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 چکیده

های آموزشی را مهيّا ساختن شرايط الزم برای پرورش همه جانبه  گر هدف اصلی نظاما
ها به عنوان  های وجودی آن تها و ظرفي آموزان بدانيم، در آن صورت توجه به رشد تمامی ويژگی دانش

گردد. از اين منظر، عالوه بر وجوه و ابعاد شناختی و عقالنی  ناپذير مطرح می ضرورتی اجتناب
آموزان نيز از اهميت قابل  ريزی جهت پرورش موزون احساسات و عواطف دانش يادگيرندگان، برنامه

آموزان در نظام  رشد عواطف دانش گردد. اما عليرغم اين نقش و جايگاه، برخوردار میای  مالحظه
شود.  های حاکم چندان به جد گرفته نمی ها و نگرش آموزشی ايران به داليل مختلف از جمله ديدگاه

آموزان  احساسات ميان دانش اين پژوهش با هدف بررسی وضعيت و چگونگی توجه به عواطف و
 مقاله جهت بررسی موقعيت و است. در های کاشان انجام گرفته دختر پايه دوم و سوم يکی از دبيرستان

اطالعات از روش خبرگی و نقادی آموزشی استفاده شده است است که طی سه  ها و آوری داده جمع
هيجانات در ميان  ی توصيف، تفسير و ارزشيابی به ارزيابی و نقّادی وضعيت عواطف و مرحله
که بخشی از ناکارآمدی نظام آموزش  دهد آموزان دختر دبيرستانی پرداخته و مستنداً نشان می دانش

 .باشد آموزان می پرورش احساسات دانش توجه رشد و توجهی و غفلت از متوسطه کشور ريشه در بی
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 مقدمه

آموزان بيانگر بخش مهمی از  ختلف دانشرشد و پرورش عواطف، احساسات و هيجانات م

های ابراز و کنترل  توان گفت يادگيری عواطف و مهارت می .های آموزشی است اهداف نظام

 (.1386فر و بينا،  )سلطانی شود میآغاز  فرد هيجانات و توانايی همدلی با احساسات ديگران از تولد

ندگی انسان دارای سابقه و واقعيت آن است که توجه به نقش عواطف و هيجانات در ز

است و صاحبنظران و فالسفه مختلفی همچون ارسطو، اسپينوزا، ای  پيشينه نظری قابل مالحظه

اند )پالچيک، ترجمه  .... در آثار خود به اين حوزه مهم اشاره کرده کانت، ديويی، راسل و

ادراک، گويای آن  آزمايشگاهی جديد نيز در زمينههای  (. به عالوه پژوهش130۱زاده،  رمضان

تر شناختی نيز  داشته و کارکردهای پيچيدهای  است که عواطف در توجه و ادراک نقش برجسته

(. در واقع، هيجانات ۱۱ ،1306آبادی و عشايری،  شوند )دولت انسانی تغذيه میهای  از عاطفه

را به دقت هيجانی باال، احساسات خود های  عقالنيت را افزايش داده و افراد دارای قابليت

، جوانويچ، پتروويچ، کنند )اوبرادوويکا می درک کرده و به صورت يکپارچه از آن استفاده

 (.1313 ،1ميتروويچ ،مايک

توان تصريح کرد که توجه علمی و تالش  با عنايت به جايگاه مهم عواطف و احساسات می

شود و توسط  نده میخوا 1ای که اصطالحاً هوش هيجانی سازمان يافته به رشد و آموزش پديده

 اند )اکبرزاده، صاحبنظران متقدمی همچون سالووی، ماير و گلمن مطرح و مفهوم پردازی شده

های گوناگون  کننده در پرورش و رشد استعدادها و قابليت تواند نقش تعيين ( می1383

جانی آموزشی هوش هيهای  آموزان ايفا نمايد. چه آنکه از ديدگاه برخی پژوهشگران دوره دانش

آموزشی تقريباً هشت برابر بازگشت سرمايه دارند )شريفی های  در مقايسه با ساير حوزه

  اين در حالی است که در عمل اکثريت قابل توجهی از تحصيل (.1384درآمدی و آقايار، 

نظام آموزشی و دانشگاهی عليرغم برخورداری از هوش شناختی باال در تعامالت و های  کرده

 (.1386گروهی و ميان فردی دچار مشکالت عمده هستند )شريفی درآمدی،  برقراری روابط
 

 شناسی پژوهش روش
 در اين تحقيق به عنوان يک پژوهش کيفی از روش نقادی و خبرگی آموزشی جهت 

 

                                                      
1-  Obradovica, Jovanovic, Petrovic, Mihic, & Mitrovic 

2-  Emotional Intelligence 



 03 ...نمادی  آموزان مقطع متوسطه، روایت عواطف و احساسات رشد نیافته دانش

های کيفی،  هدف پژوهش آوری و تحليل اطالعات استفاده شده است.از آنجايی که اصوالً جمع

زاده  بدری گرگری و قهرمان ،آذر ت جاری و موجود است )فتحیاارائه درک عميق از تجربي

به عنوان يکی از اشکال و الگوهای  1(. لذا روش خبرگی و نقّادی آموزشی1391 کوچکی،

از مستندات زنده و عينی ای  ای پديدارشناسانه، مجموعه  ارزشيابی کيفی درصدد است تا به گونه

خبرگی و نقّادی تربيتی "مراکز آموزشی ارائه دهد.  را درباره واقعيات جاری و ساری مدارس و

سان که منتقدان هنری با استفاده از  مطرح شد. به همان 1هايی هستند که توسط آيزنر واژه

تربيتی و های  توان پديده زنند، می ها و تجربيات معينی به نقد آثار هنری دست می چارچوب

 (. 110-118: 1388)فتحی واجارگاه،  "رار دادريزی درسی را نيز مورد انتقاد ق مسايل برنامه

در واقع، خبرگی آموزشی مستلزم توجه دقيق به موضوعات برنامه درسی و رخدادهای 

هايی از يک موضوع را مورد  بوده و نيازمند آن است که فرد خبره جنبه يا جنبه 3آموزشی

خود را برای افراد ديگر بيان بررسی و مقايسه قرار داده، عميقاً آن را درک نموده و اين ادراک 

و ابراز نمايد. اين امر، يعنی هنر بيان کردن آنچه را که يک فرد خبره در مسايل آموزشی و 

(. از اين منظر، خبرگی 1991 ،4گويند )بارون کند را انتقاد يا نقّادی تربيتی می تربيتی درک می

وزشی بوده و نقّادی نيز های نا آشکار و مهم آم گذاری کيفيت ظرفيت قدرشناسی و ارزش

باشد. در عين حال، بايد به اين نکته نيز  ی افشا کردن و علنی ساختن اين قدرشناسی می وسيله

و غيرفعال و  ۱اشاره کرد که نقّادی آموزشی عمالً به دو نوع زنده و در شرايط طبيعی

اد و منتقد تربيتی گردد. در حالی که در نوع غيرفعال و آزمايشگاهی، نقّ تقسيم می 6آزمايشگاهی

آموزشی و تربيتی را به صورتی کامالً متنوع و جدا از جريان واقعی های  ها و پديده طرح

دهد، در نوع طبيعی و زنده، منتقد آموزشی به تعامالت  تعامالت آموزشی مورد بررسی قرار می

بده و  واقعی و عينی آموزشی و مشخصاً برنامه درسی در حال استفاده و يا تجربه شده و

های رخ داده در زندگی افراد داخل مدرسه و کالس درس توجه کرده و آن را مورد نقد  بستان

 (.1380دهد )بارون، ترجمه کيامنش،  و ارزيابی قرار می

                                                      
1-  Educational connoisseurship and criticism 

2-  Eisner 

3-  Educational events 

4-  Barone 

5-  In vivo 

6-  In virto 
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گيری از روش خبرگی و نقّادی آموزشی  با عنايت به مطالب مذکور، پژوهش حاضر با بهره

يادگيری -های واقعی ياددهی شگران در موقعيتاز نوع زنده و طبيعی، که حاصل حضور پژوه

تحصيلی های  و ضبط و ثبت وقايع و واقعيات آموزشی يک دبيرستان دخترانه دارای رشته

باشد، در صدد است تا وضعيت موجود و چگونگی توجه به رشد عواطف و  می مختلف

نقادی قرار دهد. آموزان دختر اين مرکز آموزشی را بررسی، مستندسازی و مورد  احساسات دانش

 .)سنجش( انجام گرفته است 3و ارزشيابی 1، تفسير1اين بررسی در قالب سه مرحله توصيف

 

 توصیف
ی آن در سال  دخترانه در يکی از مناطق متوسط شهر، که ساختمان دو طبقهای  مدرسه

وارهای برداری قرار گرفته است. دي به عنوان دبيرستان مورد بهره 1360بنا شده و از سال  1363

آميزی شده تا قدمت نسبتاً زياد اين واحد آموزشی در البه الی  بيرونی آن به تازگی رنگ

ها چندان به چشم نيايد. در بدو ورود به دبيرستان، آنچه که نگاه هر تازه واردی را به خود  رنگ

 هايی با معدود درختان کهنسال و ديگر هيچ! حياط کند، حياطی است کوچک و باغچه جلب می

ی عمودی بدون  ها ی ميله آسفالت شده و بدون هيچ محرک بصری برانگيزاننده به همراه منظره

ی دفتر مدير مدرسه دارد،  اندازی رو به پنجره تور واليبال و دو نيمکتی که يکی از آن چشم

هايی حاکی از سردی و انجماد  رکود ظاهری مدرسه را با زمستان سرد در هم آميخته و پيام

آميزی ديوارهای  کند. رنگ ی ظاهری مدرسه را به ذهن مخاطبان القا می هيجانی سازه عاطفی و

حياط مدرسه و عبارات و شعارهای نگاشته شده در آن، در حُکم تالشی نافرجام برای کاستن 

 باشد. از اين رکود ظاهری می

بزرگ تعبيه شده که ای  روی، سمت چپ درب ورودی سالن، آينه جلوتر که می

آموزان ضمن ورانداز کردن ظاهری خود، به ياد آورند که بايد موازين و معيارهای  دانش

 بصری رعايت کنند!های  ی حفظ پوشش و ساير جلوه دبيرستان را در زمينه

ها متمايز  در سمت راست سالن، دفتر مديريت مدرسه با دری جديد و شيک از ديگر اتاق

 13۱و  134، 133، 131، 131د ل با اعداهای او شده است. در راهروی طبقه اول، کالس
 

                                                      
1-  Description 

2-  Explanation 

3-  Evaluation (assessment) 
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گذاری شده است. تابلويی نسبتاً بزرگ که گويای اهداف دوره متوسطه در ابعاد مختلف شماره 

اعتقادی، فرهنگی و هنری، اجتماعی، علمی و آموزشی، زيستی و اخالقی است، در سالن بيش 

ی آن که در  اهداف زيبا و بلندپروازانه کند. محتوای تابلوی مذکور و از همه جلب توجه می

آموزان و دبيران دبيرستان را  خبری مفصل نگاشته شده است، کمتر توجه دانشهای  قالب گزاره

 کند!  به خود جلب می

سال است که مديريت اين مرکز  0سال سابقه کار آموزشی و مديريتی  18مدرسه با مدير 

ها و دفاتر متعدد روی ميز کارش  سرگرم کار با برگهرا بر عهده گرفته است. او بيشتر اوقات 

آنقدر کار سرمان ريخته است که هيچ کاری انجام »گويد:  باشد. خسته و درمانده می می

او البته سعی دارد با معلمان و « کنم. سال سابقه احساس خستگی می 18شود! به خاطر  نمی

مختصری در مورد ضرورت توجه به داشته باشد. اطالعات ای  آموزان روابط صميمانه دانش

خود، مدام از کار زياد، مسئوليت های  آموزان دارد اما در بين گفته احساسات دانش عواطف و

مديريتی سنگين، انتظارات اداری و عدم اجرای صحيح قوانين آموزشی شکايت دارد. او اگرچه 

اهداف پرورشی اهميت کند که  از ميان وظايف خدماتی، اداری و پرورشی ظاهراً وانمود می

بيشتری دارد ولی رفتار و عملکرد مديريتی وی مؤيد آن است که عمده توجه و تأکيدش بر 

 روی ابعاد اداری و خدماتی است. 
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ی  دبيرستان دارای سه معاون پرورشی، آموزشی و اجرايی است. معاون پرورشی عمده

های مختلف  اسم و مناسبتی خود را برگزاری مسابقات، نماز جماعت و برپايی مر وظيفه

مختلف و پاسخ به های  ها و بخشنامه بيشتر وقت ما صرف دريافت نامه»گويد:  دانسته و می

ها بی خود و اضافی است! مجالی برای توجه و رشد  شود که البته از نظر من بيشتر آن ها می آن

آموز را  قعی دانشآموزان نداريم. کار پرورشی بيشتر ظاهری است. بايد مشکل وا عواطف دانش

ها و هيجانات و اين جور  رفع کنيم اما ما فرصتی برای اين کار نداريم! البته توجه به روابط بچه

معاون آموزشی دبيرستان، درگير رتق و فتق امور «. مسايل از وظايف مشاور مدرسه است

داند! روز  آموزان می جاری مدرسه، کار خود را اساساً نامرتبط با عواطف و هيجانات دانش

است که البته در روزهای دوشنبه و چهارشنبه برای ای  دقيقه 93تحصيلی متشکل از سه جلسه 

افزايش يافته است. در ساعات پايانی ای  دقيقه 93جبران تعطيلی روز پنج شنبه به چهار جلسه 

زند  یکامالً موج مآموزان  دبيران و دانش اين روزها، خستگی و ضعف ناشی از گرسنگی در چهره

ها و توضيحات دبيران در  پاسخ تر گردد. ها محسوس طيلی پنج شنبهتا برخی آثار ناميمون ناشی از تع

و توجه به آن در خالل تدريس خود آموزان  هيجانات دانش عواطف و مورد ميزان آشنايی آنها با

يگر حجم مؤيد آن است که دبيران از يک سو آشنايی چندانی با اين حوزه ندارند و از سوی د

 گذارد. به امور غيردرسی باقی نمیدروس و برنامه زمانی کم اصوالً فرصتی را برای توجه 

آموزان،  حوصلگی، بی احترامی به خود توسط دانش عالقگی، کم دبيران دبيرستان از بی

ها در اين  مند بوده و بر نقش خانواده عجول بودن و راحت طلبی بيش از حد آنان سخت گله

ها همه چيز را بدون زحمت در اختيار  خانواده»گويد:  کنند. يکی از دبيران می يد میزمينه تأک

بی ارزش با های  ها چيز خود را ندارند. در خانوادههای  ها قدر چيز گذارند و آن ها می بچه

های  گويند آموزش دبيران می«. هاست گيری اند و چشم و هم چشمی مبنای تصميم ارزش شده

درسی موجود غالباً معطوف به کنکور سراسری و نمرات امتحانی است های  امهو برنای  مدرسه

های کافی وعدم وجود نيروهای متخصص و کارآزموده اصوالً موقعيت  وبه خاطر فقدان فرصت

و آموزش نحوه کنترل و مديريت آموزان  چندانی برای رشد موزون احساسات و عواطف دانش

 شارها و ناماليمات گروهی و اجتماعی وجود ندارد.هيجانات، خودشناسی و مقابله با ف

 در در برنامه درسی دبيرستان، درس هنر يعنی جايگاه اصلی عواطف و احساسات کامالً

 خانم  گذارند! می زان بر اين واقعيت تلخ صحهوآم هم دبيران و هم دانشحاشيه قراردارد. 
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مر زده و گويا از کمردرد رنج محمدی دبير درس دين و زندگی است. در حالی که دست به ک

برد، پای تابلوی کالس ايستاده و مشغول توضيح درس است. متن کتاب را بدون کم و زياد  می

 خسته و ناتوان از ايجاد عواطف دينی روح فزا و لذت بخش!دهد.  توضيح می

رسد که دقت و تأمل در وضعيت نامناسب اجرای دروسی همچون هنر، تربيت  به نظر می

سر و کار دارند، بتواند آموزان  و دين و زندگی که نوعاً با روح و روان و عواطف دانشبدنی 

تصويری روشن از ميزان توجه نظام آموزشی کشور به آموزش و پرورش عاطفی و هيجانی 

يادگيرندگان خود فراهم سازد. محتواهايی حجيم و غالباً نامرتبط با شرايط، تمايالت و 

های ديگری همچون  پسران جوان دبيرستانی که وقتی با محدوديت مقتضيات رشدی دختران و

گردد، تنگناها و مشکالت موجود بر سر راه  کمبود زمان و تعجيل مجريان ناکارآمد همراه می

 گردد. تر می متوسطه بيش از پيش نمايانآموزان  پرورش هيجانی و عاطفی دانش

شود، يکی از  ی متوسطه سؤال میدر مورد محتوای کتب درسآموزان  زمانی که از دانش

های مختلف فقط برای حفظ کردن است! ربطی به زندگی ما  محتوای کتاب»گويد:  ها می آن

ها در  کنيم. بدون اين که از آن ی مطالب را فراموش می ندارند. کافی است سه ماه بگذرد ما همه

کمی  اطفی مطالب بسياردر زمينه هوش ع»گويد:  آموز ديگری می دانش«. زندگی استفاده کنيم

 «.شناسی آورده شده است در کتاب روان
 

 تفسیر

وجه  1شناختی و عقالنیهای  توجه صرف و انحصاری مدارس و نهادهای آموزشی به جنبه

در ای  به طرز گسترده IQتفکر به سبک "به بيان ديگر،  درسی مدارس ماست.های  بارز برنامه

شده  1اين تفکر مبدأ شکل گيری مدارس يکنواختهای آموزش و پرورش رواج دارد و  نظام

ها  درسی آنهای  های آموزشی و برنامه گيری است. مدارس يکنواخت مدارسی هستند که جهت

(. 13: 138۱)مهرمحمدی،  "مبتنی بر تعريفی خاص و البته محدود از موفقيت تحصيلی است

( استاد تعليم و تربيت 6۱ :1386 ،4)به نقل از گلمن 3دقيقاً در همين راستاست که آرنولد

                                                      
1-  Cognitive/rational dimensions 

2-  Uniform schools 

3-  Arnold 

4-  Goleman 
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توانيم  های خود فقط می از طريق تست کنيم که می ما فکر"دانشگاه بوستون معتقد است که 

، کشف دانند چطور در سيستم آموزشی نمرات خوبی کسب کنند شناسی را که می افراد وظيفه

ال با استعداد تحصيلی هيچ نوع آمادگی و مهارتی را برای جد وکنيم. ولی بهره هوشی 

 يکدر " حال آنکه. "دهد های مطلوب به دست نمی ناماليمات زندگی و يا استفاده از فرصت

گيرد، بلکه  های رشد شناختی مورد توجه قرار نمی ديدگاه کل نگرانه، کودک تنها از نظر قابليت

او  عاطفی، زيبايی شناختی، فيزيکی و روحانیهای  شود که نياز به منزله فردی در نظر گرفته می

به عنوان جد  1(. بر اين مبنا، از مفهوم هوش هيجانی139: 1383، 1)ميلر "نيز حائز اهميت است

شود  و هيجان نام برده میی ميان تعقل  ترين و جديدترين تحول در زمينه فهم رابطه مهم

( معتقد است که هوش هيجانی به 1331) 3(. سالووی1388، ، موسوی لطفی و لطفی)صفوی

ها در خود و  پردازش اطالعات هيجانی است که شامل ارزيابی صحيح هيجانمعنای نوعی 

که منجر به بهبود ای  هاست، به گونه ی آن ديگران و بيان و ابراز مناسب و تنظيم سازگارانه

هيجانی،  ( منظور از هوش عاطفی و1331) 4جريان زندگی فرد شود؛ و از ديدگاه بوياکزيس

ترين احساسات ديگران،  اطفی و هيجانی خود، درک خصوصیتوانايی مهار کردن تمايالت ع

 رفتار آرام و سنجيده در روابط انسانی با ديگران، خويشتنداری، شور، اشتياق و پشتکار است.

( يکی از انديشمندان متقدم در زمينه هوش هيجانی با اشاره به نتايج پژوهش 1338) ۱گلمن

آموزانی  کند دانش آموز امريکايی تأکيد می دانشانجام گرفته بر روی دويست و سی و سه هزار 

گيرند، دارای  های اجتماعی و هيجانی ياد می که دروس مختلف مدرسه را به موازات مهارت

( نيز 1339) 6، مک کندر و واتتری هستند. نتايج تحقيق بيرکس عملکرد رفتاری بهتر و مثبت

ی اثربخش  باعث مقابلهآموزان  انشهای عاطفی وهيجانی در د نشانگر آن است که رشد مهارت

( ضرورت توجه 1331) 0ماسی شود. شناختی آنان می با مشکالت و نيز سازگاری و انطباق روان

ی اثربخش و  متناسب عواطف را از منظر حفظ و استحکام انسجام گروهی افراد، مقابله به رشد

                                                      
1-  Miller 

2-  Emotional intelligence 

3-  Salovey 

4-  Boyatxzis 

5-  Goleman 

6-  Birks 

7-  Massy 
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کرده و از آن دفاع  کارآمد با معضالت اجتماعی و کمک به حفظ و بقای نوع انسان مطرح

به خاطر مزايايی آموزان  پرورش عاطفی و هيجانی دانش (1333) 1کند و از نظر چرنيس می

سازی با ديگران، هدايت صحيح  پذيری، همدلی و هم مانند افزايش اعتماد به نفس، انعطاف

دارد که  ( اذعان می1331) 1رفتار و ... بايد مورد توجه و تأکيد قرار گيرد. همچنين پوتنگ فت

تر از توانايی شناختی بوده و  ای، هوش هيجانی دو برابر مهم برای کسب موفقيت در هر زمينه

 ی هوش هيجانی است. درصد موفقيت در سطوح باالتر مربوط به بهره 93نزديک به 

با عنايت به مطالب مذکور هر يادگيرنده برای کسب موفقيت ابتدا بايد احساسات و 

خته و تحت کنترل خود درآورد. به عالوه، بايد احساسات و هيجانات هيجانات خود را شنا

ها تأثير بگذارد و از اين طريق شرايطی را ايجاد کند که بتواند به  ديگران را بشناسد و بر آن

های يادگيری فراهم شده استفاده کند. اين توانمندی حاکی از  بهترين وجه ممکن از فرصت

ها تشکيل  از مهارتای  از مجموعه"( که 1389ئيس دانا، باشد )ر می 3نوعی سواد عاطفی

ها از طريق آموزش، قابل يادگيری و تقويت هستند. بنابراين تعجبی ندارد  شود که اکثر آن می

)فاطمی،  "که مدارس را به عنوان محل اصلی پرورش و ارتقای هوش هيجانی در نظر بگيريم

138۱ :۱6.) 

احساسات  ی نهادهای آموزشی در رشد عواطف و الحظهدر تأکيد بر اهميت و نقش قابل م

)کريس  "ی رسالت مدارس امروز است يادگيری هيجانی و اجتماعی قطعه گمشده"و اينکه 

 آموزش به منظور باال بردن سطح عواطف و"کند که  می گلمن تأکيد (۱3: 1336، 4جانسون

 "گردد ی فرد میواحساسات موجب تسلط بر هيجانات، نگرش مثبت و تنظيم خلق و خ

 (.0۱: 1384 مولوی و رضوانی، ،)شريفی درآمدی

با آموزان  طراحی و مهندسی فضاهای آموزشی از نقطه نظر چگونگی استقرار و تعامل دانش

سنت مرسوم و  يند تدريس حائز اهميت بسيار است.هايی است که در فرآ يکديگر از مقوله

 ای  ورت ستونی و پشت سر هم، به گونههای کالس به ص ناصواب قرار دادن ميز و نيمکت

 ادواردتی "شود.  قادر به ديدن چهره يکديگر نيستند به وفور مشاهده میآموزان  که دانش

                                                      
1-  Cherniss 

2-  Pooh teng fatt 

3-  Emotional literacy 

4-  Kristjansson 
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گويد و زمان حرف  در نظريه مهم خود به نام زبان صامت معتقد است که فضا سخن می 1هال

در مورد حاکميت قانون  1( نيز ديدگاه سومر1306( و مرتضوی )6: 1306)نويد ادهم،  "زند می

های  های درس و اينکه عمالً دو سوم وقت کالس صرف صحبت و فعاليت دو سوم بر کالس

ها،  شيوه چيدمان صندلی"توان گفت  بر اين مبنا می دهد. می را مورد توجه قرار شود، معلم می

ثر است، ها ضمن آنکه به عنوان مؤلفه مکان فيزيکی در برنامه درسی مؤ فضا و ظرفيت کالس

ديگر از ای  بستری را نيز جهت اخذ روش تدريس بايسته توسط مدرّس و به عنوان مؤلفه

ساختمان  (.16: 138۱ ساکتی مسعودی و مهرمحمدی، ،)مهرام "آورد مه درسی فراهم میبرنا

اکثر مدارس ما کامالً شبيه يکديگر است. جدا از آنکه حياط مدارس هم کوچک و هم نامناسب 

های مدارس نيز يکنواخت و بی روح و غالباً فاقد تجهيزات الزم آموزشی است  است، کالس

 (. 1389آبادی،  )لطف

بايد مفاهيم آموزان  کالس درس مکانی است که در آن دانش"معتقد است  3جان ديوئی

های الزم برای حفظ آن، ذهن فکور و خلّاق برای پيشبرد آن و  مربوط به دموکراسی، مهارت

(. در عين ۱3: 138۱ )فاطمی، "و اجتماعی الزم برای انتقال آن را ياد بگيرند شرايط هيجانی

همه شاگردان بايد احساس کنند که به وسيله معلم و ساير شاگردان مورد توجه و عضو "حال 

کالس درس بايد محيطی پذيرا، حمايت کننده، غير تهديدآميز،  مهمی از اعضای کالس هستند.

: 1389آبادی،  )لطف "گيری برای شاگردان باشد ده فرصت تصميمدوست داشتنی و ايجادکنن

سازد که اگر تعامالت بين فردی در داخل و  نشان می نيز در اين زمينه خاطر 4(. تاناسالس314

خارج کالس به شکل صحيح و واقعی صورت نپذيرد، اصالً اهميتی ندارد که از چه نوع 

ن موقع، کل فرآيند آموزش فاقد هر گونه کنيم. آ رويکرد، طرح و عملکردی استفاده می

 ۱(. در چنين فضای آموزشی و تربيتی است که زوهار1386اثرگذاری است )پيشقدم و معافيان، 

( معتقد است پرسشگری بايد تشويق و ترغيب شود و نبايد خاموش و يا ناديده گرفته 1313)

خود را به خوبی انجام نداد،  به هر دليل، نقش يادگيریای  شود. در عين حال، اگر يادگيرنده

 ها نيز بايد آشنا  عالوه بر وظايف و تکاليف اخالقی و ارزشی با حکمت آن"نبايد تحقير شود و 
 

                                                      
1-  Edward T. Hall 

2-  Sommer 

3-  John Dewey 

4-  Thanasoulas 

5-  Zohar 
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 (.۱46: 138۱)ملکی،  "ها در يادگيرنده اندک خواهد بود شود؛ در غير اين صورت پايداری ارزش

ا در سر و صدا و در تند و فرهنگ م"که  هم اشاره کرداقعيت بايد به اين از سوی ديگر، 

شنويم. نظام آموزشی  ها غرق گرديده، هرچه بيشتر سخن بگوييم، کمتر می ناشمرده سخن گفتن

دينی نيز بر چنين های  (. آموزه111: 1383)ميلر،  "باشد ما ارزش ناچيزی برای سکوت قائل می

فرمايند: دانشمند سه نشانه دارد: علم،  کند. آن چنانکه حضرت علی )ع( می رويکردی تأکيد می

 آموزشی کشورهای  محيط در اين دست، واقعياتی از (.1309بردباری و سکوت )شريعتمداری، 

 باشد. می مغفول ما کامالً

نيازمند مربيان و معلمان متخصص  آموزان سوی ديگر، تربيت عاطفی و هيجانی دانش از اما

خود را فراتر از انتقال و آموزش ای  آزموده است. معلمانی که نقش و مسئوليت حرفه و کار

شيوه غالب معلمان انتقال  در عمل .نمايندشناختی به يادگيرندگان تلقی های  دانش و مهارت

خود و جامعه های  آموختهبين توانند  بوده و آنها نمیآموزان  محفوظات به دانش معلومات و

کارل را ( حال آنکه 139۱ ولوی و هاشمی، )موسوی ده موردی، واقعی ارتباط برقرار سازند

بر آراستگی معلمان به سه ويژگی يا گرايانه  در قالب ديدگاه انسان شناس معروف روان 1جرز

 (.1383کند )ميلر،  کيد میأت 4و احترام 3، اصالت1مهارت همدلی

احساسات مختلف  آشنايی با عواطف و"توان گفت که  مطالب فوق، میبا عنايت به 

موجب توجه  به موازات رشد شناختی، درک اهميت رشد عاطفی آنها وآموزان  دانش

ريزی درسی را  ريزان درسی به اين حوزه مهم گرديده و موجبات تکميل ابعاد برنامه برنامه

دهد که  های مختلف نشان می عات و پژوهش(. امروزه مطال1389، )رئيس دانا "کند فراهم می

در نظام آموزشی در حُکم مشروعيت بخشی به جايگاه  هيجانات مثبتبه رسميت شناختن 

نی های مختلف ذهنی و عقال عواطف و احساسات و نقش و کارکرد مهم آن در کنش

به خاطر داشت ل، بايد در عين حا (.1388 راد، فر و سجادی تمنايی ،باشد )امينی يادگيرندگان می

های  از ويژگیآموزان  دانشدرسی مدارس و برخوردار کردن های  که تجديدنظر در برنامه

 ثر ؤبرای کارکرد م آنانسازی  لزام اصلی آمادهانگرشی و ارزشی های  مختلف از جمله آمادگی
 

                                                      
1-  Carl Rogers  

2-  Emphaty 

3-  Originality 

4-  Respect 
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 (.1396 يزدانی و فرازی، ستاری،) در هزاره سوم است

يابند که برای آن محتوا و تجارب  ن بروز و تحقق میبديهی است اهداف مذکور زمانی امکا

، همواره به تهيه و 1ريزی درسی در فرايند برنامه"مناسبی تهيه و سازماندهی گردد.  1يادگيری

به عنوان يکی از مراحل مهم و اقدامات  3ها و تجارب يادگيری از فرصتای  طراحی مجموعه

 (.1۱3: 1301هير، )تقی پورظ "ريزان توجه شده است ساسی برنامها

های  اجتماعی در قالب محتوای دروس معين، توانايی -های عاطفی فراگيری مهارت

کند. بايد اين باور که  های تحصيلی مورد نياز، تضمين می را برای کسب موفقيتآموزان  دانش

های  نقش مدارس فقط آموزش علومی همچون رياضی، زبان و ادبيات است و کسب مهارت

های دولتی و مذهبی است از اذهان زدوده شود  ی خانه و انجمن اعی به عهدهاجتم -عاطفی

های هنری و  ی هنر و فعاليت ترين اين محتواها حوزه (. از جمله مهم1386)شريفی درآمدی، 

عقيده دارند که آموزش طبيعی هيجانی که با  4سلويتراسالووی و "است. آموزان  آزاد دانش

(. به 40: 1383)اکبرزاده،  "داردای  زشی همراه است، اهميت ويژههای ار هنرهای آزاد و نظام

هنر شامل يک شيوه معين در نگرش به کودک، يک احساس برای زندگی، يک آگاهی "عالوه، 

از وابستگی بين روند تصوير درونی و بيان احساسات خارجی، يک احساس احترام که در 

ک شعر است که شخص با گوش درونی آيد و همانند حضور ي حضور يک کودک به وجود می

 (.114: 1383)ميلر،  "شنود خود آن را می

ها  در مورد احساسات قهرمانآموزان  های مهيج است، دانش هايی که شامل داستان در درس

از عواطف و ای  ( و مجموعه1389 پارسی و اسماعيل تبار، ،کنند )ايمانی وع به يادگيری میشر

های داستانی  سازند. از آنجا که کتاب وز داده و يا آن را درونی میاحساسات مربوط به آن را بر

هايی که  داشته و پيامآموزان  مند هستند، تأثير بيشتری بر دانش از امتياز آموزش غيرمستقيم بهره

و ( 1388 زاده، شمس بد و غيبی ،)برادر شود تر می ها درونی يابد در آن بدين طريق انتقال می

ياد بگيرند که چه چيزی باعث بروز احساس شخصيت آموزان  دانششوند که  موجب می

                                                      
1-  Laerning experiences and content 

2-  Curriculum planning process 

3-  Laerning experiences and opportunities 

4-  Sluyter 
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ها چگونه با اين احساسات کنار  ها به صورت شادمانی، خشم، ترس و ... شده و نيز آن داستان

اين يادگيری از "(. بديهی است 1389 پارسی و اسماعيل تبار،کنند )ايمانی  آمده يا مقابله می

شوند، يادگيری  تر می ها پيچيده و همان گونه که داستانشود  طريق نظام آموزشی انجام می

 ".باشد ت اولين منزل هوش هيجانی میکند. احتماالً ادبيا هيجانی هم همراه آن پيشرفت می

 (.40: 1383)اکبرزاده، 

های  ها و رقابت ی محتوايی ديگر، ورزش و تربيت بدنی است. حضور در فعاليت حوزه

کند. به  به نحو مطلوبی فراهم میآموزان  تخليه هيجانی دانش ی الزم را برای ورزشی زمينه

ها از اين طريق نحوه بروز و نمايان ساختن احساسات و عواطف خود و در مواقع  عالوه، آن

 گيرند. ها را ياد می الزم چگونگی کنترل و مديريت آن

صورت  : روشی که طی آن فرد يا افرادی از دانش آموزان، موضوعی را به1ايفای نقش

کنند و از اين طريق به تکوين شخصيت فردی و اجتماعی و کسب  نمايش کوتاه اجرا می

 (.1381شود )فضلی خانی،  اهتمام میآموزان  های زندگی دانش مهارت

، هاردی : اين رويکرد که برای اولين بار توسط واينستاين1آموزش خويشتن شناسی علمی

ارائه گرديد، به آموزان  های عاطفی و انسانی دانش ت( در حوزه رشد مهار1906) 3و واينستاين،

فرصتی برای شناخت سبک آموزان  مثابه ابزاری جهت پژوهش درباره خود بوده و برای دانش

 سازد.  منحصر به فرد خود در برقراری ارتباط با جهان خارج و اصالح و بهبود آن را فراهم می

و تأکيد بر پرورش عواطف و  ۱م مغز عاطفی( با اشاره به مفهو1384) 4همچنين، آرمسترانگ

معتقد است که اين امر موجب ايجاد جاذبه يادگيری برای آموزان  احساسات درونی و واقعی دانش

 .ها خواهد گرديد مشارکتی ميان آنهای گروهی و  فراگيران و تسهيل همدلی، همکاری و مهارت

است که متخصصان و  به هر حال، مطالب مذکور نشان دهنده اين واقعيت اساسی

شناسی و تعليم و تربيت هر يک از ديدگاه خاص خود،  روانهای  صاحبنظران مختلف حوزه

 اند. کيد قرار دادهأمورد ترا آموزان اهميت توجه و پرداختن به رشد احساسات و عواطف دانش
 

                                                      
1-  Role playing 

2-  Self-science education 

3-  Weinstein 

4-  Armestrong 

5-  Affective brain 
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 ارزشیابی

در نظام ، شدبر مبنای شواهد و مستندات مختلف که به بخشی از آن در اين مقاله اشاره 

درسی مقطع متوسطه امکان و فرصت های  آموزش و پرورش ايران و از جمله در برنامه

 وجود ندارد و عمالًآموزان  دانشهای  چندانی برای توجه و پرورش تمامی ابعاد و استعداد

ذهنی و شناختی فراگيران با محوريت قبولی در امتحانات مختلف و های  عمده توجه به آموزش

ه آزمون سراسری )کنکور( معطوف شده است.برخی صاحبنظران و منتقدان آموزشی از از جمل

 ها رويکردهايی خود حاکميت چنين سياست 1در قالب نظريه هوش چندگانه 1جمله هواردگاردنر

 اند. مورد نقادی قرار داده را شديداً
مه ابعاد بايد تصريح کرد که اگرچه وظيفه مدارس در اصل چيزی جز پرورش ه ،در واقع

رسد که در مدارس ايران صرفاً به بُعد  عمل به نظر می در اما باشد، آموزان نمی وجودی دانش

ها از جمله بُعد هيجانی  ساير ابعاد وجودی آن آموز توجه شده و از رشد عقالنی و شناختی دانش

ی ها شود. اين در حالی است که به خصوص در عصر ارتباطات و فناوری و عاطفی غفلت می

بی ترديد سرعت تغييرات و شتاب "جديد پرورش عاطفی به ضرورتی حياتی تبديل شده است. 

کنند يا  زندگی در دنيای کنونی تجربه میهای  ما در همه عرصهآموزان  زايی که دانش حيرت

ما آموزان  کند. دانش می خواهند کرد، آموزش و پرورش را وادار به برآورده کردن نيازهای آنان

هايی برخوردار شوند که آنان را برای مواجهه با اين سيل خروشان و  ها و توانمندی قابليت بايد از

  (.4۱: 1380 نيک نام و سجاديه، ،)مهرمحمدی "ج تغييرات مهيّا کندموّا

توجهی به  غفلت و بیدر چهارچوب مياحث تخصصی برنامه درسی، برای توضيح و تبيين 

 3از مفهوم يا اصطالح برنامه درسی مغفول وانت میآموزان  عواطف و احساسات دانش

. برنامه درسی مغفول آن دسته از قلمروهای موضوعی و نيز کرد)محذوف/پوچ( استفاده 

 4توجه قرار نگرفته و يا از برنامه درسی رسمی فرآيندهای فکری است که توسط مدارس مورد

 باعث آن درسی عمالً (. بديهی است وجود اين نوع برنامه1994، ۱)آيزنر اند حذف شده

                                                      
1-  Howard Gardner 

2-  Multiple Intelligence Theory 

3-  Null Curriculum 

4-  Formal Curriculum 

5-  Eisner 
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گردد که برخی موضوعات و مفاهيم عليرغم ضرورت و اهميت به داليل مختلف در قالب  می

لذاست که در غالب مواقع  (.138۱برنامه درسی رسمی قرار نگيرند )شريفيان و نصر، 

متوسطه از لذت و فرصت آموختن تجارب عاطفی و هيجانی محروم بوده و اين آموزان  دانش

التحصيالن نظام آموزشی عليرغم  ها و فارغ شود که فرآورده می و محروميت باعث آننقصان 

، عاطفی و هيجانی الزم نظير ابراز وجودهای  ها و قابليت رشد علمی و شناختی الزم، از مهارت

 ،سازگاری ،کنترل و مديريت خشم ،گيری تصميم، حل مسئله، همدلی، شناخت و ارزشيابی خود

در  پذيری و ... بهره اندکی داشته و انعطاف، پذيری مسئوليت ،کنترل فشار عصبی ،مقابله با بحران

 رفتاری و عاطفی بسيار نازل و اندک باشد.های  ها در حوزه نتيجه کارآيی و اثربخشی آن

با توجه به مطالب فوق و در راستای بهبود وضعيت و جايگاه آموزش و رشد عواطف و 

 توان پيشنهادات زير را ارائه کرد:  می وزشی متوسطه کشورهيجانات در مدارس و مراکز آم

ضرورت دارد که بسترهای نظری و معرفتی الزم جهت تغيير در نوع نگاه و رويکرد   .1

سياستگذاران کالن نظام آموزشی )از دوره پيش دبستانی تا مقطع متوسطه و حتی آموزش 

درسی فراهم های  ندگان در برنامهعالی( نسبت به شأن و جايگاه عواطف و هيجانات يادگير

پرورش عاطفی و هيجانی نيز به موازات رشد شناختی و عقالنی  کهشود  می . پيشنهاد1گردد. 

درسی رسمی مدارس متوسطه به عنوان يک های  صريح و منسجم در قالب برنامهای  به گونه

آموزش های  ه. طراحی و اجرای دور3بگيرد.هدف و اولويت مهم آموزشی مورد توجه قرار 

ها، با تأکيد  ضمن خدمت ويژه مديران و دبيران مقطع متوسطه جهت دانش و مهارت افزايی آن

و آموزان  بر توجيه دقيق افراد يادشده در زمينه نقش و جايگاه مهم عواطف و هيجانات دانش

مربوط بدان، به ويژه با توجه به های  آشنا ساختن آنها با راههای رشد و پرورش مهارت

متوسطه ضرورت ديگری است که بايد مورد توجه آموزان  اقتضائات رشدی و هويتی دانش

و به ای  شود که در فرآيندهای اجرايی نظام تربيت معلم حرفه می پيشنهاد .4جدی قرار بگيرد. 

الزم به های  درسی کنونی دانشگاه فرهنگيان دانش و مهارتهای  طور خاص در قالب برنامه

در زمينه مفهوم و اهميت هوش عاطفی و هيجانی و نيز راههای رشد و معلمان  -دانشجو

ضرورت دارد که فضاهای فيزيکی و ظاهری مدارس  .۱ ارائه گردد.آموزان  پرورش آن در دانش

اين مقطع آموزان  متوسطه در راستای توجه به اقتضائات عاطفی و هيجانات مثبت دانش

هنری و زيبايی شناختی در طراحی و اجرای دستخوش تغييراتی گردد. توجه به مالحظات 
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های  آموزشی، ايجاد و پيش بينی پوشش گياهی در حياط مدارس، استفاده از چيدمانهای  سازه

ميزگردی استفاده از عنصر رنگ در فضاهای آموزشی متوسطه و ايجاد يک محيط آموزشی شاد 

 .6 د توجه اساسی قرار بگيرد.و متنوع و ... از جمله مواردی است که بايد در اين زمينه مور

هنری و زيبايی شناختی و آنچه که های  اعاده و به رسميت شناختن جايگاه هنر و فعاليت

شود، در همه مدارس و مراکز آموزشی از جمله مدارس  می تربيت هنری خوانده اصطالحاً

ی متوسطه ظرفيت بسيار فراخ و مناسبی را برای رشد و پرورش ابعاد عاطفی و هيجان

. اصالح و تعديل محتواهای آموزشی و 0کند.  می سالم و سازنده ايجادای  به گونهآموزان  دانش

ها و  کتب درسی مقطع متوسطه و کاستن از حجم سنگين اين کتب و پيش بينی برخی فرصت

کند تا  می هايی را فراهم خود انگيخته و ذوقی در قالب دروس آزاد فرصتهای  فعاليت

مذکور را انجام داده و نيز از آمادگی های  سطه با عالقه و انگيزه بيشتر فعاليتمتوآموزان  دانش

 ذهنی بيشتری برای يادگيری مطالب درسی خود برخوردار شوند.
 

 

 

 

 
 

 منابع
. ترجمه مهشيد صفری، درسهای  چندگانه در کالسهای  هوش . (1384آرمسترانگ، تامس )

 تهران: نشر مدرسه. 
 . تهران: نشر فارابی. هوش هيجانی، ديدگاه سالووی و ديگران (.1383اکبرزاده، نسرين )

(. بازشناسی جايگاه فراموش 1388راد، سميه ) فر، محمدرضا و سجادی امينی، محمد؛ تمنايی

 .83-6۱(، 0) 3، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشیشده هوش هيجانی در آموزش عالی. 

آنچه معلمان بايد بدانند، (.  1389تبار، مهدی ) عيلايمانی، محمدنقی؛ پارسی، فرشته و اسما
 . تهران: نشر فرهنگ سبز.فنون تدريس و يادگيری

. ترجمه عليرضا کيامنش، در محمود نقادی و خبرگی آموزشی(. 1380بارون، تی.ای. )

نشر سمت  ها، رويکردها و چشم اندازها )ويراست دوم(. برنامه درسی، نظرگاهمهرمحمدی، 

 س رضوی.و آستان قد
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(. نقش اجتماعی زنان و مردان در 1388زاده، آزاده ) برادر، رؤيا؛ شمسبد، محمود و غيبی

 .14۱-119(، 4) ۱، نوين تربيتیهای  فصلنامه انديشهواقعی کودکان.  های  داستان

ترجمه محمود ، ها و يک مدل جديد نظريه، ها: حقايق (. هيجان130۱روبرت )، پالچيک

 نشر آستان قدس رضوی. مشهد:، زاده رمضان

چندگانه معلمان زبان انگليسی های  (. نقش هوش1386پيشقدم، رضا و معافيان، فاطمه )

 .11-۱ ،(41، )خارجیهای  فصلنامه پژوهش زبان ها در موفقيت آنان در تدريس.  دبيرستان

 .. تهران: نشر آگاهریزی آموزشی و درسی بر برنامهای  مقدمه(. 1301تقی پورظهير، علی )

هیجانی هنر و بینش  –عاطفی های  زیر ساخت .(1306حسن )، شيوا و عشايری، دولت آبادی

تهران:  ، پرورش بینش علمی در آموزش و پرورش، علمی، در منصور علی حمیدی

 .پژوهشکده تعليم و تربيت

ريزی درسی و پرورش هوش عاطفی، چشم اندازی بر  (. برنامه1389رئيس دانا، فرخ لقا )

 .33-33(، 1) 16، مجله رشد تکنولوژی آموزشیيادين نظام آموزشی. تحول بن

بررسی نظريه کنش ارتباط هابرماس و  (.1396) عباس فرازی،و  فاطمه يزدانی،؛ علی ستاری،

 تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، ی علوم مجله آن در آموزش عالی در ايران،های  داللت

6 (1)،1۱3-111. 

تا  9افسردگی در کودکان دبستانی های  (. بررسی نشانه1386مهدی )، بينا عاطفه و، فر سلطانی

-34) 9، فصلنامه اصول بهداشت روانی ،ساله در تهران و رابطه آن با عملکرد خانواده 11

33،) 14-0. 

 . تهران: نشر اميرکبير، چاپ پانزدهم.تربیت اسالمی تعلیم و (.1309شريعتمداری، علی اکبر )

 ،کاربرد هوش هیجانی در رفتار سازمانی .(1384سيروس ) ،پرويز و آقايار ،شريفی درآمدی

 تهران: مرکز نشر آموزش پتروشيمی ايران.

اجتماعی و نقش هوش هيجانی، -عاطفی (. آموزش و پرورش1386شريفی درآمدی، پرويز )

 .31-0(، 93) ،فصلنامه تعلیم و تربیت

ی بر ابعاد شناخته شده و ناشناخته برنامه تأمل(. 138۱نصر، احمدرضا ) ،شريفيان، فريدون

 در علوم تربيتی به قلم جمعی از مؤلفان، تهران: سمت. درسی،
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ثير آموزش هوش هيجانی أ(. ت1384شريفی درآمدی، پرويز؛ مولوی، حسين و رضوانی، فاطمه )

فصلنامه دانش و پژوهش در  بر سالمت روان مادران کودکان فلج مغزی در شهر اصفهان.

 .06-63(، 6) شناسی، روان

(. بررسی همبستگی بين 1388صفوی، محبوبه؛ موسوی لطفی، سيده مريم و لطفی، رضا )

دختر پيش دانشگاهی شهر آموزان  هوش هيجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی در دانش

 161-1۱۱(، ۱) 14، مجله پژوهنده .1386-80تهران در سال تحصيلی 

 . تهران: نشر سارگل.جانیهوش هی(. 138۱فاطمی، سيدمحسن )

(. ارزيابی 1391زاده کوچکی، فرحناز ) آذر، اسکندر؛ بدری گرگری، رحيم و قهرمان فتحی

گیری و ارزشیابی  فصلنامه مطالعات اندازهکيفيت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی. 

 .31-9(، 1) 1 آموزشی،

 هران: نشر آئيژ.. تاصول برنامه ريزی درسی  (.1388فتحی واجارگاه، کورش )

. اهنمای عملی روش مشارکتی و فعال در فرايند تدريس(. ر1381فضلی خانی، منوچهر )

 تهران: نشر آزمون نوين.

 چاپ دوم. . ترجمه حميدرضا بلوچ، تهران: نشر جيحون،هوش عاطفی(. 1386گلمن، دانيل )

 هارم.چاپ چ تهران: نشر سمت، شناسی تربیتی. روان(. 1389لطف آبادی، حسين )

. تهران: نشر سازمان شناسی محيط فضاهای آموزشی از ديدگاه روان(. 1306مرتضوی، شهرناز )

 نوسازی مدارس کشور.

معنوی مبتنی بر فلسفه تعليم و تربيت  -(. ديدگاه برنامه درسی فطری138۱ملکی، حسن )

 .ارائه شده در کنگره ملی علوم انسانی. اسالمی

بررسی تجربه زيسته  (.139۱) سيدجالل هاشمی، پروانه، ولوی، علی، موسوی ده موردی،

ی علوم تربيتی  مجله معلم، -آموزگاران دوره ابتدايی از وظايف معلم به مثابه فيلسوف

 .3۱-۱6 (1) 6 دانشگاه شهيد چمران اهواز،

های  (. نقش مؤلفه138۱مهرام، بهروز؛ ساکتی، پرويز؛ مسعودی، اکبر و مهرمحمدی، محمود )

رسی پنهان در هويت علمی دانشجويان )مطالعه موردی، دانشگاه فردوسی مشهد(. برنامه د

 .19-3(، 3) 1، فصلنامه مطالعات برنامه درسی
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های آن برای برنامه درسی و  (. نظريه هوش چندگانه و داللت138۱مهرمحمدی، محمود )

 .31-0(، 88، )فصلنامه تعلیم و تربیت آموزشی.

(. اشکال بازنمايی و شناخت در 1380زهرا و سجاديه، نرگس ) مهرمحمدی، محمود؛ نيک نام،

 .۱1-19(، 9۱) ،فصلنامه تعلیم و تربیت گرايی شناختی.  برنامه درسی: بازکاوی نظريه کثرت

ترجمه  .پرورش روح: بسوی یک برنامه درسی معنوی آموزش و (. 1383ميلر، جان )

 نادرقلی قورچيان، تهران: نشر فراشناختی انديشه. 

 . ترجمه محمود مهرمحمدی، تهران: نشر سمت. برنامه درسیهای  نظریه(.  1309ميلر، جان )

 . ترجمه محمود مهرمحمدی، تهران: نشر سمت.برنامه درسیهای  نظریه (. 1383ميلر، جان )

 . تهران: نشر مدرسه، چاپ دوم. پیام مدرسه(. 1306نويد ادهم، مهدی )
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