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  دوره متوسطه

  3دكتر يحيي قائدي ، 2عسكري، دكتر مجيد علي 1شورش رحماني
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  چكيده
با هدف طراحي برنامه درسي مبتني بر پرورش روحيه  1388در سال  پژوهش حاضر

اهداف كلي برنامه درسي در اين پژوهش بر . تعاون در دوره متوسطه صورت گرفته است
پس از عبور از دو صافي فلسفه و انجام گرفته تدوين  اساس مطالعه مباني نظري و تحقيقات

با توجه به اين . شناسي يادگيري، به اهداف آموزشي تبديل شده است تعليم و تربيت و روان
يادگيري و ارزشيابي برنامه درسي  -اهداف، رئوس محتواي برنامه درسي، راهبردهاي ياددهي

ظري و ـاد نـراي ابعش داـژوهـروش پ. دـرديـص گـخـاون مشـه تعـرورش روحيـر پـي بـبتنـم
هاي  ين منظور در بعد نظري، منابع و متون تخصصي در حوزهابه . پيمايشي است -توصيفي

و همچنين با استفاده از پژوهشها و تحقيقات  )ويژه برنامة درسيه ب(تعاون و تعليم و تربيت 
متوسطه  انجام شده، عناصر اساسي براي برنامة درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون در دوره
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در مرحله اول براي دستيابي به چارچوب مورد نظر، مباني نظري برنامه درسي . دشاستخراج 
پيمايشي نيز پس از  –در بعد توصيفي . مبتني بر پرورش روحيه تعاون مورد مطالعه قرار گرفت

 برايتعاونوزارتآموزشبه برنامه مطلوب، از نظرمتخصصان برنامه درسي و كارشناساندستيابي
نفر از متخصصان  20و در اختيار آمد اي فراهم  اين منظور پرسشنامه به. استفاده شداعتبارسنجي

هاي تحقيق نشان داد كه اكثر  يافته. ريزي درسي و كارشناسان آموزش تعاون قرار گرفت برنامه
ري و يادگي –اي ياددهيـردهـوا، راهبـوس محتـادي، رئـي پيشنهـوزشـداف آمـان، اهـخصصـمت

 .اند روشهاي ارزشيابي اين پژوهش را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده
  

  :هاهكليدواژ
  برنامه درسي، روحيه تعاون، دوره متوسطه  

  
  مقدمه

 ،هاي گذشته به دليل افزايش رشد جمعيت و روند توسعه اجتماعي و اقتصادي در دهه
بر تعداد افراد تحت پوشش آموزش پايه و متقاضيان برخوردار از آموزش متوسطه و عالي 

. لي را براي نظامهاي آموزشي به وجود آورده استئافزوده شده كه اين امر چالشها و مسا
هاي آموزشي، تأمين نيروي انساني مورد نياز، برقراري  مسائل مربوط به تأمين بودجه و هزينه

ل متعدد ديگر از ئرسي به آموزش، انجام كار گروهي و مشاركت جمعي و مساتساوي در دست
از اين رو  .اندجمله اموري هستند كه نظامهاي آموزشي را وادار به ايجاد اصالحات نموده

ساز اصالح و تغيير در مباني   كه زمينه باشدميهاي درسي از جمله مسائلي  جهتگيري برنامه
  .در بسياري از كشورها شده است 1ب برنامه درسي مليريزي درسي و چارچو برنامه

امروزه يكي از ابزارهاي الزم براي رسيدن به توسعه در هر جامعه، ميزان مشاركت  
انسان مدرن، شهروندي  ٢از نظر اينكلس. هاي اجتماعي در امور مختلف استافراد و گروه

                                                  
1. National Curriculum 
2. Enkles 
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هر . كنداحساس مسئوليت مي كننده و آگاه است و نسبت به انجام وظايف و كارها مشاركت
اندازه آگاهي و احساس مسئوليت افراد در قبال جامعه بيشتر باشد، به همان اندازه مشاركت 

فخرايي، (يابد و آنها سهم بيشتري در توسعه جامعه خواهند داشت داوطلبانه آنان افزايش مي
، مهارت و نگرشهاي در حال حاضر بسياري از نظامهاي آموزشي به دنبال ارائه دانش). 1380

سازي فراگيران در برخورد با مسائل و چالشهاي زندگي آتي  آمادهمشاركت و مورد نياز براي 
آنان هستند و با استفاده از سياستهاي راهبردي گوناگون امكان رشد و گسترش مباني آموزش 

عالوه . نمايندمي فراهم ،آن است ةهاي درسي تسهيل كنندمداوم را به عنوان فرايندي كه برنامه
يادگيري موجب  -بر اين، تغيير روشهاي تدريس و بازنگري عوامل مؤثر بر فرايند ياددهي

آموزان و معلمان بتوانند با  استفاده از روشهاي فعال و مشاركتي در مدارس شده است تا دانش
و زمينه  گردندهمكاري يكديگر، با ابعاد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي امور پيرامون خود آشنا 

بدين لحاظ پژوهش در زمينة طراحي برنامه . سطح آموزش را فراهم سازند يبهبود و حتي ارتقا
اي  به خصوص در دوره متوسطه از اهميت ويژه 1درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون

تعاون به مفهوم همكاري، همياري و موفقيت خود را در گرو موفقيت ديگران . برخوردار است
اين مفهوم سابقه در فرهنگ ملي، ديني و ايراني داشته و به ميزان عمر زندگي . دانستن است

نظر ). 1371كلباسي اصفهاني، (اجتماعي مردم ايران و ظهور دين اسالم در كشور قدمت دارد 
سياستها،  ،بنابراين ،به اينكه نظام آموزش و پرورش ايران متأثر از فرهنگ ملي و ديني است

آموزان آن در سايه  اي طراحي شود كه دانش مشي آن نيز بايد به گونهاهداف، اصول و خط 
جو و  افرادي مشاركتبه صورت ها و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي مدارس،  برنامه

گيري و توسعه روحيه تعاون در جامعه مؤثر و سهيم  و در شكل شوندپذير تربيت  مسئوليت
  .گردند

آموزان پايين بودن ميزان مشاركت دانشيكي از مشكالت موجود در اغلب مدارس، 
مشي ها و خطآموزان، برنامهرسد كه براي مشاركت فعال دانشبه نظر مي. در امور مدرسه است

                                                  
1. Cooperation  
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يد همين مطلب ؤم نيز بررسيها و پژوهشهاي صورت گرفته در اين مورد كه مناسبي وجود ندارد
) Janson & et al.,1989(و همكارانش  بارزترين شواهد را جانسون رهابدر اين . است
اند پرورش روحيه تعاون در  آنها بر اساس پژوهشهاي خود نتيجه گرفته .اند آوري كرده جمع

وري به ميزان قابل توجهي مؤثرتر از رقابت ميان فردي و تالش فردي  موفقيت تحصيلي و بهره
و تالشهاي  فردي گروهي بهتر از رقابت مياناست و همچنين تعاون همراه با رقابت ميان

  .فردگرايانه است
نيافتگي همچنين در سند ملي تعاون اولين محدوديت توسعه بخش تعاون، توسعه

فرهنگ تعاون در جامعه و عدم شناخت توانمنديها و مزاياي بخش تعاون دانسته شده است و 
بخش الف، وزارت آموزش و  4براي رفع اين محدويت در بخش سياستهاي اجرايي در بند 

اند كه به منظور ترويج فرهنگ تعاون  و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف شده پرورش
در كشور نسبت به گسترش آموزشهاي كالسيك موضوعات تعاون به ويژه اصول و ارزشهاي 

  ).  1386و تاجيك اسماعيلي،  قائدي(تعاون در سطوح مختلف تحصيلي اقدام نمايند 
انه امروز در مدارس و مراكز آموزشي، پرورش سفأرغم مطالب و حقايق فوق، متعلي

نتيجه چنين  .دردانهاي درسي جايگاه مناسبي  شود و در برنامه گرفته نمي جديروحيه تعاون 
 آموزان از مجموعه وسيعي از تجارب غني پرورش روحيه تعاونوضعيتي محروم كردن دانش

  .دندار دن استعداد بالقوهشكه تأثيري سازنده در بروز و بارور  است
توان نتيجه گرفت كه اساساً پرورش روحيه تعاون در نظام  با عنايت به مطالب مذكور مي

و از سوي ديگر ) 1381فخرايي، (آموزشي كشور ما از يك سو با محدوديتهاي نظري و فكري 
  محدوديتهاي فكري و نظري در. استمواجه با توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون و مشاركت 

ريزان و مسئوالن آموزشي به ضرورت و نقش روحيه تعاون در  ور برنامهاعتقاد و باعدم
آموزان و تحقق اهداف مختلف نظام آموزشي  شكوفايي قابليتها و استعدادهاي مختلف دانش

وانمنديهاي تعاون در نظام نيافتگي فرهنگ تعاون هم ناظر به عدم شناخت و تتوسعهو بارز است 
رش روحيه تعاون و نيز مشكالت غفلت از ظرفيتهاي قابل توجه پروبا توجه به . باشد ميآموزشي
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اي در دستور كار  كه باعث شده همواره اين حوزه به عنوان يك زمينه فرعي و حاشيه -آن 
اين مقاله در پي آن است تا از طريق طراحي و تدوين برنامه درسي  -نظام آموزشي قرار گيرد

  .  در نظام آموزشي كمك كند به جايگاه و اعتبار بخشي روحيه تعاون
  

  پيشينه تحقيق 
به بيان ضرورت رواج  »هاي درسي تعاون در برنامه«اي با عنوان  در مقاله )1379( 1تراونن

ي، متوسطه و مؤسسات آموزشي پرداخته و در يمبحث تعاون در برنامة درسي مدارس ابتدا
را ) از جمله اصول و ارزشهاي تعاون(ي و عملي تعاون نظرهاي  نتايج خود توجه به جنبه

استفاده از كتب درسي مقدماتي، داستان، بازي و ترغيب نقش داند و بر  ضروري مي
المنفعه  هاي عامطرحر سازماندهي و مشاركت فعال در تعاونيهاي مدرسه و دآموزان  دانش

  .  داند جانبي ضروري ميمرين تعاون را به عنوان موضوعات ت نظريهنمايد و  تأكيد مي
نشان داده است كه رقابت ) Lampe & et al., 1996(شتحقيقات المپ و همكاران

شود و  آموزان منجر مي نامناسب به زياد شدن تفاوتها  ميان تواناييها و دانستنيهاي علمي دانش
 هاي منفي را نسبت به جنسيت، قوميت و نژاد ديگران  تواند ديدگاه آن نيز به نوبه خود مي

جنسيت و نژاد، نوعي ، در همياري بدون توجه به طبق تحقيقات اين پژوهشگران. افزايش دهد
  .شود حالتهاي تساوي و برابري بين اعضا در نظر گرفته مي

هاي  آموزاني گروه نيز نشان داد دانش )Onwuebuzie, 2002(مطالعه آنويوبازي 
پيشرفت  ،گيرند طور انفرادي ياد ميه پردازند نسبت به كساني كه ب مشاركتي به يادگيري مي

. كنند و نسبت به مدرسه نگرش مثبتي پيدا مي اندداشتهتحصيلي و احساس مسئوليت بيشتري 
آموزان سوم دبيرستان كه يادگيري مشاركتي روي دانش رثاآبا مطالعه  )Gillies, 2003( گايليز

هاي گروه  آموزانِكردند، نشان داد دانشساختار مشاركتي كار ميهايي باساختار و بيدر گروه
                                                  

1. Traonen  
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دند كه روي تكاليف تعيين شده با ديگران كار كنند و نسبت بيشتر مشتاق بوباساختار مشاركتي 
  .ساختار كمك و مساعدت بيشتري براي كار با همديگر داشتند به همساالن خود در گروه بي

 آموزش پروژه موجود ارزيابي وضعيت به در پژوهشي  )Pai Feng, 2007( فنگ پاي

 پژوهش اين در. جمعي پرداخته استبراي يادگيري  تايوان كشور رس متوسطه اتعاون در مد

   رو اين از .است مداوم و لعمرامادام يادگيري درصدد ارتقاي تايوان آموزش وزارت
 جامع پروژه يا طرح .آورد وجوده ب را يادگيري مناسبي محيط شهروندان تمام براي ندوشكمي

 تمام از راستا اين در و شده آغاز 2001 سال از تايوان عمالً كشور در تعاون آموزش

   و فني آموزش مراكز مدارس، آموزش، وزارت نظير تايوان سطح در موجود ظرفيتهاي
 جامع طرح اجراي موجود وضعيت حاضر پژوهش .است گرديده استفاده هادانشگاه اي،حرفه

 2007 تا 2003 سال از را آن سراسري اجراي و كشيده تصوير به را در تايوان تعاون آموزش

  .است كرده گزارش
پژوهشي با عنوان برنامة درسي براي تربيت تعاوني جهت ) Murray, 2007( موراي

اين سند . گلستان انجام داده استـه در انـانـرايـگ عاونـاي تـهـارتـش، ادراك و مهـرورش دانـپ
كند و عناصر اساسي مورد نياز براي طراحي يك  ساختاري بنيادي براي تربيت تعاوني ارائه مي

اصول  مبني برروش اين پروژه . تعاوني مرتبط است يدهد كه با نياز اعضا دست ميه را ب برنامه
رساني بوده كه در آن  و مشاركتي اعضا و اصل آموزش، كارآموزي و اطالع مردمساالري

به  ناگريزاي و شاگردان در موقعيته محور است نه معلم محوريادگيري به صورت يادگيرنده
به پرورش اعضاي تعاونيها  ،ادن، انديشيدن يا تفكر و نوشتنمطالعه، صحبت، گوش د

ا يك راهنماي آموزشي ـهـن روشـفاده از ايـان در استـلمـبه معكمك  جهت. دازند پر يـم
شناسايي  .دهدنيز آموزش و انتقال ميتجارب بسياري از تعاونگران فعال را  كه نوشته شده است

باشد و اين عنصر بايد معطوف به  مي تعاون اولين عنصر در محتواي برنامة درسي اين سند 
. باشدتعاونيبر ارزشها و اصول مبتنيتجارتاز كار و متفاوتتعاونيها به عنوان نوعدركپرورش
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مانهايي كنندگان تعاونيها را به عنوان ساز تا مشاركت استتر لعنصر، پرورش عضو فعا دومين
اين پروژه به دنبال روشهايي است كه يك عضو فعالتر را . در نظر گيرند كه مبتني بر اعضاست

آن افزايش درك   دهد و عنصر بعدي به دنبال شناسايي خانواده وسيع تعاوني و هدف پرورش 
 به اقدامات برجسته پاياندر . كنندگان از زمينه و تنوع نهضت وسيع تعاون در اروپاست شركت

  . شود تعاونيها به عنوان خودياري و  ابزاري براي جامعيت نگريسته مي
  رـتـسـانـز و فـاركـط پـوسـاون تـعـوزش تـع آمـامـوي جـگـر الـگـي ديـشـژوهـدر پ

(Parks & Fanster, 2008)  طراحي و اعتبار بخشي شده و در مجله آموزش  2008در سال
اي،  مطالعه يك الگوي چهار عنصري شامل توسعه حرفهدر اين . تعاون به چاپ رسيده است

در  .رشد و توسعه شخصي، پرورش و توسعه مهارتها ، رشد و پيشرفت علمي طراحي شده است
اين راستا يك برنامه آموزش تعاون براي گروهي از مخاطبان برگزار شد و از كارآموزان يا 

هريك از محورهاي  موردر خود در كه درا افراد شركت كننده خواسته شد ميزان تغييراتي 
نتايج نشان داد كه افراد . كنند بيان كنند در طي برنامه آموزش تعاون درك و احساس مي  فوق

و بر اين باور كرده كننده تجربيات خود از برنامه آموزش تعاون را بسيار عالي ارزيابي  شركت
مورد نظر تأثير مثبت و قابل توجهي  ار محورـر چهـر هـط بـربـي ذيـوزشـه دورة آمـد كـناهودـب

  .داشته است
به بررسي چگونگي وضعيت كتب درسي از نظر نحوه ) 1379( شمعافي و همكاران
هاي  جويي، همكاري و تعاون در دوره گروهي، روحيه مشاركت اشاعه و بسط تفكر كار

. اند داختهآموزان در اين خصوص پر نظر و دانش مختلف تحصيلي و نظرخواهي از افراد صاحب
جويي،  هدف كلي اين پژوهش اشاعه و بسط تفكر گروهي، تقويت روحية جمعي، مشاركت

در اين پژوهش با استفاده از . هاي درسي بوده است گرايي از طريق برنامه همكاري و تعاون
هاي مختلف تحصيلي و نيز  ميداني به بررسي محتواي كتابهاي درسي دوره –شيوه توصيفي 

محققين با استفاده از اين  .آموزان پرداخته شده است نظر و دانش افراد صاحب گيري از بهره
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به فعاليت تعاوني جوانان هاي تحقيق عوامل زير را در گرايش  نظران و يافته ديدگاه صاحب
جمعي، مشاركت  معرفي برخي از تعاونيهاي موفق، ورزشهاي گروهي و دسته: نداستهدان مؤثر 

تماعي، مقايسه كار گروهي با كار فردي، گسترش مهارتهاي اجتماعي در فعاليتهاي سالم اج
  .گيري جمعي و بازديد از تعاونيها  مانند ارتباط با ديگران، تحمل عقايد مختلف، تصميم

يك تحقيق پيمايشي درباره روشهاي عملي جلب ) 1380(در پژوهشي ديگر فخرايي 
نتايج اين . انجام دادآموزن دوره متوسطه تبريز در امور آموزشي و پرورشي مشاركت دانش
ره مدرسه با عنايت به اآموزان دوره متوسطه در اددهد كه مشاركت دانشتحقيق نشان مي

 برانگيختنتواند در افزايش اعتماد به نفس و اي دارد و مياهميت ويژه ،خصوصيات نوجوانان
همچنين نتايج اين پژوهش نشان داده است كه هر . سي ايفا نمايدحس مسئوليت آنان نقش اسا

شود و آموزان نيز بيشتر ميميزان مشاركت دانش ،اندازه فعاليتهاي جمعي در مدرسه بيشتر شود
واني و نظاير آن برگزار هايي اعم از ورزشي، كتابخمسابقه هايي كه مسئوالن آنهادر مدرسه
  .  كت بيشتري داشتندآموزان مشاردانش ،كرده بودند

ها و مدارس  هاي آموزش تعاون در خانواده در پژوهشي شيوه) 1384(يزدي  علومي
محور اصلي اين پژوهش دفاع از حقوق مادي و معنوي كودكان  .ايراني را بررسي كرده است

است كه به علت وجود ناهماهنگي و نبود تعريفي دقيق از همكاري و  بوده و نوجواناني
د تعريفي دقيق از همكاري در نبو. اند مظلوم واقع شده ،انجمنهاي مدرسه و خانه مشاركت در

باقي بماند و و فردي تكروي به صورت هاي مديريت  فرهنگ ايران باعث شده است كه شيوه
محوري در فضاي خانه و مدرسه حاكم  دوستي به صورت خودبه جاي تفكر اجتماعي و نوع

دهد نه تنها كودكان و نوجوانان ايراني با مفهوم واقعي  ينتايج اين پژوهش نشان م. باشد
اند، بلكه برعكس، تنها  شركتهاي تعاوني و مشاركت اجتماعي در خانه و مدرسه آشنا نشده

توان در فسادهاي اخالقي، سرقت و ديگر معضالت رايج اجتماعي كه  تفكر مشاركتي را مي
  . گيرد مشاهده نمود توسط آنها صورت مي
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ويژه در قالب توسعه فعاليتهاي ه با بررسي آموزش تعاون در سازمانها ب) 1384(سپهر 
نشان داد كه آموزش و توسعه رفتار هميارانه، امروزه نه به صورت فرايندي صرفاً  ،گروهي

ها و تجارب سازماني، بلكه به مثابه عنصري در پيوند با  ديگر فرايندي ارتباط با آموزشي و ب
 شود و توسعه رفتار همكاري و همياري با توسعه ي شناخته ميتحول و بهبود سازمان

گيري از تجارب غني در اين زمينه  دهي فردي و گروهي ارتباط داشته و بهره سازمان خود
  .تواند راهگشا باشد مي

بررسي مطالعات مذكور نشان داد كه اكثر تحقيقات انجام گرفته درباره روحيه تعاون و 
و مثبت و كاهش رفتارهاي منفي  هماهنگر افزايش رفتارهاي درا  مشاركت تأثير مثبت آنها

دودي كه در داخل كشور انجام ات معـحقيقـال تـن حـا ايـب. دـده يـان مـوزان نشـآم شـدر دان
لذا با توجه به . اند يافته است بر نقش مثبت روحيه تعاون و مشاركت  در مدارس اشاره كرده

رورش روحيه تعاون داراي مباني، ويژگيها و عناصر خاص خود اينكه برنامة درسي مبتني بر پ
  باشد، هدف نهايي اين تحقيق ارائه يك برنامة درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون مي

 طرحهاي مورد اشاره بنابراين هر يك از. باشد آموزان دوره متوسطه مي براساس نيازهاي دانش
توان گفت از مطالعاتي  نموده و در مجموع مي ي اين برنامه كمك شايانيحطرا حاضر بهمقاله 
كه خصوصيات و رويكردهاي برنامه درسي را  است اين مقاله براي پيشينه استفاده شده در
  . اندكردهطراحي برنامه درسي روحيه تعاون در دورة متوسطه كمك مؤثري  بهو  شتهدا

  
  مباني نظري تحقيق 

روحيه تعاون همانند هر برنامه درسي  ورود به بحث برنامه درسي مبتني بر پرورش
بر اين اساس . تواند از استحكام كافي برخوردار باشد بدون پرداختن به مباني نظري نمي ،ديگر

يشينه تحقيق،  داللتهاي آنها بر برنامه پ پايهدر اين قسمت بر اساس مباني گردآوري شده بر 
برنامه ترسيم اين يرد و اهداف كلي گ درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون مورد بحث قرار مي



  2 شمارهدوره جديد،  –تعاون                                                                                     164

شناسي، مباني مباني نظري شامل چهار زير مجموعه مباني فلسفي، مباني جامعه.گردد مي
  .خواهد شد به آنها پرداختهروانشناختي و مباني دانشي مي باشد كه در ادامه به طور مختصر 

  مباني فلسفي  .1

تجربيات يادگيري به منظور ايجاد  ريزي درسي، براي سازماندهي دقيق فعاليتها و برنامه
 هايگاهديدهمطلوب در فراگيران، نياز به شناخت و آگاهي از مكاتب فلسفي و بررسي تغييرات

با توجه به داللتهاي ). 1381يارمحمديان، (محتوا دارد  تربيتي آنها درباره اهداف، روشها و
هدف از ميان  8در مطالعات پيشين، مباني فلسفي بر برنامه درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون 

برقراري ارتباط و : عبارتند از كه. هاي فلسفي در دوره متوسطه استخراج شده است گزاره
  احترام به فرهنگهاي ناآشنا، آگاهانه شركت كردن در فعاليتهاي اجتماعي، ايجاد روحيه ارزش

به ديگران، پرورش  گذشتگي و كمك خود و ديگران، پرورش روحيه از خود قائل شدن براي
روحيه مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي، تقويت روابط عاطفي و اجتماعي با ديگران، فراهم  

آموزان، گرايش مثبت به ارزشهاي اجتماعي و  آوردن فرصتهايي براي شركت فعاالنه دانش
  .تعاوني

  
  شناسي مباني جامعه . 2

در مقوله مباني  پژوهشگران. اي متقابل برقرار است بين جامعه و نظام آموزشي رابطه
گويند كه مدرسه همانند جامعه، فرهنگ خود را دارد كه اين مسئله بايد هنگام  شناسي مي جامعه
آموزان افرادي هستند كه در همين  از سويي، دانش. ريزي درسي مورد توجه قرار گيرد برنامه

اي تنظيم گردد كه از يك سو نياز جامعه  پس برنامه درسي بايد به گونه ،كنند ي ميجامعه زندگ
، مردمساالريدر جوامع . آموزان را در نظر بگيرد را برطرف سازد و از سويي نيازهاي دانش

خود موجب خالقيت و اين يابند كه  مختلف، به عزت نفس دست مي هايديدگاهافراد با بيان 
، 1385موسي پور و امير سرداري، (اي براي توسعه كشور است  نهايت زمينه موفقيت افراد و در

شناسي بر برنامه درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون در  با توجه به داللتهاي مباني جامعه). 333
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: شناسي استخراج شده است كه عبارتند از  هاي جامعه هدف ميان گزاره 8مطالعات پيشين، 
وظايف خود در مقابل ديگران،  كردن از آموزان، آگاه پذيري دانش پرورش روحية مسئوليت

پرورش عادت به نظم و ترتيب در زندگي روزمره، درك خدمت به مردم به عنوان يك وظيفه، 
مشاركت در كارهاي توليدي، درك مسئوليتهاي اجتماعي، توانايي منظور به   عالقهايجاد 
  .پذيرش نقش خود در جامعه درسه،معقوالنه و مشاركت در مسائل م گيريتصميم

  
  شناختي  مباني روان .3

به كوشند ميشناسي  هاي روان ريزي درسي بر مبناي يافته گيرندگان حوزة برنامه تصميم
هاي درسي  شناسي و برنامه پيوندي نزديك بين مطالعات روان. تر دست يابند هاي اثربخش برنامه

يادگيري تأثير مستقيم و به عبارتي بيشترين تأثير را در در اين ميان مباحث حوزة . وجود دارد
ق يريز درسي به مطالعه فراگيران، ويژگيها، نيازها و عال برنامه. هاي درسي داشته است برنامه

يند يادگيري و عوامل مؤثر در آن از ديدگاه مكاتب مختلف روان شناسي نياز دارد اآنها، فر
شناختي بر برنامه درسي مبتني بر پرورش  اي مباني روانداللتهبرپايه ). 1381يارمحمديان، (

شناسي استخراج شده است  هاي روان هدف از ميان گزاره 7روحيه تعاون در مطالعات پيشين، 
تقويت مهارتهاي ارتباطي و جمعي از طريق فعاليتهاي گروهي، درك خدمت به : كه عبارتند از

پذيري و تحمل عقايد ديگران، پايبندي به مردم به عنوان يك وظيفه، تقويت روحيه انتقاد
ها و عقايد  ، توانايي براي مذاكره و مشاركت با ديگران، توانايي بررسي ايدهفردي وظايف

آموزان نسبت به پذيرش  ايجاد توانايي در دانش ،هاي متفاوت مختلف و احترام به ديدگاه
  .مسئوليت

  
  مباني دانشي  .4

اين ساختار كه ابعادي چون .  هاي علمي ارتباط دارد هر برنامه درسي با يكي از رشته
مفاهيم و اصول، مهارتها و نگرشها، روش تحقيق و هدفهاي خاص در آن علم بخصوص را 
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ريزان درسي را در  آورد كه برنامه دارد، مبنايي براي انتخاب اهداف برنامه درسي به وجود مي
براي تعيين اهداف آموزشي برنامه درسي، شناخت ساختار علمي آن . دكن ميراهنمايي اين امر 

از داللتهاي مباني دانشي بر برنامه درسي مبتني ). 40، 1387ملكي، (رشته علمي ضروري است 
هاي دانشي استخراج شده  هدف از ميان گزاره 7يشينه تحقيق، پبر پرورش روحيه تعاون در 

مثبت نسبت به كار و فعاليت اقتصادي، آشنايي با وظايف و ايجاد انگيزه : است كه عبارتند از
حقوق اجتماعي، ايجاد عالقه و مطالعه در زمينه مسائل اقتصادي، آمادگي براي تجارت از 

اي يند تعاون، كسب مهارتهاي حرفهارشد در فرآموزان براي طريق رشته تعاون، كمك به دانش
ش مثبت در استفاده بهينه از هر يك از عوامل و مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي، ايجاد نگر

  .توليد
  
  مباني نظري به كار رفته در مطالعات پيشين  .5

و  دودعتحقيقات م ،رورش روحيه تعاون در برنامه درسيپدر زمينه موضوعات 
البته برخي از آنها در زمينه اهداف،  ؛اي انجام شده كه ارتباط مؤثري با همديگر ندارندپراكنده
اند ارتباط مناسب را  اند كه نتوانسته يادگيري مطالعاتي انجام داده –و يا روشهاي ياددهي محتوا

مبني  در خصوص تدوين يك برنامه درسي .با ساير عناصر برنامه درسي مورد توجه قرار دهند
  انجام) 1386(پرورش روحيه تعاون تنها يك پژوهش توسط قائدي و تاجيك اسماعيلي  بر

ن مطالعه از داللتهاي تحقيقات پيشين  انجام شده بر برنامه درسي مبتني بر در اي. شده است
آشنايي با مباحث و هدف استخراج شده است كه عبارتند از  5پرورش روحيه تعاون 

المنفعه، يادگيري  موضوعات مربوط به آموزش تعاون، مشاركت در فعاليتها و طرحهاي عام
  .ن كار گروهي، پرورش روحية كارآفريني تعاونمشاركتي در فعاليتهاي جمعي، برانگيخت

  روش تحقيق

) الف :توان با توجه به دو مالك به طور كلي روشهاي تحقيق در علوم رفتاري را مي
روش انجام اين پژوهش از منظر . ها تقسيم كرد نحوه گردآوري داده) هدف تحقيق و ب
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ها، طرح و امثال آن  هدف اساسي اين نوع تحقيقات تدوين يا تهيه برنامه. اي است هدف، توسعه
هاي  و بر اساس يافته گرددمياست، به طوري كه ابتدا موقعيت نامعين خاصي مشخص 

). 1383سرمد، حجازي و بازرگان، (شود  پژوهشي، طرح يا برنامه ويژه آن طراحي و توليد مي
همان  يا ،در اين پژوهش نيز منجر به پديد آمدن يك محصول و توليد تالش صورت گرفته

  . ده استش ،برنامه درسي
اين منظور در بعد  هب. پيمايشي است -روش پژوهش نيز داراي ابعاد نظري و توصيفي 

ويژه برنامة ه هاي تعاون و تعليم و تربيت، ب نظري اين تحقيق، منابع و متون تخصصي در حوزه
ين با استفاده از پژوهشها و تحقيقات انجام شده، عناصر اساسي براي برنامة درسي و همچن

در مرحله اول . درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون در دوره متوسطه استخراج گرديده است
براي دستيابي به چارچوب مورد نظر، مباني نظري برنامه درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون 

محقق در ابتدا نسبت به . اين مطالعه به روش نظري صورت پذيرفت. مورد مطالعه قرار گرفت
شناختي، اجتماعي و دانشي برنامه درسي مبتني بر  استخراج و توصيف مباني فلسفي، روان

 ،پرورش روحيه تعاون در دوره متوسطه اقدام نمود و با تجزيه و تحليل مباني مورد بحث
ه با اتكا و استناد ش روحيه تعاون استخراج گرديد كداللتهاي آن بر برنامه درسي مبتني بر پرور

  . برنامه درسي مطلوب تهيه و طراحي شده است ،اي صورت گرفتهبه آن و پژوهشه
پيمايشي نيز پس از دستيابي به برنامه مطلوب، از نظر متخصصان  –در بعد توصيفي 

منظور . ه شده استبرنامه درسي و كارشناسان آموزش وزارت تعاون براي اعتبارسنجي استفاد
از اعتبارسنجي برنامه درسي استفاده از نظر و ديدگاه متخصصان برنامه درسي و موضوع درسي 

در اين مورد، ارزش و اثربخشي برنامه درسي از زواياي متعدد برنامه شامل اهداف، . باشد مي
امه ارزش يك برن مثالبراي . شود رئوس محتوا، روشهاي تدريس و ارزشيابي سنجيده مي
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شود  ريزي درسي يا متخصصان موضوع درسي ارزشيابي مي درسي به وسيله متخصصان برنامه
  ).        1383سيف، (

جامعه آماري اين پژوهش متخصصين برنامة درسي و كارشناسان آموزش وزارت 
با توجه به اينكه طراحي برنامة درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون به . باشند تعاون مي
طور توأم نياز دارد، بنابراين افرادي كه در اين دو رشته ه ريزي درسي و تعاون ب نامهتخصص بر

  . انتخاب شدندبه عنوان جامعه آماري  ،دنتعلمي دانش و اطالعات الزم را داش
طور موازي به ه بنيز اعتبارسنجي برنامة درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون  

درصد  50بنابراين در ابتدا  ؛)1381كيامنش،(نياز دارد ريزي درسي  تخصصهاي تعاون و برنامه
  درصد به متخصصان تعاون اختصاص 50ريزي درسي و  نمونه آماري به متخصصان برنامه

نفر از متخصصان آموزش  10 گيري هدفمند نمونهبه اين منظور با استفاده از روش . يافته است
  .اب شدندانتخريزي درسي  نفر از متخصصان برنامه 10تعاون و 

اي روشهاي  عده. اي مختلفي وجود داردها و اطالعات روشه ي گردآوري دادهبرا
اي و اسنادي  روشهاي كتابخانه) الف: كنند بندي مي ها را به دو طبقه كلي تقسيم گردآوري داده

در اين پژوهش در مرحله طراحي برنامه ). 1385نادري و سيف نراقي، (  روشهاي ميداني) و ب
از اين رو با مراجعه . آوري شد ي جمعا هاي مورد نياز به شيوه كتابخانه درسي اطالعات و داده

اسناد مكتوب داخلي و خارجي، اطالعات مورد نياز اين مرحله از پژوهش  وبه منابع 
هاي مورد نياز به شيوه مطالعات  در مرحله اعتبارسنجي اطالعات و داده. آوري گرديد جمع

   .صورت گرفتبيني شده،  به وسيله پرسشنامه پيشجمع آوري داده و  ميداني
  :استزير ابزار گردآوري اطالعات شامل موارد حاضر بنابراين در پژوهش  -
 ؛فيشهاي مطالعاتي -

شامل فرم خالصه كتاب، فرم خالصه مقاالت، گزارشهاي (خالصه اسناد و مدارك  -
  ؛)پژوهشي و فرم استخراج مقوالت برنامه درسي
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 .شده پرسشنامه محقق ساخته براي اعتباربخشي برنامه درسي طراحي -

اي حاوي  در ابتدا برنامة درسي طراحي شد و سپس با استفاده از پرسشنامه به هر روي 
اخذ و جمعبندي اين  پرسش شوندگانپيشنهادي  هايديدگاه ،عناصر برنامة درسي يويژگيها

 –اهداف، رئوس محتوا، روشهاي ياددهي (پرسشنامه بر اساس چهار عنصر برنامه درسي 
و اين مجموعه سؤالها بر اساس مقياس ليكرت گرديد بندي  صورت) يادگيري و ارزشيابي

  . تنظيم شد
الهاي تحقيق حاضر به دو شيوه كمي ؤها با توجه به ماهيت س تجزيه و تحليل داده

يه زاز روش كيفي براي برداشت از نتايج تج. صورت گرفت) تفسيري(و كيفي ) آماري(
و از روش آماري براي تجزيه و تحليل  گرفته شد  اد پژوهشي و ادبيات نظري بهرهوتحليل اسن

اعتبار بخشي برنامه درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون  جهتهاي حاصل از نظرخواهي  داده
هاي حاصل از نظرخواهي با استفاده از روش آماري توصيفي مورد  در واقع داده. گرديداستفاده 

 . نشان داده شده است 1شكل ق در اي از مراحل تحقيخالصه .تجزيه و تحليل قرار گرفت
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اي از مراحل تهيه روش تحقيقخالصه. 1شكل   

  نتايج و بحث
براي اعتبارسنجي برنامه درسي طراحي شده، متخصصان  ،همان گونه كه بيان شد

و از طريق پرسشنامه شدند ريزي درسي و كارشناسان آموزش وزارت تعاون انتخاب  برنامه
االت مطرح شده و ؤس. آوري گرديد برنامه درسي طراحي شده جمعهاي آنان در زمينه  ديدگاه

  .است 1جدول جمعبندي مباحث به صورت 
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  ميانگين نمرة درصدي اهداف برنامة درسي مبتني بر پرورش روحية تعاون  .1جدول 
  متخصصان هايديدگاهبر اساس 

  
    هاي تحقيقيافته: مأخذ

هدف آموزشي برنامه درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون در  14وضعيت  1جدول 
بيشتر  پيداست،طور كه همان. دهد دهندگان نشان مي دوره متوسطه را از ديدگاه پاسخ

  . اند ه دهندگان اهداف پيشنهادي را در حد مطلوب و نسبتاً مطلوب ارزيابي كرد پاسخ
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اجتماعي را مسئوليتهاي درك هدفدهندگان  درصد از پاسخ 45ايه اين جدول، ـرپـب
 دـدرص 88ي ـور كلـه طـب. دـان ردهـكيـارزياب متوسط درصد 5 و د زيادـدرص 50اد، ـبسيار زي
  . اند ه ، اين هدف را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرد4/4دهندگان با ميانگين نمره  از پاسخ

به آموزش دهندگان هدف آشنايي با مباحث و موضوعات مربوط  از پاسخ درصد 45
به طور . اند ه ارزيابي كرددرصد كم 5درصد متوسط و  20  درصد زياد، 30  تعاون را بسيار زياد،

  . اند ارزيابي كردههدف را نسبتاً مطلوب، اين15/4نمره باميانگيندهندگان درصد از پاسخ 83كلي
ار دهندگان هدف يادگيري مشاركت در فعاليتهاي جمعي را بسي از پاسخ درصد 25

درصد  80به طور كلي . اند ه درصد كم ارزيابي كرد 5درصد زياد و  15درصد زياد،  55زياد، 
  . اند ، اين هدف را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده4دهندگان با ميانگين نمره  از پاسخ

درصد  25دهندگان هدف برانگيختن كار گروهي را بسيار زياد،  از پاسخدرصد  40
دهندگان با ميانگين  درصد از پاسخ 81به طور كلي . اند ه ارزيابي كرددرصد متوسط  35زياد و 

  . اند ، اين هدف را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده05/4نمره 
دهندگان هدف تقويت روابط عاطفي و اجتماعي با ديگران را بسيار  از پاسخ درصد 25

 80به طور كلي . دان درصد كم ارزيابي كرده 5درصد متوسط و  25درصد زياد،  45  زياد،
  . اند مطلوب ارزيابي كرده  ، اين هدف را نسبتا4ًدهندگان با ميانگين نمره  درصد از پاسخ

المنفعه را بسيار  دهندگان هدف مشاركت در فعاليتها و طرحهاي عام از پاسخ  درصد  25
دهندگان  پاسخ ازدرصد79به طوركلي . اند درصد متوسط ارزيابي كرده30درصد زيادو45  زياد،

  . اند ، اين هدف را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده95/3با ميانگين نمره 
ه مسائل اجتماعي و تعاون را بدهندگان هدف ايجاد نگرش مثبت  از پاسخ درصد 30
 80به طور كلي . اند درصد كم ارزيابي كرده 5درصد متوسط و  20درصد زياد،  45  بسيار زياد،

  . اند ، اين هدف را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده4با ميانگين نمره دهندگان  درصد از پاسخ
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 45دهندگان هدف پذيرش نقش خود در جامعه را بسيار زياد،  درصد از پاسخ 20
درصد از  76به طور كلي . اند درصد كم ارزيابي كرده 5درصد متوسط و  30درصد زياد، 

  .اند بتاً مطلوب ارزيابي كرده، اين هدف را نس80/3دهندگان با ميانگين نمره  پاسخ
پذيري و تحمل عقايد ديگران را  دهندگان هدف كسب روحيه نقد از پاسخ درصد 25
درصد از  76به طور كلي . اند درصد متوسط ارزيابي كرده 45درصد زياد و  30  بسيار زياد،

  . دان ، اين هدف را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده80/3دهندگان با ميانگين نمره  پاسخ
دهندگان هدف آشنايي با حقوق و وظايف اجتماعي را بسيار زياد،  از پاسخ درصد 35

درصد از  80به طور كلي . اند درصد متوسط ارزيابي كرده 5درصد نسبتاً زياد و  60
  . اند ، اين هدف را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده4دهندگان با ميانگين نمره  پاسخ

يند تعاون را اآموزان براي رشد در فر كمك به دانشدهندگان هدف  از پاسخ درصد 15
به طور كلي . اند درصد كم ارزيابي كرده 10درصد متوسط و  15درصد زياد،  60بسيار زياد، 

  . اند ، اين هدف را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده90/3دهندگان با ميانگين نمره  درصد از پاسخ 78
ر برابر خدمت ديگران را بسيار زياد، دهندگان هدف قدرشناسي د از پاسخ درصد 25

درصد از  80به طور كلي . اند درصد متوسط ارزيابي كرده 25درصد متوسط و  50
  . اند ، اين هدف را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده4دهندگان با ميانگين نمره  پاسخ

دهندگان هدف درك خدمت به مردم به عنوان يك وظيفه را بسيار  از پاسخ درصد 35
 82به طور كلي . اند درصد كم ارزيابي كرده 5درصد متوسط و  15درصد زياد،  45، زياد

  . اند ، اين هدف را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده10/4دهندگان با ميانگين نمره  درصد از پاسخ
  دهندگان هدف پرورش روحيه كارآفريني تعاون را بسيار زياد، از پاسخ درصد 25

از درصد  76به طور كلي. اند درصد كم ارزيابي كرده 5سط  و درصد متو 35درصد زياد،  35
،  1نمودار. اند ، نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده80/3با ميانگين نمره اين هدف را دهندگان  پاسخ

  .دهد وضعيت فوق را نشان مي
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ر پرورش روحيه تعاون توزيع فراواني ميزان تناسب اهداف برنامه درسي مبتني ب  .1نمودار 
  متخصصان هاياساس ديدگاهبر 

يادگيري . 3آشنايي با مباحث و موضوعات مربوط به آموزش تعاون، . 2درك مسئوليتهاي اجتماعي، . 1
 تقويت روابط عاطفي و اجتماعي با ديگران، . 5برانگيختن كار گروهي، . 4مشاركت در فعاليتهاي جمعي، 

پذيرش . 8اد نگرش مثبت به مسائل اجتماعي تعاوني، ايج. 7المنفعه،  مشاركت در فعاليتها و طرحهاي عام. 6
آشنايي با حقوق و وظايف . 10پذيري و تحمل عقايد ديگران، كسب روحيه نقد. 9نقش خود در جامعه، 

شناسي در برابر خدمت ديگران،  قدر. 12آموزان براي رشد در فرايند تعاون، كمك به دانش. 11اجتماعي، 
  .پرورش روحيه كارآفريني تعاون. 14وان يك وظيفه، درك خدمت به مردم به عن. 13

دهندگان اهداف كلي برنامه درسي مبتني بر  درصد از پاسخ 30 ،2بر اساس جدول 
درصد متوسط  5درصد زياد و  65پرورش روحيه تعاون در دوره متوسطه را بسيار زياد، 

، اين مؤلفه را 25/4گين نمره دهندگان با ميان درصد از پاسخ  85به طور كلي . اند ارزيابي كرده
  .اند نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده

درصد بسيار  45دهندگان كفايت اهداف اين برنامه را بسيار زياد،  درصد از پاسخ 10
درصد از  72به طور كلي . اند درصد كم ارزيابي كرده 10درصد متوسط و  35زياد، 
  . اند نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده، اين مؤلفه را 63/3دهندگان با ميانگين نمره  پاسخ
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درصد  15درصد زيادو  70شده را بسيار زياد، پااليشاهدفدهندگان از پاسخدرصد  15
، اين مؤلفه 4دهندگان با ميانگين نمره  درصد از پاسخ 80به طور كلي . اند متوسط ارزيابي كرده

  . اند را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده
درصد زياد،  55دهندگان كفايت اهداف پااليش شده را بسيار زياد،  از پاسخ درصد 5

دهندگان با  درصد از پاسخ 72به طور كلي . اند درصد كم ارزيابي كرده 5درصد متوسط و  35
  . اند ، اين مؤلفه را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده60/3ميانگين نمره 

درصد  55درصد زياد و  40بسيار زياد، ي هدفها را ئدهندگان بيان جز از پاسخ درصد 5
، اين 45/3دهندگان با ميانگين نمره  از پاسخ درصد 69به طور كلي . اند متوسط ارزيابي كرده

  . اند مؤلفه را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده
 65دهندگان رئوس محتواي برنامه درسي پيشنهادي را بسيار زياد،  از پاسخ درصد 5

دهندگان با  درصد از پاسخ 75به طور كلي . اند توسط ارزيابي كردهدرصد م 35درصد زياد و 
  . اند ، اين مؤلفه را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده75/3ميانگين نمره 

درصد  55برنامه را بسيار زياد،يادگيري –ياددهيدهندگان راهبردهاي از پاسخ درصد 10
دهندگان با ميانگين  درصد از پاسخ 75به طور كلي . اند درصد متوسط ارزيابي كرده 35زياد و 

  . اند ، اين مؤلفه را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده75/3نمره 
دهندگان روشهاي ارزشيابي برنامه درسي پيشنهادي را بسيار زياد،  از پاسخ درصد 10

درصد از  74ي ـور كلـه طـب. دـان ردهـي كـابـط ارزيـوسـد آن را متـدرص 40اد و ـيد زـدرص 50
 ،2نمودار . اند ، اين مؤلفه را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده70/3دهندگان با ميانگين نمره  پاسخ

  . دهد را نشان ميوضعيتهاي پيشگفته 
   



 2 شمارهديد،  
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  هاي تحقيقه
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بيا. 5اليش شده،
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يافته: مأخذ
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  و پيشنهاد ه گيرينتيج
اهداف آموزشي برنامه در اين پژوهش با توجه به نيازهاي فراگيران در دوره متوسطه، 

بندي بلوم،  درسي مبتني بر پرورش روحيه تعاون در اين دوره مشخص و سپس بر اساس طبقه
در نهايت بر اساس اين . اندحركتي قرار گرفته –اهداف در سه حيطه شناختي، عاطفي و رواني

  .اند يادگيري و ارزشيابي نيز تعيين شده –رئوس محتوا، راهبردهاي ياددهي  ،اهداف
از متخصصان  درصد72هاي تحقيق حاصل از اعتبارسنجي حاكي از آن است كه  يافته

ريزي درسي و كارشناسان آموزش وزارت تعاون اهداف پيشنهادي را نسبتاً مطلوب  برنامه
يادگيري و  –هي داز پاسخ دهندگان رئوس محتوا و راهبردهاي ياد درصد 75اند،  ارزيابي كرده

تقويت حس تعاون ، بنابراين .اند زشيابي را نسبتاً مطلوب ارزيابي كردهنيز روشهاي ار درصد 74
ها و تحقيقات اشاره  تجارب، يافته .آيد و مشاركت از جمله اهداف تعليم و تربيت به حساب مي

دهند كه ايجاد رقابت در ميان فراگيران نه تنها زمينه تحقق چنين  شده در اين پژوهش نشان مي
رقابت در ميان فراگيران . شود سازد، بلكه مانع نيل به اين اهداف نيز مي اهدافي را فراهم نمي

توان به تضعيف روابط عاطفي ميان  پيامدهاي منفي فراواني دارد كه از مهمترين آنها مي
قابليتهاي  يآگاهي فراگيران از تواناييهانا، آموزاندانشفراگيران، كاهش اعتماد به نفس در 

آموزان  لذا مدارس بايد به دانش. اشاره كردكاري و مشاركت شخصي و تضعيف روحيه هم
فرايند . كمك كنند تا ياد بگيرند كه چگونه با ديگران در طرحهاي مهم مشاركت داشته باشند

همكاري و مشاركت با ديگران به پيدايش افكار جديد و رشد مهارت اجتماعي مورد توجه در 
مدارس بايد فرصتهاي فراواني را براي اين فعاليتها فراهم  .شود يك جامعه مردمساالر منجر مي

در . شودميتحقق اين فعاليتها  و و اشكالي از يادگيري را تشويق كنند كه موجب پيشبرد
رسد حس تعلق به اجتماع در حال از بين رفتن است، فراهم كردن  اي كه به نظر مي دوره

  .     هميت خاصي برخوردار استفرصتهايي از طريق كارهاي گروهي در مدارس از ا
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