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 چکیده 
مراکیز پییش  های علوم شناختی موثر بر مدل نظام آموزشییشناسایی مولفه  هدف پژوهش حاضر

دبستانی است. از آن جایی که در پژوهش های کاربردی هدف اصلی صرفا کشف علمی نیست، بلکیه 
آزمودن و بررسی کاربرد دانش است، بنابراین روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به روش 

ر گرد آوری اکتشافی انجام شده است. نحوه گردآوری داده ها به روش کمی صورت گرفته است و ابزا
نفر از مدیران، معلمان و کارکنیان مراکیز   292داده ها پرسشنامه می باشد. لذا بر همین اساس، تعداد  

و   هیتجزدر این پژوهش همکاری کردند.    شهر تهراندر نظام آموزش و پرورش ابتدایی    دبستانیپیش
و  SPSS 16رم افیزار ن قیاز طر یو استنباط یفیشده، به دو روش توص یجمع آور یداده ها لیتحل

Smart PLS  یآمیوزش شیناختهای: مولفیه پس از انجام پژوهش نتیای  نشیان داد کیه. شدانجام، 
آمیوزش   یمحتیوا  ت،یریو مید  یسیب  رهبیر  ،یشیناخت  یلیمشاوره تحصی  ،یروانشناخت  یهایژگیو

وان ی؛ تحیت عنیشیناخت  کردیآموزش با رو  یهاروش  تیو در نها  ،یآموزش  زاتیفضا و تجه  ،یشناخت
ی؛ میورد تاییید ایرار گرفیت. دبستانشیدر مراکز پ  یشناخت  کردیبر رو  یمبتن  ینظام آموزشهای  مولفه

 آزمون های برازش مدل، نشان از اعتبار مدل داشت.
 

 یپژوهیدرس  ،یینظام آموزش و پرورش، آموزش و پیرورش ابتیدا  ،یپژوهارتقاء درس  ها:کلید واژه

 ییابتدا
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 مقدمه
علوم شناختی در کشورهای پیشرفته یکی از اولویت های راهبردی دانش و فناوری تعرییف شیده 
است و راابت بسیار شدیدی بین آن کشورها در دستیابی سریع تر به اسرار مغز وجود دارد. گروه های 

نش های کالن تاسیس و به پژوهش در باب این داآموزشی و مراکز تحقیقاتی زیادی با سرمایه گذاری
جدید و توسعه فناوری های برگرفته از آن مشغولند و نتای  تحقیقات آن ها به صورت کتاب و مقاله در 
ابعاد وسیع به چاپ رسیده است. در ایران اسالمی نیز چندی است که تاسیس و توسعه مراکز مطالعات 

ی کیه بییش از یی  علوم شناختی در دستور کار ارار گرفته است، تا عالوه بر پژوهشکده علوم شناخت
دهه است به مطالعه این علم می پردازد در سطح ملی نیز مراکز مطالعاتی بیشتری راه اندازی شوند. از 
این رو نقشه جامع علمی کشور، علوم شناختی را به عنوان یکی از اولویت هیای اول علیم و فنیاوری 

ی بیه تصیویر رسییده اسیت نام برده و سند را هبردی آن در شورای عیالی انقیالب فرهنگی  1کشور  
براساس مفاد سند علوم و فناوری های شناختی، توسعه علوم شناختی در .  (6،  1390)خرازی و تلخابی،  

تولید و توسعه علوم پایه در زمینه مطالعات مغز و کارکردهیای   2ایران اهداف زیر را دنبال خواهد کرد:
ندی هیا و کارکردهیای شیناختی؛ بهیره شناختی؛ دستیابی وتوسعه روش های پرورش و تقویت توانم

برداری و توسعه فناوری ها و ابزارهای واسط مغز و رایانه انسان و ماشیین؛ دسیتیابی و توسیعه روش 
های درمان نابهنجاری های روانی و اصالح کاستی های شناختی؛ دسیتیابی و توسیعه سیامانه هیای 

تبه اول منطقه ای و مرجعییت علمیی در مصنوعی الهام گرفته از سامانه های شناختی و مغز؛ کسر ر
عرصه علوم و فناوری های شناختی. آنچه در این تحقیق به آن خواهد پرداخت تاثیر روش شناختی در 
آموزش های پیش دبستانی است که در عصر حاضر تحت عنوان آموزش و پرورش شناختی نامیده می 

تدریس، روش ارزشیابی و حتی محیط  شود. این علم در حال متحول ساختن برنامه های درسی، روش
در حال حاضر، در کشور ما رویکرد شیناختی بیا درصید فیزیکی مدرسه و فناوری های آموزشی است. 

کمی در مقطع ابتدایی در حال پیاده سازی است، در حالی که باید به تمامی بخیش هیای آمیوزش و 
آموزان و والدین به رشد ها، دانشلمدر آموزش و پرورش شناختی مع وااع،ر  دپرورش تسری داده شود.  

عقالنی، رشد فکر، تفکر و عقل ورزی اولویت می دهند، و اولویت دادن به نگرش نسیبت بیه دانیش، 
توجه به رابطه زبان و تفکر، توجه به باورها )یکی از چیزهایی که بر باورها اثر می گذارد کلمه و زبیان 

 نظیام آموزشییر دیثارگری، و گذشت صورت می گیرد. است( تقویت واژه های مثبت اعم از انصاف، ا
شناختی در وااع هدف این نیست که افراد را الزاما به ی  نقطه از پیش تعیین شده برسیانیم بلکیه بیا 

 
 . نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی  1
 انقالب فرهنگیسند راهبردی علوم و فناوری های شناختی مصوب شورای عالی  2
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توجه به مفهوم تفاوت های فردی، هدف اصلی این است که توانایی های درونی فرد پرورش پیدا کند 
استفاده را داشته باشد و آنچه یاد می گیرد تبدیل به یی  دانیش   و شکوفا شود و بتواند از آن حداکثر

عمیق شود. بنابراین در آموزش و پرورش شناختی، مسیر یادگیری تا حد زیادی ی  مسییر شخصیی 
ها در کالس سازی شده و فردی است و طبیعتا ارزشیابی ها نیز در این مسیر خواهد بود و طرح درس

 راهبیرد سیهامکان فردی شود و این تفاوت ها در نظیر گرفتیه شیود. به این سمت می رود که تا حد 
 از نظریه و اجرای آموزش و پرورش شناختی می شود. برای این  استفاده  به  منجر  که  دارد  وجود  اصلی
 همکیاری  و  ارتباطیات  شناختی، تسیهیل  پرورش  و  آموزش  به  دانش نسبت  و  آگاهی  تولید  به  نیاز  کار
تدریس و یادگیری و تشویق و کاربرد روشهای آموزش و پرورش شیناختی در زمینیه   در محیط  بیشتر

یکی از گزاره های مهم در رویکیرد شیناختی و (.  2:  1387های رسمی و غیررسمی می باشد)خرازی،  
آنچه برای بحث های تربیتی دنبال می کنیم، این است که رشد اخالای، تابعی از رشد عقالنی اسیت؛ 

بیشتر اخالای عمل می کند، کسی که بر اساس رشد عقالنی عمیل کیرده باشید، و این که چه کسی  
آموزان مهم شناختی، شناخت بالقوه دانش نظام آموزشیر درشد عقالنی همان رویکرد شناختی است .  

است و کم  کردن به آن برای بالفعل شدن است؛ یکی از مواردی که در آموزش و پرورش شناختی 
با توجه به . (201: 2019، 1)مین ود، شناخت استعدادها و شناخت توانایی ها استمطرح و دنبال می ش

مطالر عنوان شده، پژوهش حاضر بر آن است تا با مطالعه ای جامع به تدوین نظام آموزشی مبتنی بر 
رویکرد شناختی بپردازد و با شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مرتبط با این نیو  نظیام آموزشیی، 

می موثر درجهت بهبود آموزش و پرورش در مقطع پیش دبستانی بردارد و بیه ایین سیوال اساسیی گا
ی چه مدلی می توان دبستان  شیدر مراکز پ  یشناخت  کردیبر رو  یمبتن  ینظام آموزشپاسخ دهد که برای 

 تدوین کرد؟

 مبانی نظری 
ی اتجربیه(، معتقد است کیه آمیوزش  1988)  نزیراباست:    شده  ارایهبرای آموزش تعاریف متعددی  

شود او را در انجام کار و بهبود است مبتنی بر یادگیری تا با تغییرات نسبتاً پایداری که در فرد ایجاد می
ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی کم  کند. بنابراین آموزش به مفهوم تغییر ها، تغییر مهارتتوانایی

( عنیوان 1990)  3(. سیینگر32:  2017،  2دیگر است )اسپار و همکیاران  دانش، نگرش و تعامل با افراد

 
1 Min 
2 Sparr, et al  
3 Singer 
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ی موجیود در هایستگیشای است که  اشدهینیبشیپهای  که آموزش مستلزم استفاده از برنامه  کندیم
ای که گونهشود، بههای تازه در فرد میکارکنان را تقویت کرده و موجر کسر دانش، مهارت، توانایی

ای از عملییات مرتیر، (. آموزش مجموعه10:  2020،  1کند )لوسنرا تسهیل می  شغلی  بهبود عملکرد
منظور ایجاد و ارتقای سطح دانش پیوسته و با اهداف مشخص و معینی است و به  هممنظم و پشت سر

ها، های اجتماعی و ادراکی آنهای شغلی، مهارتو آگاهی افراد شاغل، ایجاد و یا ارتقای سطح مهارت
های پایدار جامعه در افراد به ای سطح نگرش افراد شاغل و ایجاد رفتار مطلوب و متناسر با ارزشارتق

 علمیی  هایروش  و  اصول  به  توجه  با  باید  ها(. آموزش6:  1391شود )عباسی و رشیدی،  کار گرفته می
 رییزیبرنامیه  و  طراحیی  در.  سازد  طرف  بر  را  موجود  نیازهای  دست آمده  به  نتیجه  تا  شوند  گذاشته  بنا

آموزشی؛  سازمان؛ اهداف هاینیازمندی و گیرد: اهداف ارار  توجه  مورد  زیر  موارد  تا است  الزم  آموزشی
میالی؛   مسایل  و  تاریخ  مدت،  مانند،  ها،نیازمندی  محتوا؛ برنامه  و  آموزش  هایگیرندگان؛ روش  آموزش
)مهیدی کریمیی و   آموزش  ضرورت  و  دافآموزش؛ اه  خروجی  ارزیابی  آموزشی؛ معیارهای  مواد  منابع،

 رفتار  بر طریق دو به آموزشی هایبرنامه اجرای با توانندمی های آموزشی(. سازمان9:  1398همکاران،  
مسیتقیم،   طرییق  از  کوشیندمیی  آنهیا  که  است  این  روش  متداولترین  بگذارند،  اثر  اعضای خود  و  افراد
 فیرد که توانایی ایگونهبیاموزند. به خود اعضای به را  نظر(  مورد  وظایف  انجام( برای  الزم  هایمهارت
الموتیه و دهید )  انجیام  بهتیر  و  بیاالتر  سیطحی  در  را  کارهیا  بیالقوه،  صیورت  به  بتواند  و  یابد  افزایش
 فرد  در باالیی انگیزه موجر شود، شناسایی بالقوه توان این اگر که است (. بدیهی2: 2016،  2همکاران
دهید. افزایش میی  را  افراد  نفس  به  اعتماد  که  است  این  آموزشی  هایبرنامه  منفعت  دومین.  شد  خواهد
 توانیدمی که بر این مبنی دارد، خودش از شخص که انتظاراتی یا تواع  از:  است  عبارت  نفس  به  اعتماد
 مؤثر  کرد  عمل  جز  تواند چیزینمی  آن  نتیجه که  انجامد  بی  نظر  مورد  هدف به  که کند  رفتار  گونه  بدان
 آمییز موفقییت انجام توان به خوردارند نسبت بر نفس به اعتماد از که باشد. افرادی فرد  آمیزموفقیت  و

 حس تقویت موجر آموزشی برنامه رو اجرای ازاین دارند، اطمینان  خود  به  دارند. آنان  زیادی  کاراعتماد
 را  تیر  سیخت  کارهیای  انجام  مسئولیت  که  کنندپیدا می  بیشتری  وتمایل  شودمی  آنان  نفس  به  اعتماد
 و افراد مهارت سو ی  از که شودمی باعث نمایند. آموزشرا می خود سعی  نهایت راه  این  در و  بپذیرند
 خیود کیار  بیه  نسیبت  فیرد  دیگیر،  سوی  از  و  نشود  منسوخ  اصطالح  به  باشد و  روز  به  همواره  مدیران،
 (. 18: 2016نیابد )الموته و همکاران،  کاهش شان شغلی و رضایت نکند بیزاری احساس
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 مفهوم شناسی طراحی آموزشی

 اساسا و  است  اطالعات  عصر  در  توسعه  زیربنای  علم،  نهاد  از  ای  زیرمجموعه  عنوان  به  پژوهش    
 و  سیاماندهی  از  نیاگزیر  آمییز  موفقییت  گیذار  و  وکالن  خرد  سطح  در  ریزی  برنامه  برای  ای  جامعه  هر

 و دار هیدف جهیان شناخت در علم روزافزون موفقیت. است پژوهشی  امور  اثربخش  و  کارآمد  مدیریت
 بشر  وجود  در  متعال  خدای  سوی  از  شده  نهاده  ودیعه  به  های  خالایت  ابتکارات  بر  تکیه  با  که  اانونمند

 هیا  انسان  برای  را  جدیدی  زندگی  فضای  گرفته،  صورت  آدمی  اندیشه  شگرف  ادرت  از  برداری  بهره  و
 میان  عمیق  تعامالت  از  برخاسته  خود  که  نوظهور  تمدن  این  و  جدید  فضای  این.  است  آورده  ارمغان  به

 بیه  کیه  اسیت  مشکالتی  و  مسایل  ها،  اندیشه  نیازها،  ها،  خواست  موجد  است،  فرهنگی  میان  و  تمدنی
 هیای  پیژوهش  االیر  در  ژرف  های  اندیشه  مسیر  این  در.  طلبند  می  را  ندیشه  وا  علم  توسعه  خود  نوبه

 تیا  شیوند  میی  کیاربردی  های  پژوهش  انجام  دستمایه  و  گیرند  می  خود  به  پذیر  بحث  صورت  بنیادین
 جوامیع  مشیکالت  و  مسیایل  بیرای  بیشتری  و  بهتر  های  حل  راه  و  گویند  پاسخ  را  نیازها  و  ها  خواست
 تحیوالت رونید در تحقیقات بخش بسزای سهم و موثر نقش  که  جاست  همین  و  کنند  پیشنهاد  بشری
 و علیم اهمیت  روزافزون  گسترش  از  نشان  بیستم  ارن  در  بشر  زندگی  تحوالت.  شود  می  آشکار  جوامع
 نقیش  از  آگیاهی  بیا  توسیعه  حیال  در  و  صنعتی  کشورهای  ارن  این  دوم  نیمه  در  بویژه  داشت،  تحقیق
 ارتقیای و تقوییت مصیروف را خیود توجیه عمده توسعه، برای دهی شتاب و فناوری خلق در  پژوهش
 توسیعه  شتاب  و  تحقیق  بخش  پیشرفت  بین  گفت  توان  می  که  روست  این  از.  اند  نموده  تحقیق  بخش
 داریم ارار یکم و بیست ارن ابتدای  در  اکنون.  است  برارار  مستقیم  ارتباط  کشور  هر  در  پایدار  و  فراگیر
 ااتصادی  مشکالت  با  ارن  این  آستانه  در  ما  کشور.  کنیم  آماده  فراروی  های  چالش  برای  را  خود  باید  و

 گییری  تصمیم  در  نوسان  و  نفت  درآمد  به  وابستگی  جوان،  جمعیتی  ترکیر  بیکاری،  تورم،.  است  مواجه
 داده  نشیان  تجربه.  اند  عظیم  مشکالت  این  فهرست  اولیه  موارد  تنها  مدیریتی  های  سیاستگذاری  و  ها
 میدل و الگو ارایه  و  تعریف  مستلزم  ااتصادی  عظیم  مشکالت  برای  پایدار  های  حل  راه  یافتن  که  است
 بیدون مهیم ایین. اسیت ملت هر هویت در نهادی خصوصیات و  تاریخ  فرهنگ،  با  سازگار  ملی  توسعه
 همه  توسعه در پژوهش  نقش. است  نیافتنی  دست  علمی  اصول  بر  مبتنی و  گسترده  های  پژوهش انجام
 در توسعه محرک  نیروی  تردید  بدون  را  آن  توان  می  که  است  ناپذیر  انکار  و  برجسته  چنان  پایدار  جانبه
 به  نسبت  اذعان  و  اعتراف  رغم  علی  اما  دانست  جامعه  و  سیاست  ااتصاد،  فرهنگ،  از  اعم  ها  حوزه  همه
در رابطه .  است  مواجه  فراوانی  عملکردی  و  ساختاری  های  دشواری  با  حوزه  این  پژوهش  مقوله  اهمیت

است جامعه پژوهشی از ایین   آموزش و پرورش شناختیبا موضو  حاضر نیز که بحث پیرامون مسئله  
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آموزش و و مسایل مرتبط با  علوم اعصاب شناختیامر مستثنی نیست و باید به طور اابل ابولی مسئله 
اعیت این اسیت (. وا2:  1394حسینی،  )بسط و گسترش داد.    علوم تربیتیرا در رشته    پرورش شناختی

آموزان در مدارس می آموزند آن ها را برای زندگی، ورود به بازار کار و آمیوزش که آنچه امروزه دانش
آموزان نیاز به گسر مهارت هایی در زمینه یادگیری دارند تا در مدرسه و عالی آماده نمی سازد. دانش

یری خود را خودشان میدیریت کننید، حتی خارج از مدرسه، دانش خویش را خو د بسازند و فرایند یادگ
(. بنیانهای دانش، مهارت و نگرشها از دوره پیش دبستانی شکل میگیرند 12:  1390)تلخابی و خرازی،

واهمیت و ضرورت آنها برای خاص و عام پذیرفته شده اند. پس ضروری است که هر تحول و نوآوری 
د و برنامه ریزی برای دوران کودکی و بعد از آموزشی را از سالهای اولیه ی کودکی مورد توجه ارار دا

برنامه ریزی موفق آن است که به حداکثر مولفیه هیای تاثیرگیذار .  آن را بر پایه و بنیان اوی بنا نهاد
توجه کند و اابلیت های آنها را برای پرورش بیش ترین ابعاد وجودی انسان به کار گیرد. برنامه ریزی 

با توجه به حداکثر استفاده از امکانات و شرایط موجود بیندیشید و که به پرورش کل شخصیت انسان،  
 (.1386چشم اندازهای آینده ی جامعه بشری، امروز و گذشته آن را مد نظر داشته باشد)بازرگان،

 
 

 پیشینه پژوهش
 یبر مهارتهیا  یآموزش  یکردهایرو  ریتأث  یبررس  "(. پژوهشی با عنوان  1396محمدی و مستری. )

روش بیود.    انجام دادند. جامعه آماری شامل کودکان پیش دبستانی  "یدبستان  شیکان پکود  یاجتماع
مسیتقل تی    افته های حاصل از آزمونبود. ی  و ابزار پژوهش پرسشنامه  تحقیق از نو  پیمایش مقطعی

محور در مقایسه با واحدکار بیشیتر   -عاطفی کودکان پروژه-نشان داد که میانگین مهارتهای اجتماعی
اجتماعی طی دوره های زمانی متفاوت در کودکان بیروز -است. همچنین هر ی  از مهارتهای عاطفی

ویکرد واحدکار ر  رهبری درمی کند، به طوری که توانایی روابط اجتماعی در رویکرد پروژه ای و توان  
بسیار بیشتر از دیگر خرده مقیاسها به دست آمد. در بعد مهارتهای خودکارآمدی، خودکنترلی و پشتکار 

(، 1396گشیمردی)کودکان تفاوتی معنادار دررویکرد پروژه ای نسبت به رویکرد واحد کار آشکار شید. 

در آمیوزش زبیان   یب شناختعلوم اعصا  تی: اهمیشناخت  کردیآموزش زبان با رو  "پژوهشی با عنوان  

ایین بیود.  96تیا  90مقاالت علوم اعصاب در بین شیالهای شامل  یجامعه آمارانجام دادند.   "یخارج
علیوم شیناختی و تحیوالت آن پژوهش از نو  مروری بوده و در نتیجیه آن عنیوان شیده اسیت کیه  

زایی در رشید علیم بسیتیاثیر  وجود آورد ه است و ممکن است    نگرشهای جدیدی درمورد یادگیری به
 ها میان پیهای علوم اعصاب شناختی، یادگیری با انتقال دادهآموزش زبان داشته باشد. براساس یافته
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آید. یادگیری و رشید وجود می  ها بهها و پیوندگاهها و با تشکیل اتصاالت جدید در سطح گیرندهیاخته
همچنین، عابدی و و تجربی فرد است.  تأثیر عوامل محیطی و ی ساختارهای روانی اجتماعی مغز تحت

انجام دادند.    "یاجتماع  یشناخت  کردیبر رو  یآموزش و پرورش مبتن "(، پژوهشی با عنوان  1394اخوان)
این پژوهش ا زنو  مروری بوده و بود.    مقاالت مرتبط با رویکرد شناختی اجتماعیشامل    یجامعه آمار

ورا در سه حیوزه اجتمیاعی، شیناختی و رفتیاری و سعت مبانی نظری بنددر آن عنوان شده است که و
گستردگی کاربرد آن در حوزه های کودک و نوجوان و حتی بزرگسال است کیه اسیتنباط کاربردهیای 
تربیتی آن می تواند پژوهشگران و مربیان را در جهت ساخت و به کارگیری الگوهای تربیتی مبتنی بر 

و بدیع آنها را در ییافتن راهبردهیای داییق تربیتیی   این دیدگاه یاری رساند و زمینه ی نگرش عمیق
در این پژوهش از نظریه بندورا استفاده شده است و نتای  پزوهش نشان دادند که استفاده فراهم آورد.  

آموزان، معلمان و والیدین دارد. در بیین از این رویکرد، پیامدهای رفتاری و تربیتی مناسبی باری دانش
حمایت شناختی و فراشیناختی در  "(، پژوهشی با عنوان 2020)  1و همکارانمطالعات خارجی، زومباچ  

آموزان مقطیع ابتیدایی انجام دادند. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش  "یادگیری: استفاده از بازی
بود و نتای  حاصل از پژوهش نشان داد که استفاده از بازی در وااع استفاده از رویکرد شیناختی اسیت 

(، 2019)  2آموزان ابتدایی می گردد. همچنین، محمید و همکیارانتقویت یادگیری در دانشکه باعث  

شامل   یجامعه آمارانجام دادند.    "یادگیری پروژه محور بر بهبود رویکرد شناختی  "پژوهشی با عنوان  
کیه  این پژوهش از نو  کیفی بوده و نتای  حاصل از آن نشان دادنیدبود.    دوره متوسطهآموزان  دانش  

آموزان تاثیر می گذارد. در این پیزوهش یادگیری پروژه محور بر اجرای رویکرد شناختی در بین دانش
های کاری در کالس درس و تعرییف پیروژه هیای کیاری باعیث عنوان شده است که استفاده از تیم

 " تدریس علوم در مقاطع دبستان "(، پژوهشی با عنوان 2018) 3اوبهتقویت رویکرد شناختی می شود.  
آموزان دبستانی بیود. ایین پیژوهش ازنیو  شیبه ماری این پژوهش شامل، دانشآانجام دادند. جامعه  

آزمایشی بود. نتای  حاصل از پژوهش نشان داد که تدریس علوم بیا اسیتفاده از رویکیرد شیناختی بیر 
(، پژوهشی با عنوان 2017)4اشمن و کانویآموزان تاثیر می گذارد.  شیادگیری سریعتر و عمیق تر دان

بود. این   ابتداییآموزان  دانش  راهبردهای شناختی برای آموزش ویژه انجام دادند. جامعه آماری شامل  

 
1 Zumbach, et al  

2 Mohamed, et al  

3 Obe 

4 Ashman & Conway 
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پزوهش از نو  کیفی بوده و نتای  حاصل از آن نشان داده اسیت کیه راهبردهیای شیناختی از جملیه 
آمیوزان و مرور، بسط و گسترش معنایی و سازماندهی، بر ارایه آموزش ویژه به دانشراهبردهای تکرار 

 تاثیر دارند. 

 

 روش شناسی پژوهش
های علوم شناختی موثر بر مدل نظام آموزشی )مطالعیه شناسایی مولفههدف پژوهش حاضر        

و به روش اکتشافی   است. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی است  دبستانی(موردی: مراکز پیش
هیا ها به روش کمی صورت گرفته است و ابزار گرد آوری دادهانجام شده است. و نحوه گردآوری داده

ها و استفاده از تحلیل عاملی، برای تحلییل پرسشنامه بوده و از روش تحلیل استنباطی و توصیف داده
صورت کمی انجام شد. پرسشنامه باید داده های پرسشنامه و ارایه نتای  استفاده شد. پژوهش حاضر به 

شد. جهت توزیع می  شهر تهرانی  دبستانشیمراکز پ  بین کلیه مدیران و معاونین آموزشی و معلمان در
لیذا بیر   .اسیتفاده شید  1فرمول کیوکران  یعنیها  از پر کاربرد ترین روشاز یکی    محاسبه حجم نمونه

در ایین پیژوهش بیرای  کردنید. یش همکیارپیژوه نییدر ا  375به تعداد  همین اساس، حجم نمونه  
ها و ارایه الگوی اولییه موضیو  از های مربوط به ادبیات و مبانی نظری، تدوین فرضیهآوری دادهجمع
های اطالعاتی های پژوهشی و بان ها، مقاالت، مجالت، طرحی کتابای )مطالعههای کتابخانهروش

استفاده شده است. از آن جا که محتوای پرسشنامه، ه  پرسشنامه محقق ساخت)اینترنتی( و همچنین دو  
هایی را نشان می دهد که دارای باالترین ضریر اهمیت می باشند، با توجه بیه تاییید سیواالت مولفه

توسط خبرگان، روایی محتوای پرسشنامه مورد تایید ارار گرفته است. در ابتدا جهت انجام آزمون های 
کرونبیاخ آلفیا محاسبه شیده اسیت.  کرونباخ آلفا    پایایی پرسشنامه  یا  اداابلیت اعتمآماری، جهت تایید  

گیری آنهیا آسیان ها، اضاوتها و سایر مقوالتی که انیدازهبرای سنجش میزان ت  بعدی بودن نگرش
هرادر همبستگی مثبت بین سؤاالت بیشتر شیود، مییزان کرونبیاخ آلفیا بیشیتر   .رودنیست به کار می

ادر واریانس میانگین سؤاالت بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهید   خواهد شد و بالعکس هر
باشد که ابیزار اسیتفاده می %98دهد که ضریر آلفای کل پرسشنامه نتای  بدست آمده نشان می  .کرد

 یفیبه دو روش توص شده، یجمع آور  یداده ها  لیو تحل  هیتجزشده از پایایی مطلوبی برخوردار است.  
 یبیرا قییتحق نیی. در اشیودمیانجیام  Smart PLSو  SPSS 16نیرم افیزار  قیاز طر یو استنباط
نمودارها و   میترس  ،یفراوان  عیجدول توز  ،یدرصد فراوان  ،یشامل فراوان  یفیها از آمار توصداده  فیتوص

 
1 Cochran formula 
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باطی به و در تحلیل استن  .گرددمیاستفاده    امهپاسخ دهندگان به پرسشن  یهایژگیو  فیتوص  نیهمچن
 پرداخته خواهد شد.ها داده لیو تحل هیتجزروش تحلیل عاملی، به 

 تجزیه و تحلیل داده ها
 توصیف جمعیت شناختی 

های جمعیت شناختی آنهیا نفر بوده است که ویژگی 292تعداد آزمودنی در این تحقیق شامل       
 باشد:به صورت زیر می

نفر(  215) انیدرصد پاسخگو 73.6 دهدیدهندگان منتخر در نمونه نشان مپاسخ تیجنس  نةیدرزم
درصید  0.3 تییدر نهادهندگان میرد و نفیر( پاسیخ 76) انیدرصد پاسیخگو  26.0دهندگان زن،  پاسخ
 4)  دهندگانپاسخدرصد سن    4.  1ة سن،  نیدرزم.  دهندگان نامشخص هستندنفر( پاسخ  1)  انیپاسخگو
درصد سن   41.8سال،    40-31نفر( بین    139)  دهندگانپاسخدرصد سن    47.6سال،    20-30نفر( بین  
سال به باال  50نفر(    27)  دهندگانپاسخدرصد سن    9.2سال، و    50-41نفر( بین    122)  دهندگانپاسخ

 2.7نفیر( دارای تحصییالت دییپلم،  3) دهندگانپاسخدرصد  1.0ة سطح تحصیالت، نیدرزممی باشد.  
نفیر( دارای   203)  دهندگانپاسخدرصد    69.5،  سانسیل  نفر( دارای تحصیالت  8)  دهندگانپاسخدرصد  

ارای تحصییالت دکتیری، نفیر( د  9)  دهندگانپاسخدرصد    26.7، و در نهایت  سانسلیتحصیالت فوق
درصید   53.1سیال،    5نفیر( زییر    41)دهندگان  پاسیخدرصید    14.0،  سابقه خیدمتة  نیدرزمباشند.  می
سیال،  20تا  13نفر( بین  64)دهندگان پاسخدرصد  21.9سال،  12تا  6نفر( بین   155)دهندگان  پاسخ
نفیر(  12)دهندگان پاسیخصد در 4.5سال، و در نهایت   21نفر( بیش از    19)دهندگان  پاسخدرصد    6.5

 سابقه خدمت نامشخص دارند.
 هاتجزیه و تحلیل استنباطی داده

های علوم شناختی موثر شناسایی مولفه نییتع یبرا  یمناسر برا  یمدل  جهت بررسی و تعیین      
های از روش تحلیل عاملی استفاده شد. در ادامه مدل تحلییل عیاملی شیاخصبر مدل نظام آموزشی  

فرمایید. اگیر بیار عیاملی را مالحظه میهای علوم شناختی موثر بر مدل نظام آموزشی  شناسایی مولفه
تیا   0٫3شود. بارعیاملی بیین  نظر میباشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف  0٫3کمتر از  
 (.1994باشد خیلی مطلوب است )کالین،  0٫6اابل ابول است و اگر بزرگتر از  0٫6
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 هاشاخص یاکتشاف، مدل تحلیل عاملی 1ودار نم
 

، نشان دهنیده ایین اسیت کیه میدل  خیلیی 0.6در حال حاضر کلیه مولفه ها، با بارعاملی باالی 
 مطلوب« است. در ادامه، بارعاملی مدل به تفکی  مولفه ها در جدول ذیل آمده است:
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 هابه تفکی  مولفهخروجی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی  ریمس ریضر، 1جدول 

 معناداری  ضریر مسیر  بارعاملی  مولفه  ردیف 

 0.830 0.689 آموزش شناختی  1

 معنادار 

 0.954 0.909 های روانشناختیویژگی 2

 0.954 0.911 مشاوره تحصیلی شناختی 3

 0.949 0.901 سب  رهبری و مدیریت 4

 0.957 0.916 محتوای آموزش شناختی 5

 0.906 0.822 تجهیزات آموزشیفضا و  6

 0.897 0.805 های آموزش با رویکرد شناختیروش 7

 
کیه معیرف  هاییمولفیهاز همانگونه که در میدل تحلییل عیاملی اکتشیافی مالحظیه شید،         
به دلییل بود، دبستانی تدوین مدل نظام آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی در مراکز پیشهای  شاخص
و بیا  نیدیدگردنروند تحلیل عاملی حیذف نداشت، از  0٫3عاملی کمتر از بار  هاهیچ ی  از مولفه  آنکه

ادامه محقق بود، مدل  خیلی مطلوب« است. در  6/0های باایمانده بزرگتر از توجه به اینکه کلیه گویه
ها بیا بندی مجیدد شیاخصو کمتر، به دنبال رتبه  0.75های با بارهای عاملی  ای مولفهبا حذف مرحله

 فرمایید.باشد. نتای  را در نمودارهای ذیل مالحظه میاستفاده از تحلیل عاملی تاییدی می
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 و کمتر 75/0 یاملع یبا حذف بارها هامرحله اول( شاخص یدی)تای، مدل تحلیل عاملی 2نمودار 
  

 خروجی تحلیل عاملی ریمس ریضر، 2جدول 

 معناداری ضریر مسیر مسیر ردیف

 0.954 فضا و تجهیزات آموزشی <<<های روانشناختی ویژگی 1

 معنادار

 0.908 محتوای آموزش شناختی <<<فضا و تجهیزات آموزشی  2

 0.959 مشاوره تحصیلی شناختی <<<محتوای آموزش شناختی  3

 0.955 سب  رهبری و مدیریت <<<مشاوره تحصیلی شناختی  4

هییای آمییوزش بییا رویکییرد روش <<<سییب  رهبییری و مییدیریت  5
 شناختی

0.950 

 0.899 های آموزش با رویکرد شناختیروش 6
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های علیوم شیناختی های شناسایی مولفهدر نهایت با توجه به مدل تحلیل عاملی شاخص          
 گردد:موثر بر مدل نظام آموزشی در نمودار زیر به شرح ذیل ارایه می

 

 
 یهای علوم شناختی موثر بر مدل نظام آموزشجهت شناسایی مولفه یمدل، 3نمودار 
 

های پذیرفته توسط محقق در خصوص عوامل، ابعیاد و مولفیه  در تحلیل پرسشنامه صورت        
، دو وضعیت موجیود و مطلیوب از های علوم شناختی موثر بر مدل نظام آموزشیمدل شناسایی مولفه

در انجیام آزمیون دهندگان مورد بررسی ارار گرفت کیه نتیای  آن در ذییل آمیده اسیت. دیدگاه پاسخ
و  H0: μ=μ0: )شوندمقابل به صورت زیر در نظر گرفته میهای صفر و تکی، فرض میانگین نمونه
H1: μ≠μ0 .)مقدار μ0 رسد باید مییانگین جامعیه آمیاری داشیته همان مقداری است که به نظر می
توان آن را به عنوان حدس اولیه برای میانگین جامعه در نظر گرفت. مشخص است که باشد. حتی می

لش کشیده شده است. آماره آزمون، در ادامیه معرفیی شیده و این تصور به چا  H1  در فرض مقابل یا
فرضییات، بیه صیورت زییر در نظیر گرفتیه   SPSSافیزار  در نرم:  نکته  .است  t-student  دارای توزیع

 :H1و  H0: μ−μ0=0) .خواهد بودشوند. ولی به هر حال نتیجه حاصل، در هر دو حالت یکسان می

μ−μ0≠0  .)مقدار احتمال با توجه به خصوصیاتی که  (p-value ) دارد، اگر نتیجه آن برای آزمون کمتر
 .یا همان سطح خطای آزمون شیود، فیرض صیفر را رد خیواهیم کیرد(  α)  از احتمال خطای نو  اول

ای، به بررسی وضع موجود و فاصیله تیا وضیع محقق در این مرحله با استفاده از آزمون تی ت  نمونه
ی، روانشناخت یهایژگیمولفه وی، مولفه آموزش شناختهای: مطلوب را به تفکی  عوامل، ابعاد و مولفه

https://blog.faradars.org/f-and-t-dsitributions/
https://blog.faradars.org/p-value/


 1400زمستان  ، دوم ، شماره  سيزدهم سال    -  پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي  ❑196
 

ی، اختآمیوزش شین  یمولفیه محتیوا،  تیریو مد  یمولفه سب  رهبری،  شناخت  یلیمولفه مشاوره تحص
مولفیه ی، و در نهاییت  شیناخت  کیردیآمیوزش بیا رو  یهامولفه روشی،  آموزش  زاتیمولفه فضا و تجه
 پردازد. میهای علوم شناختی موثر بر مدل نظام آموزشی مدل شناسایی مولفه؛ نانهیآموزش کارآفر
 t  بازه باالیی بازه پایینی  اختالف میانگین 

 3589 .6 9308 .5 14486 .6 491 .56 وضعیت موجود

 2244 .9 0749 .9 14966 .9 829 .240 وضعیت مطلوب

)وضع موجود و های گمشده برای هر دو گروه با احتساب داده  Sigشود مقدار  همانطور که دیده می
وضع موجود و وضع مطلیوب شود یعنی  است. بنابراین فرض صفر رد می  0.05کمتر از  وضع مطلوب(  

باید فاصله بین وضیع موجیود و . به این ترتیر مشخص است که  دارنددر ی  سطح نبوده و اختالف  
در دو t  از طرفی با نگاه به فاصله اطمینان در میابیم که احتمیال مشیاهده مقیدارمطلوب کاهش یابد.  

 برابر بابازه پایینی وضع موجود و مطلوب،  و بیشتر ازبازه باالیی وضع موجود و مطلوب کمتر از  حالت،  
)برابیری وضیع موجیود و   یی تیوان فیرض  نمی  کهتوان نتیجه گرفت  اشد در وااع میبمی(  0صفر )
تا اینجیای ابول کرد و این یعنی بین وضع موجود و مطلوب اختالف معناداری وجود دارد.  را  مطلوب(  

مورد تایید ارار گرفته است و جهت آن وضع موجود و مطلوب کار تنها تفاوت میانگین در بین دو گروه  
در مورد   ینکه کدام ی  دارای میانگین بزرگتری برای این متغیر است، بحثی انجام نشده است.یعنی ا

اگر حد باال و پایین هر دو مثبت باشند در این صورت میانگین گیروه اول   جهت آن باید بیان کرد که:
میانگین گروه اگر حد باال و پایین هر دو منفی باشند در این صورت   از میانگین گروه دوم بزرگتر است.

اگر حد باال و پایین یکی مثبت و یکیی منفیی باشیند در ایین   دوم از میانگین گروه اول بزرگتر است.
در فرضیه بیاال حید بیاال و پیایین هیر دو  صورت میانگین های دو گروه با هم تفاوت معناداری ندارد.

وضیع یعنیی    اولنگین گروه  بزرگتر از میا  وضع مطلوبیعنی    دوممثبت هستند بنابراین میانگین گروه  
-Rضیریر تعییین ییا همیان    است و تایید شد که این اختالف از نظر آمیاری معنیادار اسیت.  موجود

Squareباشد. بیه  ، اندازه گیری آماری نزدی  داده ها به خط رگرسیون برازش شده میR-Square ،
هد که  چند درصد ضریر تعیین نشان مید . ضریر تعیین« یا  ضریر تشخیص« نیز گفته می شود

شود« یا به عبارت دیگر ضریر تعییین نشیان می  تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل تبیین
دهنده این است که  چه مقدار از تغییرات متغیر وابسته تحت تاثیر متغیر مستقل مربوطه بوده و مابقی 

% 100% )صیفر( و 0باشد«. ضریر تعیین همیشه بین تغییرات متغیر وابسته مربوط به سایر عوامل می
یچ ی  از تغییرپذیری داده های پاسخ در اطیراف مییانگین دهد که مدل ه  % نشان می0)صد( است:  

% نشان می دهد که مدل همیه تغییرپیذیری داده هیای پاسیخ در اطیراف 100کند؛  آن را تبیین نمی
میانگین آن را تبیین می کند. تفاوت مهم میان ضریر تعیین و ضریر تعیین تعدیل شده این است که 
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شیده در میدل، تغیییرات موجیود در متغییر   مستقل مشاهدهکند که هر متغیر  فرض می  ضریر تعیین
وابسته را تبیین میکند. بنابراین درصد نشان داده شیده توسیط ضیریر تعییین بیا فیرض تیاثیر همیه 

باشد. در صورتی که درصد نشان داده شده توسط ضریر تعییین متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته می
غیرهای مستقل مدل بر وابسته است و نیه همیه متغیرهیای تعدیل شده فقط حاصل از تاثیر وااعی مت

مستقل. تفاوت دیگراین است که مناسر بودن متغیرها برای مدل توسط ضریر تعیین حتی با وجیود 
توان به مقدار براورد شده ضریر تعیین تعدیل شیده مقدار باال اابل مشخص نیست در صورتی که می

ها )بیر تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین برای اولوییت مولفیهاعتماد کرد. در ادامه برای کل مدل در  
اساس تحلیل عاملی تاییدی مرحله اول(، این ضرایر محاسبه شده اسیت. در ادامیه نمیودارو جیداول 

 نتای  آمده است.
، ضریر تعیین و ضریر تعیین تعدیل شده کل مدل )مستخرج از تحلیل عاملی اکتشیافی 3جدول  

 و تاییدی مرحله اول(

 اخصش
 ضریر تعیین

ضییییریر تعیییییین 
 تعدیل شده

 تاییدی اکتشافی تاییدی اکتشافی

 - 0.688 - 0.689 آموزش شناختی

هییای آمییوزش بییا رویکییرد روش
 0.805 شناختی

- 
0.805 

- 

سب  رهبری و مدیریت مرکیز بیا 
 0.911 0.900 0.911 0.901 رویکرد شناختی

 - 0.821 - 0.822 فضا و تجهیزات آموزشی

 0.918 0.915 0.918 0.916 محتوای آموزش شناختی

 0.923 0.911 0.923 0.911 مشاوره تحصیلی شناختی

 0.919 0.909 0.920 0.909 های روانشناختیویژگی

 
 R-Square( و ضریر تعییین تعیدیل شیده )R-Squareنتای  حاصل از محاسبه ضریر تعیین )

Adjusted  های پاسخ در اطیراف مییانگین آن را تبییین تغییرپذیری داده(؛ نشان داد که مدل حداکثر
. در تحلیل پرسشنامه نمایندهای برازش الگو در تحلیل عاملی، برازش الگو را تأیید میشاخص  .کندمی
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های علوم شناختی شناسایی مولفههای صورت پذیرفته توسط محقق در خصوص عوامل، ابعاد و مولفه
، دو وضیعیت موجیود و مطلیوب از دبسیتانی()مطالعه موردی: مراکیز پیش موثر بر مدل نظام آموزشی

 یهادر خصوص عوامیل، ابعیاد و مولفیه  یبنداز جمعدهندگان مورد بررسی ارار گرفت.  دیدگاه پاسخ
مرحلیه   یدییتای  یعیامل  لیمدل تحل  جهیعوامل که نت  نی. ادیباال مطرح گرد  تیعامل، با اولو  4مدل،  

نظام  یالگو یهادر خصوص عوامل، ابعاد و مولفه  یبنداز جمع  طه، بود عبارتند از:مربو  یدوم و بارعامل
 نی.ادییبیاال مطیرح گرد تیعامل، با اولو 4 ،یدبستانشیدر مراکز پ یشناخت کردیبر رو  یمبتن  یآموزش

 تیاولو ،یشناخت یلیدوم: مشاوره تحص تیاولو ،یروانشناخت یهایژگیاول: و  تیعوامل عبارتند از: اولو
 . تیریو مد یچهارم: سب  رهبر تیاولو تیو در نها ،یآموزش شناخت یسوم: محتوا
 
 بحث و نتیجه گیری 

نظام آموزشی مبتنی بر رویکیرد شیناختی در  برای  مناسر  الگوی  ارایه  پژوهش حاضر با هدف     
بهتر موضیو  در مورد بررسی ارار گرفته است. در این پژوهش به منظور شناخت  دبستانی  مراکز پیش
و همچنیین شناسیایی ابعیاد و دبسیتانی  نظام آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی در مراکز پیشزمینه  
 و  متخصصین صاحبنظران، و دانشگاهی های آن، از طریق تکنی  دلفی با نظرسنجی از خبرگانمولفه
پردازنید.در میدبسیتانی نظام آموزشی مبتنی بیر رویکیرد شیناختی در مراکیز پیش  زمینه  در  آگاه  افراد

پژوهش حاضر معیار اعتبار پذیری تا حد امکان رعایت شد. بدین شکل که پژوهشگر در تمام مراحیل 
مشیی خیود را بیر اسیاس آن تعییین کیرد تیا پژوهش، هدف و سؤال پژوهش را در نظر داشت و خط

ها آوری و تحلیل دادهتبر از خبرگان را مقدور سازد؛ پژوهشگر طی فرآیند جمعدسترسی به اطالعات مع
دیدگاه و استراتژی خود را مورد بازبینی ارار داد.همچنین، در این پژوهش نییز تیالش شید تیا اصیل 

روشنی توصیف شید تیا هیر  ها بهاعتماد تا حد امکان رعایت شود.مراحل انجام پژوهش و تحلیل داده
ها شناسیایی شید کیه بیه منتقدی بتواند آن را مورد حسابرسی ارار دهد.در نهایت شیاخص  خواننده و

تهیران ایرار شیهر تهیران    یهاهنرستانصورت پرسشنامه محقق ساخته در اختیار مدیران و معلمان  
در این پژوهش .شد استفاده سازه و محتوایی ظاهری،  روایی  از  پرسشنامه  روایی  تعیین  گرفت.به منظور

هیا در اسیمت ی از طریق ضریر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد.روش تحلییل دادهپایای
هایی نظیر تحلیل عاملی اکتشیافی و تأیییدی بیا از آزمونپژوهش  هایبرای پاسخ به سؤال  استنباطی

ز نیز بهره گرفته شد.همانگونه که در بییان مسیئله نیی Smart PLSو  SPSSافزارهای استفاده از نرم
از گذشته نه چندان دور، آموزش و پرورش ما به صورت آموزش و پرورش رفتاری بوده است بیان شد، 

آموزان نگاه شده است، به گونه ای که در این رویکرد به افراد بیه و در آن براساس خط تولید به دانش
رخیورد شکل ی  سیستم مبتنی بر محرک و پاسخ، ورودی و خروجی، مشابه ی  سیسیتم کارخانیه ب
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شده است.در حال حاضر، در کشور ما رویکرد شناختی با درصد کمی در مقطع ابتدایی در حیال پییاده 
در   واایع،ر  دسازی است، در حالی که باید به تمامی بخش های آموزش و پرورش تسیری داده شیود.

و عقیل آموزان و والدین به رشد عقالنی، رشید فکیر، تفکیر  ها، دانشآموزش و پرورش شناختی معلم
ورزی اولویت می دهند، و اولویت دادن به نگرش نسبت به دانش، توجه به رابطه زبان و تفکر، توجیه 
به باورها )یکی از چیزهایی که بر باورها اثر می گذارد کلمه و زبان است( تقویت واژه های مثبت اعم 

ع هدف این نیست که شناختی در واا  نظام آموزشیر  داز انصاف، ایثارگری، و گذشت صورت می گیرد.
افراد را الزاما به ی  نقطه از پیش تعیین شده برسانیم بلکه با توجه بیه مفهیوم تفیاوت هیای فیردی، 
هدف اصلی این است که توانایی های درونی فرد پرورش پیدا کند و شکوفا شود و بتواند از آن حداکثر 

برای بهبود اوضا  در نظام عمیق شود.  استفاده را داشته باشد و آنچه یاد می گیرد تبدیل به ی  دانش
آموزان و یاران آموزشی نیاز است که بر اساس رویکیرد شیناختی آموزش و پرورش، به معلمین، دانش

عمل می کنند.در وااع، در این نو  نظام آموزشی، به افراد یادگیرنده نیاز است و د رغییر ایین صیورت 
عمل پوشاند.آنچه امروزه در نظام آمیوزش و پیرورش نمی توان به رویکرد شناختی در این نظام جامع 

کشور مشاهده می شود، چیزی خالف مقوله شناختی است.هرچند در مقاطع پیش دبستانی و ابتیدایی 
رویکرد شناختی تحت عنوان سیستم ارزشیابی توصیفی کار خود را پیش می برد، اما آنچه از رویکیرد 

معلمان پدیدار نمی باشد، از اینرو، به نظر میی رسید حلقیه آموزان و  شناختی انتظار می رود، در دانش
آموز، معلم و والدین باید همزمان به این مهم دست یابد که توجه بیه رویکیرد شیناختی کیه بیر دانش

اساس تغییر نگرش این افراد است، رویکرد تاثیرگذاری در زندگی آتی ایشان خواهد بود.لذا این تحقیق 
مناسر جهت رفع این معضل است.لذا محقق پس از انجام پژوهش به این   به منظور ارایه ی  الگوی

سواالت پاسخ داده و دغدغه خود را که در بیان مسئله به آن اشیاره کیرد را از نتیای  تحقییق، مرتفیع 
(، پورفیانتو سوسیانتو 2020کرد.در ادامه می توان گفت نتای  محقق با مطالعات چانیدرا و همکیاران )

(، 2019(، محمید و همکیاران )2019(، لوسیی لئیون و بالیدراس )2020و همکاران )(، زومباچ  2020)
(، نساییان و 1397(، عطادخت و همکاران )1398(، یاری مقدم و همکاران )1398سلیمانی و همکاران )

(؛ همسو است.همچنین نتای  محقق در این پژوهش با نتیای  تحقیقیات و مطالعیات 1396همکاران )
(، کابلی 2017، اشمن و کانوی )(2018اوبه )(،  2018(، هارسته و همکاران )2019یما )سیبوریان و کورب
(، غالمعلی 1394(، عابدی و اخوان )1396(، گشمردی)1396(، محمدی و مستری )2017و همکاران )

 تر عمل کرده است.تر وجامع(؛ همسو است و البته محقق گسترده1393لواسانی و همکاران )
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 پیشنهادات
ارتقاء روحیه خالقیت بیا ریزی برای  شناختی: برنامهآموزش  ارتقاء مولفه    یمناسر برا  یوکارهاساز

هیای متخصصیان و مربییان مهارتگیری از  بهره  .یدبستانشیگنجاندن مبانی مربوطه در طی دوره پ
و   تخصصیی  -برگیزاری اردوهیای علمیی  .یدبسیتانشیپآموزان  دانشجهت انتقال دانش به    شناختی
های عملیی توسیط انجام پروژهی. دبستانشیپآموزان آموزش شناختی برای دانشبا محوریت    تفریحی
آموزان  استفاده دانش  پیرامون ایجاد کسر و کارهای جدید در حین تحصیل.  یدبستانشیپآموزان  دانش
ریزی ه. برنامیهیای سینتیجیای روش  به  یشناختبا رویکرد    های نوین تدریسدبستانی از روشپیش
، یشیناخت  ینیدآآموزش فرریزی جهت  برنامه  در ارزشیابی دروس.  یلحاظ نمودن رویکرد شناختجهت  

تیدوین برنامیه آمیوزش   آموزان به عنوان اهداف این آمیوزش.ترغیر، تشویق، ایجاد انگیزه در دانش
 دبستانی.در مراکز پیش متخصص در امر آموزش شناختیتربیت مربی . با هدف مشخص یشناخت

، توسیعه و ایجادریزی جهت ی: برنامهروانشناخت یهایژگیوارتقاء مولفه   یمناسر برا  یسازوکارها
در حوزه شیناختی.  دبستانی جهت تحقیق و مطالعهآموزان پیشدانشوالدین  عالاه و رغبت در    تعمیق
. بیه موفقییتآموزان از ویژگیی نییاز  برخورداری دانشریزی جهت ایجاد، توسعه و تعمیق حس  برنامه
ایت و نوآوری به آموزان از ویژگی خالبرخورداری دانشریزی جهت ایجاد، توسعه و تعمیق حس  برنامه

برخیورداری ریزی جهیت ایجیاد، توسیعه و تعمییق حیس  برنامیه  .آمیوزش شیناختیعنوان پتانسییل  
  به عنوان پتانسیل شناختی. دبستانی از ویژگی اعتماد به نفس باالآموزان پیشدانش

منیدی از ریزی جهت بهرهشناختی: برنامه  یلیمشاوره تحصارتقاء مولفه    یمناسر برا  یسازوکارها
والیدین برگیزاری جلسیات مشیاوره تحصییلی بیرای  در حوزه شناختی.    وجود مشاور تحصیلی مجرب

متخصصین و مربیان مجیرب در حیوزه ریزی مشاور جهت دعوت از  برنامه  دبستانی.آموزان پیشدانش
ریزی مشاور جهت شناسایی عالاه و استعداد برنامه .والدینبرای سخنرانی در جلسات مشاوره   یشناخت

ریزی مشاور جهت برگزاری برنامه. ریزی برای هدایت آناندبستانی و برنامهآموزان پیششناختی دانش
 .دبستانی در خصوص شناختیآموزان پیشدانشکننده برای جذاب و سرگرمهای همایش
مرکیز بیا رویکیرد شیناختی: سیب  رهبیری و میدیریت ارتقیاء مولفیه    یمناسر برا  یارهاسازوک
ریزی جهیت برنامه دبستانی توسط مدیر.سب  رهبری تحولی در پیشمندی از ریزی جهت بهرهبرنامه
آمیوزش بیا تروی  روحیه و فرهنگ    یند شناختی.آاه و درگیری مدیر در فرتخصص، عالمندی از  بهره

ریزی جهیت برنامیه  دبسیتانی.تشیکیل کمیتیه شیناختی در پیش  دبسیتانی.شیناختی در پیشرویکرد  
تیروی  منیدی از  ریزی جهیت بهرهبرنامیه  دبستانی.تروی  سب  رهبری معنوی در پیشمندی از  بهره

 .دبستانیگزار در پیشسب  رهبری خدمت
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انطبیاق محتیوای درسیی بیا شیناختی:  وزش  آمی  یمحتیواارتقاء مولفه    یمناسر برا  یسازوکارها
متناسر بودن محتوای درسی ریزی جهت (. برنامهروز و کاربردی بودنبه)  پیشرفت علمی و تکنولوژی

هیای فناوری التپذیری محتوای درسی و مبتنی بر تحوانعطافریزی جهت  ی. برنامهبا آموزش شناخت
نییاز بیه موفقییت و کنتیرل درونیی در ه و تعمیق ریزی جهت ایجاد، توسعبرنامه عاتی و ارتباطی.الاط

 وجود مباحیث و موضوعیات جدید مرتبیط بیا خالقیتمندی از ریزی جهت بهرهبرنامه  محتوای درسی.
در دروس و منیابع   شیناختیلحیاظ نمیودن رویکیرد  ریزی جهت  برنامه  شناختی در برنامیه درسیی.و  

 .درسی
منیدی از ریزی جهت بهرهی: برنامهآموزش  زاتیفضا و تجهارتقاء مولفه    یمناسر برا  یسازوکارها

 هیا بیه صیورت عملیی.دبسیتانی بیرای اراییه آموزشپیشمرکیز  وجود فضای استاندارد کارگاهی در  
دبسیتانی بیرای اراییه پیشمرکیز  در  کالسیی  وجود فضای اسیتاندارد  مندی از  ریزی جهت بهرهبرنامه
  ها به صورت عملی.آموزش

ریزی جهیت با رویکرد شیناختی: برنامیهآموزش    یهاروشارتقاء مولفه    یمناسر برا  یسازوکارها
(. بحیث و گفتگیو) هادبستانی در مباحث درسی و استفاده از نظرات آنآموزان پیششرکت دادن دانش

هدایت . دبستانیپیشمرکز های آموزشی در ید و برگزاری کارگاهنمایش فیلم و اسالریزی جهت برنامه
به یادگیری تعاملی و دو سویه با تمرکز بر جنبیه هیای علمیی و کیاربردی   دبستانیآموزان پیشدانش

در هنگیام   یدبسیتانشیآموزان پدانشهای کوتاه به  ریزی جهت استراحتموضوعات و مفاهیم. برنامه
ر سختی برخیورد با مطلآموزان  دانش  مطالعه. تغییر روش و آزمایش روش دیگر در هنگام مطالعه اگر

بینی درست زمان مورد نیاز برای خواندن کتاب و محتوای درسی و عدم صرف وات بیرای کنند. پیش
 ریزی جهت رها کردن مطالبی که یادگیری آن ها دشوار است.های مطالعه. برنامهآموختن روش
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 منابع فارسی
ماتریس زندگی،تهران، انتشیارات   -بعدیای بر برنامه ریزی چند  مقدمه  (.1386. )ازرگان، سیمینب
  مدرسه

(. 1394حسینی، سید عدنان و  بدری گرگری، رحییم و سیلیمی، حسیین و کلییایی، لییال ،پیاییز )
، شدن ناشیی از الیدری دانیش آمیوزان اربانی اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید در کاهش میزان
 هفتم فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال یازدهم، شماره سی و

(، تاثیر علوم شناختی بر روان شناسی شناختی، فصلنامه تازه های علوم شناختی ، 1386خرازی،  )
2 (9 :)81-77  

(. راهنمای روانشناسی شناختی و علوم شناختی )چاپ دوم(، تهیران: 1388خرازی، ک و دولتی، ر.)
 انتشارات سمت و پژوهشکده علوم شناختی.

تکوین روان شناسی شناختی، مجله روانشناسی و علوم تربیتیی، ( سیر تحول و  1374خرازی، ک.)
(1 :)5-3. 

(،مبانی آموزش و پرورش شناختی ، تهران، نشر سیازمان 1390خرازی، کمال و تلخابی، محمود، )
 مطالعه و تدوین کتر علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 

 ییگراسیاختن  کیردیآموزش با رو  یاثربخش(.1398ه و احقر، ادسی.)سلیمانی، شهناز، احمدی، امین
ی.علوم تربیتیی و اضییدر درس ر  ییششیم ابتیدا  یهییآمیوزان پادانش  یادداری  ،یریادگیبر    یشناخت

 25-34(، 1)7روانشناسی، 
مقدمه ای بر نظریه های ییادگیری،   1397السون، متیو، هرگنهان، بی آر،  ترجمه:سیف، علی اکبر،

 .دوران نشر:

 ی.اولیناجتماع  یشناخت  کردیبر رو  یآموزش و پرورش مبتن(.1394عابدی، فاطمه و اخوان، مهناز.)
 عرفیی  حکییم  فنیاوری  و  علیوم  عالی  موسسه  شیراز،  تربیتی،  علوم  و  روانشناسی  المللی  بین  کنفرانس
 شیراز

آموزشی برعملکیرد کارکنیان (.بررسی تأثیر اجرای دوره های  1391عباسی ابراهیم، رشیدی عزیز.)
 .143-121( :3) 25سازمان تأمین اجتماعی.فرایند مدیریت و توسعه، 

برنامیه  ییتوانیا سیهیمقا(.1397عطادخت، اکبر، نریمانی، محمد، حضرتی، شیوا و مجدی، هیادی.)
 یریادگیییدر دانییش آمییوزان بییا و بییدون اخییتالل  یشییناخت یریو انعطییاف پییذ یسییازمانده -یزیییر

 1-15(، 10)6های شناختی در یادگیری، .راهبردخاص
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(، پژوهشی با عنوان 1393غالمعلی لواسانی، مسعود، راستگو، لیال، آذرنییاد، آرش و احمدی، طاهر.)

و اسییترس  یخودکارآمیید یبییر باورهییا یرفتییار یشییناخت وهیبییه شیی یاثییر آمییوزش شییادکام "
 1-18(، 3)2یادگیری،  در شناختی ی.راهبردهایلیتحص

در  یعلوم اعصیاب شیناخت  تی: اهمیشناخت  کردیآموزش زبان با رو(.1396گشمردی، محمودرضا.)
 47-8(، 4)8ی.جستارهای زبانی، آموزش زبان خارج

 یاجتمیاع  یبر مهارتها  یآموزش  یکردهایرو  ریتأث  یبررس(.1396محمدی، نعیما و مستری، مهناز.)
 135-154(، 129)33ی.تعلیم و تربیت، دبستان شیکودکان پ

 در آمیوزش (.تیأثیر1398مهدی کریمی، شهرام، رجبی، محسین، آزادی، اکیرم و احمیدی، اکیرم.)
 طبیعیمنیابع  حفظ  و  اهمیت  به  نسبت  اول  متوسطه  مقطع  آموزان  دانش  نگرش  ارتقاء  و  سازیفرهنگ

 257-270(، 6)21.علوم و تکنولوژی محیط زیست، (آباد خرم شهرستان: موردی مطالعه)
 اجتماعی های مهارت آموزش  تاثیر  (.مقایسه1396نساییان، عباس، اسدی، رایه  و امیری، محسن.)

 آموزش ذهنی توان کم آموزان دانش رفتاری مشکالت بر مستقیم آموزش و شناختی  رویکرد  طریق  از
 106-114(، 4)6پذیر.طر توانبخشی، 

میدل   نیتیدو(.1398علییزاده، کبیری.)  یاری مقدم، نفیسه، دالور، علی، درتیاج، فریبیرز و حیاجی
. شهر همیدان ییآموزان دوره ابتدادانش یفرد یدرک مطلر خواندن براساس عوامل شناخت  یساختار

 1-20(، 13)7راهبرد شناختی در یادگیری، 
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