انسی( وار21تا18)% ،یلیتحصیریدرگ

یریو درگ زمانتیریدم یهاسمیمکان ،ینیگز. هدفکنندیم نییتب
یریکل درگنمره ،یرویخودپ ازین یهاکنندهینیبشیپ ،یشناخت
 یهاکنندهینیبشیزمان پکنترل( و ادراكیو عامل ی)شناخت یلیتحص

 زمان،تیریمد یهاسمیو مکان یلیتحصیریو درگ یستگیازشاین
ه، لعمطا نیشدند. درا ییشناسا وندیپ ازین یهاکنندهینیبشیعنوان پبه

 شود،یم شنهادیمطالعه شد، پ یریادگی یهاطیمح یفرد یهامؤلفه
 یهاهمچون روابط معلم ـ دانش آموز، سبک یطیمح یهامؤلفه

 مطالعه شود. سیو تدر یریادگی
معلمان با  یارابطه توسعه حرفه» با عنوان  ی( در پژوهش5) یریام

انش سه دبا مدر وندیپ یانجیبر نقش م دیبا تأک یلیعملکرد تحص
داشت که پژوهش حاضر باهدف  انیب« آموزان پسر متوسطه دوم

 دیأکبا ت یلیمعلمان با عملکرد تحص یارابطه توسعه حرفه یبررس
 قیدانش آموزان انجام شد. روش تحق مدرسهبا  وندیپ یانجیبر نقش م

پژوهش معلمان و دانش  یبود. جامعه آمار یهمبستگ-یفیتوص
نفر معلم  250بودند که تعداد  رازیهر شآموزان پسر متوسطه دوم ش

 یتصادف یریگو مورگان و به روش نمونه یبر اساس جدول کرجس
 یاخوشه یتصادف یریگآموز به روش نمونهدانش 213ساده و تعداد 

حاضر از  قیانتخاب شدند. در تحق یعنوان نمونه آماربه
 یاحرفه(، توسعه 1999) لوریفام و ت یلیعملکرد تحص یهاپرسشنامه

و  فیشر ییبا مدرسه رضا وندی( و پ1394آواز و همکاران ) یوبیا
نظران ها توسط صاحبآن یی( استفاده شد که روا1393همکاران )

مون آز قیاز طر زیها نآن ییایگرفت و پا قرار دییمورد تأ یدانشگاه
به دست آمد  0.79و  0.89، 0.85 بیکرونباخ به ترت یآلفا بیضر

 کیها از تکنداده لیمنظور تحلقرار گرفت. به دییو مورد تأ
 زیو ن Lisrel یافزار آماربا استفاده از نرم یمعادالت ساختار

حاصل از  یکمّ یهاافتهیاستفاده شد.  Spss26 یافزار آمارنرم
معلمان و  یاتوسعه حرفه انیپژوهش نشان داد که م هیآزمون فرض

موزان رابطه مثبت و با مدرسه دانش آ وندیبا پ یلیعملکرد تحص
با مدرسه دانش آموزان با عملکرد  وندیپ انیوجود دارد. م یمعنادار

ه با مدرس وندیوجود دارد و پ یها رابطه مثبت و معنادارآن یلیتحص
دانش  یلیمعلمان با عملکرد تحص یاتوسعه حرفه انیرابطه م در

 داشته است. یانجیآموزان نقش م
 و معلمان تجارب» شی با عنوان ( در پژوه6و همکاران) 1کینان
: ایرلند ابتدایی مدرسه های کالس در اجرایی عملکردهای درك
 ایهبیان داشتند که مهارت« ترکیبی  پرسشنامه یک های یافته

 برآوردن برای جوان آموزاندانش برای( EF) اجرایی عملکرد
 توسعه. است ضروری مدرسه در اجتماعی و تحصیلی هایخواسته
 محیطی تأثیرات تأثیر تحت اولیه سالهای در ویژه به EF مهارت

 ارائه در حیاتی نقش معلمان درس، کالس های محیط در. دارد قرار
 كدر مورد در تحقیقات. دارند ها مهارت این ارتقای برای پشتیبانی
 دانش در EF مشکالت تشخیص و EF های حوزه از معلمان

_________________________________ 
1 Keenan 

 مدیریت در معلمان تجربیات این، بر عالوه. است محدود آموزان
 EF مداخالت و هاحمایت شامل که روانی عصبی هایگزارش

 بررسی و درك سطوح ارزیابی برای. است نشده بررسی شود،می
 یک شناسی،روان عصب و EF هایگزارش با معلمان تجربیات

 معلم 106. شد ایجاد باز و بسته سؤاالت شامل آنالین پرسشنامه
 یدانش های شکاف. کردند تکمیل را مهپرسشنا ایرلند در دبستان

. شد شناسایی EF با مرتبط روانشناسی عصبی اصطالحات برای
 اجرایی هایمهارت ارتقای از حمایت در را خود نقش معلمان

 یشناختروان عصبی هایگزارش به مربوط مسائل اما دادند، تشخیص
 فردی هایحمایت مؤثر اجرای است ممکن منابع هایمحدودیت و
 .کند محدود را کالس بر مبتنی مداخالت و

 و تجارب» ( در پژوهشی تحت عنوان 7و همکاران ) 2روبوسو
 گیریهمه میان در دولتی مدارس معلمان روی پیش هایچالش

COVID-19 :شتند بیان دا« فیلیپین در پدیدارشناختی مطالعه یک
 طول در را دولتی مدارس معلمان زیسته تجربیات مطالعه که این

 تحلیل طریق از ها پاسخ. کند می بررسی 19کووید شیوع
. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد( IPA) تفسیری پدیدارشناسی

 طور به معلمان بیشتر( 1: )بود زیر شرح به مطالعه این های یافته
 و تسلیم آموزان، دانش مدیریت منابع، کمبود دلیل به توجهی قابل
 چالش هب کند، می کمک شغلی فرسودگی و استرس به که کاری بار

 یدولت مدارس معلمان بیشتر دیجیتال عصر وقوع( 2. )شوند می کشیده
 آموزان دانش برای را خاصی وظایف سختی به آنها. کرد محدود را
 فراهم را مؤثری یادگیری محیط دهند، می انجام مجازی صورت به
 افیک ابعمن زیرا کنند، می برقرار ارتباط آموزان دانش با و کنند می

 درست درك و ارتباط به توسل با دولتی مدارس معلمان( 3. )نیستند
 و استرس علیرغم معلمان( 4. )آیند می کنار آن با خود، شرایط در

 شتیاق،ا شامل که کنند می کسب مثبتی تجربیات شغلی فرسودگی
 .شود می وظیفه انجام و روابط ایجاد

 
 مواد و روش ها

است، و از منظر روش  یا توسعهپژوهش حاضر براساس هدف، 
 ییهدف پژوهش، شناسا رای. زاستی از نوع اکتشاف یفیاجرا، توص

 یتیربت اتیمدارس به عنوان کانون تجرب ینیعوامل موثر بر نقش آفر
 یاز نوع اکتشاف یفیاجرا، توص روش است. از منظر دانش آموزان

 وس واشتراها و طرح نوخاستۀ  برخاسته از داده ۀیبر نظر یمبتن
ا امکان داد ت دیکه با فرض شیپ نیطرح، با ا نی. در اکوربین است

را مورد  یا ژهیو یها مقوله نکهینه ا ابد،ی نیاز داده تکو هینظر
ابعاد و مولفه ها و شاخص ها و در نهایت شد  یقرار داد، سع دیتأک

 لیحلاز تالگوی پارادایمی نقش مدارس در کانون تجربیات تربیتی 
 استخراج شود. ها مصاحبهموجود در یاختار شناختو س اتیذهن

 تیریمدمشارکت کنندگان در پژوهش را افراد خبره علوم تربیتی)
برنامه ریزی درسی و آموزش ابتدایی و و  یمنابع انسان ،یآموزش

همچنین مدیران و معاونین پرورشی مناطق آموزش و پرورش ( که 

2 Robosa 
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یل اند، تشکی  داشتهدر این زمینه تخصص و یا مقاله و کتاب تالیف
اند. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از خبرگان با داده

حداقل سه سال تجربه فعالیت در زمینه آموزشی و در مدارس ، 
متخصصین با حداقل تحصیالت دکتری و فوق لیسانس در علوم تربیتی 
روش نمونه گیری نیز به صورت هدفمند بود. از نظر تشکری و 

این روش نمونه گیری، موارد بصورت غیرتصادفی و کامال  در 1تدلیه
نفر از  17هدفمند انتخاب می شوند که در بخش کیفی تعداد 

آورده  1خبرگان در این پژوهش مشارکت داشتند که در جدول 
شده است. رویکرد داده بنیاد) گرندد تئوری( کیفی برای تعیین عوامل 

دانش  یتیترب اتینون تجربمدارس به عنوان کا ینینقش آفرموثر بر 
 استفاده شد.  آموزان

دقیقه بود. پس از پیاده سازی  78ها میانگین زمانی مصاحبه
ها از روش گرندد تئوری و ها ، به منظور تحلیل دادهمصاحبه

ها استفاده شد. بدین ترتیب که پس از همزمان با جمع آوری داده
پس از آن یک نسخه از  ها ابتدا متن نوارها پیاده شد.انجام مصاحبه

کدهای استخراج شده برای مصاحبه شونده ارسال و تایید شد. جهت 
ها چندین مرتبه بازخوانی گردید ها و غرق شدن، دادهآشنایی با داده

بدین ترتیب کدهای اولیه شناسایی و کدهای اولیه مشابه در یک 
ت اطبقه کنار هم قرار گرفتند و طبقات اولیه شکل گرفت. این طبق

درهم ادغام شده و درون مایه ها را تشکیل دادند. همچنین جهت 
های جمع آوری شده، درگیری طوالنی مدت اطمینان از صحت داده

و عمیق داده ها وجود داشت. بعالوه، دو پژوهشگر دیگر عالوه بر 
ها مشارکت داشتند. پژوهشگر پژوهشگران اصلی، درتحلیل داده

 خواندند. برایکدگذاری و طبقات می دست نوشته ها را برای تایید
افزایش تاییدپذیری مجددا به مشارکت کنندگان مراجعه میگردید. 
داشتن حداکثر تنوع در نمونه گیری و دیدارهای طوالنی، راه های 

ها بودند.از همان مصاحبه اولیه کدها و دیگر افزایش اعتبار داده
تمام واحدهای ها در طبقات فرعی شکل گرفتند و سپس کاهش داده

ها ظهور یافتند و در شش بُعد تحلیل)کدها( ادامه یافت تا درون مایه
) علی، پدیده، مداخله گر، راهبرد، پیامدها، زمینه( به عنوان کدهای 

ها ها تا مرحله اشباع نظری دادهانتخابی جایگزاری شد. مصاحبه
 MAXQDA12ادامه یافت. تحلیل محتوای کیفی با نرم افزار 

 م شد. انجا

 

 مصاحبه در کنندگان مشارکت : مشخصات1جدول 
 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر

محل 
 خدمت

 اساتید و خبرگان
 رحوزه د دانشگاهی

 مدیران و تربیتی
 معاون مدارس،
 کل اداره پرورشی

 معاونین تهران، شهر
 شهر مناطق پرورشی
 کارشناسان تهران،

 و تربیتی و پرورشی
 شاخه کارشناسان

 قمناط ادارات تربیتی

17 

 تحصیالت

 1 لیسانسفوق

 سن

 39تر از پایین
 سال

1 

 2 سال 45تا  40

دکتری 
 تخصصی

 9 سال 50تا  46 16

 جنسیت

 5 سال 50باالی  7 زن

 10 مرد
سابقه 

 کار

 3 سال 10زیر 

 8 سال 20تا  11

 6 20باالی 

 هایافته
سوال اول: نقش مدارس در تجربیات تربیتی دانش آموزان مقاطع 

 ابتدایی چگونه است؟
در ابتدا شناسایی کارکردهای پنهان و آشکار نقش آفرینی مدارس در 

شاخص  167تجربیات تربیتی دانش آموزان انجام شد که در نهایت با 

ذیرفت که مولفه برای کارکردهای پنهان و آشکار صورت پ 35و 
شاخص و برای کارکرد پنهان  92مولفه و  17برای کارکرد آشکار 

 شاخص شناسایی شد. 75مولفه و  18
 

  

_________________________________ 
1 tashakkori and teddlie 
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 ساختاریافته نیمه مصاحبه تکنیک از شده استخراج مفاهیم کلیه : لیست2جدول
 کدها شاخص) کدگذاری باز( مولفه) کدگذاری محوری( عامل

ش کارکردهای آشکار مدرسه
نق

 

 یادگیری و تدریس بر تاکید
Emphasis on teaching 

and learning 

 Etl1 قضاوت سوگیرانهانصاف در ارزشیابی و عدم
 Etl2 اطمینان از استفاده از روش تدریس مناسب توسط معلمان

 Etl3 علمی صحبت کردن
 Etl4 یادگیری -اطمینان داشتن از انجام فرآیند تدریس

معلمان در زمینه تخصص و انتقال مفاهیم رشته به اطمینان از توانایی علمی 
 آموزاندانش

Etl5 

 Etl6 دهنداعتماد و اعتقاد به مطالب آموزشی که معلمان ارائه می

 کاری تعهد و پذیریمسئولیت
  معلمان و مدیر

Responsibility and 

work commitment 

 Rwc1 آموزان پاسخگویی به دانش
 Rwc2 آموزانار کردن با معلمان و دانشارتباط و تعامل برقر

 Rwc3 آموزانتبعیض قائل نشدن بین همکاران و دانش

 Rwc4 آموزان و معلمانباز بودن درب اتاق مدیر به روی دانش
 Rwc5 حضور داشتن در محل کار

 آموزان حمایت علمی از دانش 
Student scientific 

support 

 S1 آموز به انجام کار علمیویق درست دانشراهنمایی و مشاوره  و تش
 S2 آوری و ابتکاراتهای نوحمایت مالی از فعالیت

 S3 های نوینآوریآموزان با فنآشنا ساختن دانش
 S4 های ابتکارانهآموزان با فعالیتهایی جهت آشنایی دانشبرگزاری کارگاه

 تدوین قوانین و مقررات
Develop rules and 

regulations 
 

 Drr1 عمل کردن به قانون
 Drr2 آشنایی با قوانین و وظایف

 Drr3 شده پشت درب اتاق مدیربرنامه تفکیک
 Drr4 قوانین باید جنبه تنبیه و تشویق داشته باشند

 Drr5 تدوین منشور اخالقی در مدرسه
 Drr6 عدالت در اجرای قوانین

 Drr7 قابل اجرا بودن قوانین
 Drr8 های انسانی دایر نمودن کمیته اخالق در پژوهش

 معلمان

Teacher 
 

 
 

 T1 آموزان به معلمانداری و ارتباط با دانشهای تدریس، کالسآموزش شیوه
 T2 ای و کاری به معلمانآموزش اخالق حرفه

 T4 آموزش سجایای اخالقی
 T5 تشویق معلمان برای استفاده از تکنولوژی جدید

 T6 مسئولیت پذیری معلم در قبال دانش آموزان  
 T7 تربیتی را برای تمام دانش آموزان توسط معلم رعایت عدالت

 T8 نگری معلم برای تجربیات تربیتی دانش آموزان  آینده و بصیرت
استکبار توسط معلم به عنوان کانون تجربیات تربیتی  نفی و ستیزی ظلم

 T9 بسیار 

 T10 ظاهری معلم  و باطنی استگیآر
 T11 روی در رفتار معلم عامل عدالت تربیتی  میانه و اعتدال

یکی از عوامل مهم در تربیت دانش آموزان به عنوان شهروندان  مندی قانون 
 T12 آینده 

 T13 آموزان  دانش گریزی در تربیت قانون و خودمحوری از پرهیز
 T14 تدریس نوینتسلط معلم بر الگوهای 

 فردگزینی )استخدام و جذب(
 Is1 هااستخدام افراد براساس شایستگی

 Is2 دقت به پتانسیل و توان علمی افراد در انتخاب و استخدام
 Is3 های جذب مدیرانتجدیدنظر در شیوه
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Individual selection 

(employment and 

recruitment) 

 Is4 ص و مدیرانجابجا نکردن مداوم فرد متخص

 Is5 های جدید پژوهشیاستخدام نیروهای جدید مسلط به روش

 نظارت و کنترل
Monitoring and 

control 
 

 Mc1 ارزشیابی توسط معلمان، سازمان و خود مدیر 
در اولویت قرار دادن عملکرد آمورشی دانش آموزان به جای عملکرد 

 پژوهشی
Mc2 

 Mc3 تقاءنظارت مسئولین با هدف ار
 Mc4 نظارت بر کار و حضور معلمان 
 Mc5 نظارت بر نحوه تدریس معلمان

 Mc6 نظارت و کنترل حضور و غیاب دانش آموزان
 Mc7 نظارت بر میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه

 منابع فیزیکی

Development of 

physical resources 

 Dpr1 های دارای بازدهیکالس ها وکمبود ساختمان
 Dpr2 کمبود امکانات و منابع آموزشی

 Dpr3 تمیزی و نظافت محیط مدرسه و کالس

 Dpr4 فضای سبز و امکانات مدرسه

 اصالح سیستم پاداش

Modify the reward 

system 

 Mrs1 تشویق معلمان نمونه به صورت شایسته

 Mrs2 تالش در جهت رفع مشکالت مدیران
 Mrs3 در نظر گرفتن رفاه مدیران

 محیطی شرایط

Environmental 

conditions 

 EC1 تأثیر مستقیم کار و محیط

 EC2 شرایط نامناسب آموزشی و پژوهشی برای دانش آموزان

 EC3 جغرافیای شهر

 محتوای برنامه درسی
 Curriculum content 

 CC1 ذهن  قوای هماهنگ پرورش برای درسی محتوای برنامه

 CC2 بازی  و بدنی تربیت برای درسی برنامه محتوای

 CC3  دانش آموزان آیندۀ و نگری آینده براساس درسی برنامه محتوای

 CC4  تجربه کاربست براساس درسی برنامه محتوای

 CC5 اقتضایی  تربیت و تعلیم براساس درسی برنامه محتوای

 CC6 اخالقی  با تربیت متناسب تدریس روش اساسبر درسی برنامه محتوای

 CC7 دینی  تربیت براساس درسی برنامه محتوای

 CC8 نظم  با توام آموزش براساس درسی برنامه محتوای

 روش تدریس
teaching method 

 

 TM1 روش های تدریس جدید برای تدریس دروس

 TM2 شناساندن الگوهای تدریس جدید به معلمان

 TM3 فراهم سازی زمینه برای استفاده از الگوهای تدریس نوین
تربیت دانش آموزانی با پیش سازمان دهنده های الزم جهت کاربست 

 TM4 الگوهای نوین

 قانونی و حقوقی عوامل
Legal and legal 

factors 

برنامه  یاجراارزش ها و باورهای پایین جامعه بواسطه نگرش قالبی به 
 یدرس

LLF1 

 LLF2 فرهنگ پایین  موجود در موضوعات پژوهش بواسطه تفکرات غیر منطقی

 LLF3 نبود برنامه های فرهنگی و تشویقی در سطوح سازمانی

 پژوهشی –توسعه آموزشی 
Educational-research 

development 
 

 ERD1 عالقه مندی به یادگیری 

 ERD2 توسعه علم و دانش در راستای اهداف تربیتی

 ERD3 استفاده از هوش و استعداد بالفعل شده دانش آموزان در امور آموزشی

 ERD4 انتقال نسل با تجربه ی سالم و درست به دوره های بعدی

 توسعه مفاهیم سیاسی و اقتصادی
 DPEC1 آشنایی با مفاهیم اقتصادی روز دنیا و کشور

 DPEC2 آشنایی با مفاهیم سیاسی روز دنیا و کشور
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Development of 

political and 

economic concepts 

 DPEC3 آشنایی با مفهوم پس انداز

 DPEC4 آشنایی با مفهوم مالیات 

 DPEC5 آشنایی با مفهوم حقوق و دستمرد

 DPEC6 آشنایی با مفهوم حق رأی

 عوامل آموزشی 
Educational factors 

 

 

 

 EF1 تقویت سواد اطالعاتی دانش آموزان و معلمان

 EF2 معلمان و آموزان دانش ای رسانه سواد تقویت

 EF3 تقویت مهارت های آموزشی 

 EF4 تقویت مهارتهای آموزشی

 EF5 آموزان دانش به قانونی و سیاسی مفاهیم آموزش

 عوامل فنی و مهارتی
Technical and skill 

factors 

 TSF1 ت مهارتهای کالمی و غیرکالمیتقوی

 TSF2 تقویت مهارتهای استفاده از رایانه

 TSF3 تقویت مهارتهای بین فردی

 TSF4 توسعه استفاده ی کاربردی از مفاهیم آموزش داده شده

ش کارکردهای  پنهان مدرسه
نق

 

 معلمان انگیزشی تأثیر
Teacher motivational 

impact 

  Tmi1 بی کار مدیرنظرسنجی و ارزشیا
  Tmi2 تاثیر رفتار مثبت معلم بر انگیزه مدیر

  Tmi3 دادن بازخورد مناسب از یادگیری و کالس درس توسط معلمان به مدیر
  Tmi4 تعامل داشتن در جریان کالس داری

 وجدان کاری معلمان و مدیران
Work conscience 

 

 Wc1 داشتن وجدان کاری

 Wc2 در قبال مسئولیتی که بر عهده گرفتهتعهد اخالقی 

 Wc3 پایبند بودن به حرفه و اصول کاری
 Wc4 فرهنگ پذیرش اشتباه

 Wc5 موافق با اهداف سازمان عمل کردن
 Wc6 برای خود یک وضعیت آرمانی در نظر بگیرند و سعی کنند به آن برسند

رشد استانداردهای اخالق فردی 
 معلمان  و مدیران

The growth of 

individual ethics 

standards 

 Gies1 ریزیداشتن برنامه
 Gies2 عالقمند بودن به شغل

 Gies3 رعایت انظباط و دیسیپلین کاری

 Gies4 روییاخالقی و گشادهخوش

 Gies5 داری، صداقت و فادار بودنامانت

 اعتالی اعتقادات و تحکیم فرهنگ
Promoting beliefs and 

consolidating culture 

 Pbc1 های دینیپاسخگوی اعمال خود بودن با توجه به آموزش
 Pbc2 نظام خانوادگی باثبات

 Pbc3 اخالقیتأکید دین بر خوش

 Pbc4 قبول وظیفه در قبال تعهدات  

 تشریک مساعی 

Collaborating 

 Cem1 ایجاد روحیه همکاری و تعامل بین دانش آموزان
 Cem2 اندیشیدن تدابیری برای ارتباط دانش آموزان در مقاطع مختلف 

در اختیار قرار دادن تجارب موفق توسط دانش آموزان به دیگر دانش 
 آموزان 

Cem3 

 Cem4 فضای باز تفکر برای دانش آموزانف معلمان و کادر آموزشی

 نقش راهبری تجارب دانش آموزان

The leading role of 

managers 

 Lrm1 ایجاد انگیزه در دانش آموزان در زمان حضور در مدرسه
 Lrm2 های دانش آموزان جهت ارتقاءتوجه به شایستگی

 Lrm3 ترین افراد به عنوان دانش آموزان برتر و الگوانتخاب بهترین و شایسته

 Lrm4 علمی عمل کردن مسئولین مدرسه با دانش آموزان

 سازیفرهنگ 
Culture building 

 

 Cb1 های دینیآموزش فرهنگ صحیح مدرسه با استفاده از آموزه

 Cb2 یاد دادن الگوهای اجتماعی به دانش آموزان

 Cb3 فرهنگ شهری و مدرسه
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 Cb4 های مختلفآموزان و معلمان با فرهنگتعامل دانش
 Cb5 نگار فرهنگیایجاد پیوست

 مدیریتی -سیاسی

Political-managerial 
 

 Pm1 های سیاسی ها نه وابستگیانتصاب مدیران و معلمان براساس توانایی

 Pm2 روی مسئوالن مدرسه در سیاست با  دانش آموزانمیانه
 Pm3 آزادی سیاسی دانش آموزان در بیان افکار

 اجتماعی عوامل
social factor 

 SF1 نمعلمای در بین برنامه درس یاجراجذابیت فعالیت های 

 SF2 یبرنامه درس یاز اجرا ییتجارب معلمان ابتداکمرنگ بودن نقش 

سرعت باالی تغییرات تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی و رسانه در رابطه با 
 یبرنامه درس یاجرافعالیت های 

SF3 

 SF4 ی در سطح سازمانیبرنامه درس یاجرانامناسب بودن 

 اقتصادی عوامل
Economic factors 

 

 EF1 شرایط تحریمی و وضعیت نابسامان اقتصادی جامعه 

 EF2 وضعیت اقتصادی خانواده ها

 EF3 شهریه مدارس غیردولتی

 EF4 هزینه های جاری مدارس در طول تحصیل

 عوامل فرهنگی
 cultural factors 

برنامه  یاجراارزش ها و باورهای پایین جامعه بواسطه نگرش قالبی به 
 یدرس

CF1 

 CF2 فرهنگ پایین  موجود در موضوعات پژوهش بواسطه تفکرات غیر منطقی

 CF3 نبود برنامه های فرهنگی و تشویقی در سطوح سازمانی

 عوامل سیاسی
Political factors 

 

 

 

 POF1 یبرنامه درس یاجرادر سطح  ییتجارب معلمان ابتداادغام شدن برنامه های 

و ایجاد فضای رقابتی در بین مدارس بر مبنای نظام  نگاه توام با مدرنیته
 POF2 سیستماتیک  مدیریتی و برون سپاری

 یاجراناکافی بودن حمایت دولت از مدارس خصوصیِ خدمات رسان 
 POF3 برای معرفی و محبوب شدن آن ها یبرنامه درس

امه نبر یاجراناکافی بودن حمایت دولت از برنامه های رسانه ای مرتبط با 
  یدرس

POF4 

 عوامل روانشناختی
psychological factors 

 PSF1 ورود دانش آموزان در سن کم به مدرسه

 PSF2 یادگیری اولین آموزه های تربیتی در مدرسه

 PSF3 حذف فیزیکی والدین برای اولین بار

 عوامل فلسفی
Philosophical factors 

 

 

 

 PHF1 سالگی 7و  6یادگیری ارتباط جمعی در سن 

 PHF2 شکل گیری سواالت بنیادین در ذهن دانش آموز

 PHF3 جهت گیری سیاسی و دینی دانش آموزان

 PHF4 یادگیری فکر کردن و اندیشیدن

 PHF5 یادگیری نحوه پرسیدن سوال و رسیدن به پاسخ

 عوامل خانوادگی
Family factors 

 FF1 نبود طوالنی مدت مادر در کنار فرزند 

 FF2 تاثیرات فرهنگی والدین بر کودکان

 FF3 آموزش های درسی اشتباه والدین 
 توسعه فرهنگی و همگانی

Cultural and public 

development 

 

 

 

 CPD1 گیری تصمیم از قبل درسی برنامه اجرای فرهنگ ترویج

 CPD2 ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی

 CPD3 نش آموزانآموزش زندگی مستقل به دا

 CPD4 تقویت حس اعتمادبه نفس

 CPD5 تقویت روابط اجتماعی

 CPD6 تقویت حس انسان دوستی

 ارزشی عوامل توسعه
 DVF1 تقویت اعتقادات و باورهای دینی  دانش آموران

 DVF2 تطابق بین فرهنگ جامعه و فرهنگ فردی
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پنهان و آشکار مدارس به عنوان  ینقش ها یعلّ طیشرا سوال دوم: 
 کدامند؟ دانش آموزان یتیترب اتیکانون تجرب

نظرات مشارکت کنندگان پژوهش نشان داد که شرایط علّی نقش 
های پنهان مدارس به عنوان کانون تجربیات تربیتی دانش آموزان در 

 ه می باشد. مولف 7دو عامل  پنهان و آشکار با 
 

 دانش تربیتی تجربیات کانون عنوان به مدارس آشکار و پنهان های : نتایج کدگذاری انتخابی ) ابعاد و مولفه ها ( برای شرایط علی نقش3جدول
 آموزان

 کد مصاحبه شونده مولفه ها عوامل اصلی متغیرها
نقش آفرینی 

مدارس به عنوان 
کانون تجربیات 

 تربیتی

 پنهان
 I15, I11, I7, I13 فیفلس عوامل

 I9, I1, I2, I6 خانوادگی عوامل

 I17, I16, I3, I11 عوامل روانشناختی

 ,I4, I1, I16, I10 عوامل فیزیکی آشکار

 عامل استخراج گردید 2مولفه و  4در نهایت برای بخش علی 
پنهان و آشکار مدارس  ی( نقش های) محوریاصل دهیسوال دوم: پد
 کدامند؟ دانش آموزان یتیترب اتین تجرببه عنوان کانو

نظرات مشارکت کنندگان پژوهش نشان داد که پدیده اصلی ) 
 تجربیات کانون عنوان به مدارس آشکار و پنهان های محوری ( نقش

عامل پنهان و آشکار می باشد. به عنوان  2آموزان دارای  دانش تربیتی
 مثال:

 

 انشد تربیتی تجربیات کانون عنوان به مدارس پنهان و آشکار های و مولفه ها( برای پدیده اصلی نقش: نتایج کدگذاری انتخابی )ابعاد 4جدول
 آموزان

 کد مصاحبه شونده مولفه ها مقوله های اصلی متغیرها

 پدیده اصلی
 ,I18, I10, I6, I15 جمعی و فردی عوامل پنهان
 آشکار
 

 I5, I12, I8, I3 آموزشی عوامل
 I4, I11, I5I ,3 ارتیمه و فنی عوامل

 یداستخراج گرد عامل 2مولفه و  3 پدیده اصلیبخش  یبرا یتدر نها
پنهان و آشکار مدارس به  ینقش ها یانهیزم طیشراسوال سوم: 

 کدامند؟ دانش آموزان یتیترب اتیعنوان کانون تجرب

 طیشرا یرهاینظرات مشارکت کنندگان پژوهش نشان داد که متغ
 تایپنهان و آشکار مدارس به عنوان کانون تجرب ینقش ها یانهیزم
 باشد.  یدانش آموزان دو عامل پنهان و آشکار م یتیترب

 

دانش  یتیترب اتیپنهان و آشکار مدارس به عنوان کانون تجرب ینقش ها یانهیزم طیشرا ی)ابعاد و مولفه ها ( برا یانتخاب یکدگذار جینتا: 5جدول
 آموزان

 کد مصاحبه شونده ولفه هام عوامل اصلی متغیرها

 سازها نهیزم

 پنهان
 I12, I5, I14, I12, I13 مدیران و معلمان کاری وجدان

 I3, I4, I11, I5 سازی فرهنگ
 I12, I8, I3 مدیریتی -سیاسی

 آشکار
 I3, I4, I11, I5 معلمان و مدیر کاری تعهد و پذیریمسئولیت

 I12, I5, I14, I2, I11 معلمان
 I3, I4, I11, I5 (جذب و استخدام) گزینیفرد

Development of value 

factors 

 DVF3 ترام به بزرگ ترتقویت حس اح

 DVF4 رعایت حق تقدم

 جمعی و فردی عوامل
Individual and 

collective factors 

 ICF1 توسعه ویژگی های رفتاری دانش آموزان

 ICF2 توسعه باورهای دینی و ارزشی دانش آموزان

 ICF3 توسعه فرهنگ پذیری دانش آموزان

 ICF4 توسعه روابط اجتماعی دانش آموزان
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  ژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمتپ-فصلنامه علمی

 پاداش سیستم اصالح
I12, I13, I10, I16, 

I17 
 I7, I8, I12, I13 درسی درسی برنامه محتوای

 I5, I4, I11, I6 تدریس روش

عامل استخراج  2مولفه و  9پژوهش  یها نهیبخش زم یبرا تیدر نها
 دیگرد

پنهان و آشکار مدارس  یش هاعوامل مداخله گر در نقسوال چهارم: 
 کدامند؟ دانش آموزان یتیترب اتیبه عنوان کانون تجرب

نظرات مشارکت کنندگان پژوهش نشان داد که عوامل مداخله گر 
 یتیترب اتیپنهان و آشکار مدارس به عنوان کانون تجرب یدر نقش ها

 باشد.  یدانش آموزان دو عامل پنهان و آشکار م
 

 

 اتیپنهان و آشکار مدارس به عنوان کانون تجرب یعوامل مداخله گر در نقش ها ی) ابعاد و مولفه ها ( برا یانتخاب یذارکدگ جینتا:  6جدول
 دانش آموزان یتیترب

 
عامل  2مولفه و  6مداخله گر پژوهش  طیبخش شرا یبرا تیدر نها

 دیاستخراج گرد
مدارس به عنوان  پنهان و آشکار ینقش ها یراهبردهاسوال پنجم: 
 کدامند؟ دانش آموزان یتیترب اتیکانون تجرب

 یرهاینظرات مشارکت کنندگان پژوهش نشان داد که متغ
 یتیترب اتیمدارس به عنوان کانون تجرب ینینقش آفر یراهبردها

 باشد.  یدانش آموزان دو عامل پنهان و آشکار م
 

 

انش د یتیترب اتیپنهان و آشکار مدارس به عنوان کانون تجرب ینقش ها یراهبردها یبرا )ابعاد و مولفه ها( یانتخاب یکدگذار جینتا: 7جدول
 آموزان

 کد مصاحبه شونده مولفه ها عوامل اصلی متغیرها

 شرایط راهبردی

 پنهان

 I12, I5, I14, I2, I11 آموزان دانش تجارب راهبری نقش
 I3, I4, I11, I5 مساعی تشریک

 I12, I8, I3 فرهنگ کیمتح و اعتقادات اعتالی
 I12, I5, I14, I2, I11 مدیران و  معلمان فردی اخالق استانداردهای رشد

 I2, I7, I9 معلمان انگیزشی تأثیر

 آشکار
 I3, I4, I11, I5 کنترل و نظارت

 I12, I5, I14, I2, I11 یادگیری و تدریس بر تاکید
 I12, I13, I10, I14, I17 آموزاندانش از علمی حمایت

عامل  2مولفه و  7پژوهش  یبخش راهبردها یبرا تیدر نها
 دیاستخراج گرد

 
سوال ششم: پیامدهای الگوی مدیریت استعداد برای دانشگاه 

 فرهنگیان جنوب کشور کدامند؟

 ایه نقش نظرات مشارکت کنندگان پژوهش نشان داد که پیامدهای
 دانش تربیتی اتتجربی کانون عنوان به مدارس آشکار و پنهان

 آموزان دو عامل پنهان و آشکار می باشد 

  

 کد مصاحبه شونده مولفه ها عوامل اصلی متغیرها

 شرایط مداخله گر
 

 پنهان

 I3, I4, I11, I5 اجتماعی عوامل

 I12, I8, I3 اقتصادی عوامل
 I11, I5, I1 فرهنگی عوامل

 I3, I4, I11, I5 سیاسی عوامل

 آشکار
 I12, I5, I14, I2, I11 محیطی شرایط

 I3, I4, I11, I5 عوامل حقوقی و قانونی
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انش د یتیترب اتیپنهان و آشکار مدارس به عنوان کانون تجرب ینقش ها یامدهایپ ی) ابعاد و مولفه ها ( برا یانتخاب یکدگذار جینتا:  8جدول
 آموزان

 کد مصاحبه شونده مولفه ها مقوله های اصلی متغیرها

 پیامدها

 پنهان
 ,I3, I4, I11 همگانی و فرهنگی سعهتو

 I3, I4, I11, I5 ارزشی عوامل توسعه

 آشکار
 I16, I 18 مقررات و قوانین تدوین
 I5, I12, I8, I3 پژوهشی – آموزشی توسعه

 I16 اقتصادی و سیاسی مفاهیم توسعه

استخراج  عامل 2مولفه و  5پژوهش  یامدهایبخش پ یبرا یتدر نها
 یدگرد
پنهان و آشکار  یعوامل موثر بر نقش ها یمیآخرمدل پارادادر 

 ریدانش آموزان به شکل ز یتیترب اتیمدارس به عنوان کانون تجرب
 . دیگرد میترس
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
دانش آموزان یتیترب اتیمدارس به عنوان کانون تجرب آفرینیعوامل موثر بر نقش . 1شکل  

 
 

 
 

 اپیامده

 پنهان

 همگانی و فرهنگی توسعه

 ارزشی عوامل توسعه

 آشکار

 مقررات و قوانین تدوین

 پژوهشی – آموزشی توسعه

 اقتصادی و سیاسی مفاهیم توسعه

 مقوله اصلی

 پنهان

 جمعی و فردی عوامل

 آشکار

 آموزشی عوامل

 مهارتی و فنی عوامل

 شرایط علی

 پنهان

 فلسفی عوامل

 خانوادگی عوامل

 روانشناختی عوامل

 آشکار

 فیزیکی عوامل

 راهبردها

 پنهان

 آموزان دانش تجارب راهبری نقش

 مساعی تشریک

 فرهنگ تحکیم و اعتقادات اعتالی

 مدیران و  معلمان فردی اخالق استانداردهای رشد

 معلمان انگیزشی تأثیر

 آشکار

 کنترل و نظارت

 یادگیری و تدریس بر تاکید

 آموزاندانش از علمی حمایت

 یدیخدمات تول ایمحصوالت  تنوع

 مداخله گر طیشرا

 پنهان

 آشکار                                                    

 اجتماعی عوامل

 محیطی  شرایط

 دیاقتصا عوامل

 قانونی  و حقوقی عوامل

 فرهنگی عوامل

 سیاسی عوامل

 زمینه سازها

 پنهان

 آشکار

مدیران                                                                 و معلمان کاری وجدان

 معلمان و مدیر کاری تعهد و پذیریمسئولیت

 سازی فرهنگ

 معلمان

 مدیریتی -سیاسی

 (جذب و استخدام) فردگزینی

 پاداش سیستم اصالح
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 گیرینتیجه
 یدانش آموزان نقش یتیتمام امور ترب در واقع در یتجرب یالگوها
عوامل اثرگذار بر  دینه تنها با یآموزش انیدارند. متول یمحور
رات از نظ دیدانش آموزان را بشناسند، بلکه با یتیترب اتیتجرب

 اتیتجرب نیدربارۀ نقش مدرسه در ا نیو ولد رانیمعلمان و مد
 میدر تصم اند که معلمان افتهیگر دریصاحب نظران د ابندی یآگاه

در دانش آموزان از )تجربه( استفاده  رییتغ کی جادیدربارۀ ا رییگ
بودن  یمعنا که دخالت تجربه معلمان دربارۀ عمل نیکنند. بد یم
اوالً به طور روشن  رییدر دانش آموز تا آن حد است که آن تغ رییتغ

نظر معلمان و  دشود، در مرحل دوم با مسائل مور انیو مشخص ب
برای  رییتغ اییآنان همسو باشد و برحسب مزا ییاجراهای  وهیش

 یدانش آموزان نسبت به صرف انرژی معلم، واجد ارزش اثربخش
 و زییعده ای کم از آموزگاران به برنامه ر نکهیمثال: ا یباشد. برا

به عمل آورند،  یابیاجرای برنامه دست زده و خود از آن ارزش 
. تواند باشد یتجاربشان م یآشکارساز یدر راستا یندمبحث ارزشم

به  همراه باشند و دیبا زیو پوشش ن یتجارب البته با گستردگ نیا
واضح و روشن است.  اریمورد بس نینقش مدرسه در ا لیدل نیهم

که دانش آموزان گروه همساالن را  یمکان نیمدارس به عنوان اول
داشتن همساالن،  دوستشدن،  یتوانند اجتماع یشناسند و م یم

را تجربه  یجمع یو کارها یریادگیام گذاشتن به مقام معلم، احتر
دانش آموزان دارد. مدرسه به عنوان  اتیکند؛ نقش اساس در تجرب

 ییو برون دادها ندیدرون دادها، فرآ یخود دارا ستمیخرده س کی
ش دان اتیبر تجرب یآنها باعث اثرگذار یاست که جمع کارکرد ها

 ینینقش آفر یبرا یبعد اصل 6پژوهش  نیشود. در ا یم انآموز
. دیگرد ییدانش آموزان شناسا اتیمدارس به عنوان کانون تجرب

شد که هر  ییشاخص شناسا 167مولفه و  35ابعاد  نیا یبرا نیهمچن
 یشدند کارکردها یابعاد در دو کارکرد مجزا بررس نیکدام از ا
 مولفه 18پنهان با  یکردهاشاخص و کار 92مولفه و  17آشکار با 

 نیا یبرا یمیشدند و در آخر مدل پارادا ییشاخص شناسا 75و 
 از یبرخ قاتیپژوهش با تحق نیا جی. نتادیگرد میپژوهش ترس

 یداشت که دهقان مروست ییصاحب نظران در بخش مولفه ها همسو
و   نانیک ،(7(، روبوسو  و همکاران )5) یری(، ام3و همکاران)

 نیآوارس یملک (،8ی)شاه آباد یمیابراهو  یدهنو یار، ی(6)همکاران
همچون معلم و  ییدر مولفه ها( 10) مووایعبدالکو  (9و همکاران)

  .(11) پژوهش همسو بودند نیو محتوا با ا سیروش تدر
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