
 

 

  نگرش و مهارت دانش،
Knowledge, Skill, and Attitude (KSA)  

  
 مهـارت  دانش، در تغییرات ایجاد ازطریق کاربردي-علمی هاي  آموزش
 .سـازند   مـی  آماده معین حرفۀ و شغل احراز براي را آنها افراد نگرش و
 افـراد  اي  حرفـه  و فنّـی  توانـایی  و کـارایی  ارتقاء پی در ها  آموزش این
 یـک  اعـضاي  عنـوان   بـه  آنهـا  موفقیـت  زمینۀ ساختن مفراه و شاغل
-علمـی  یـادگیري  محـیط  یک در فراگیران .هستند مشخص سازمان
 و )مهـارت ( حرکتـی  روان ،)دانـش ( شـناختی  ۀحیطـ  سـه  در کاربردي
-علمـی  هـاي   آمـوزش  .شوند  می تحول و تغییر دچار )نگرش( عاطفی
 امـا  دارنـد،  یـد تأک آموزي   حرفه و فنّی هاي  مهارت افزایش بر کاربردي

 دانـشی،  هـاي   جنبـه  در تغییر یادگیري، هاي  حیطه پوشانی  هم سبب  به
  .دهند می قرار موردتوجه ها برنامه در نیز را احساسی عاطفی،

  
  کاربردي-علمی هاي آموزش جایگاه و مفهوم
 در مهـارتی  هـاي   آمـوزش  سـهم  افزایش« بر تأکید و تصریح
 و مقـاومتی  اقتـصاد  تحقـق  رویکـرد  بـا  کـشور  آموزش نظام

 فنـاوري،  و کـار  دانش، انتقال و ارتقاء« و »بنیان  دانش اقتصاد
 کـشور،  باالدستی اسناد در »شغلی هاي  مهارت کردن هنگام  به

 بازار روز نیاز با مطابق هایی  رشته و ها  دوره تدوین« ضرورت
 فزاینــدة و مـستمر  افـزایش  و »)تقاضــامحوري( وکـار  کـسب 
 دوچندان را کاربردي-میعل آموزشی مؤسسات در وري  بهره

  .است ساخته
 جهـانی  جنـگ  از پـس  که کاربردي،-علمی هاي  آموزش  
 یافـت،  توسـعه  و رشـد  اروپایی کشورهاي از برخی در دوم

 ،آلمـان  ازجملـه  اروپـایی  کـشورهاي  اغلب در حاضر  درحال
 دکتـري ( سـطح  بـاالترین  تـا  مجارسـتان  و اسـپانیا  ،انگلستان
  .)1388 سلسله، و خرقانی( شود می ارائه )اي حرفه
 قـانون  تـصویب  و )1225( دارالفنـون  تأسـیس  ایران، در  

 عطف نقاط )1369( کاربردي و علمی جامع دانشگاه تشکیل
 کــشور در کــاربردي-علمــی هــاي آمــوزش توســعۀ و رشــد

 و شـغل  احـراز  بـراي  افراد سازي  آماده که شوند  می محسوب
 افـراد  اي  حرفـه  و فنّـی  توانایی و کارایی ارتقاء و معین حرفۀ
 عـالی  شـوراي  دبیرخانـه ( اسـت  هایشان  هدف ازجمله شاغل
   ).1373 فرهنگی، انقالب

 اسـناد  در کـاربردي -علمـی  هـاي   آموزش به جدي توجه  

 65 مـادة  ب بنـد  ازجملـه  اسـالمی،  جمهوري نظام باالدستی
 فرهنگـی  و اجتمـاعی  اقتـصادي،  توسـعۀ  شـشم  برنامۀ قانون
 سـهم  افزایش به موظف« را دولت که شود  می مشاهده کشور
 تحقق رویکرد با کشور آموزش نظام در مهارتی هاي  آموزش
 قـانون ( اسـت  کـرده  »بنیـان   دانـش  اقتصاد و مقاومتی اقتصاد
   ).112 :1396 ششم، برنامۀ
 ترین  مهم مثابه  به کاربردي - علمی آموزش جامع دانشگاه  

 و مهـارت  دانـش،  توسـعۀ  زمینـۀ  در کشور آموزشی مؤسسۀ
 و ارتقـاء « اهـداف  تحقق براي اي،  حرفه و شغلی هاي  نگرش
 هـاي   مهـارت  کـردن  هنگـام   بـه  فنـاوري،  و کار دانش، انتقال
 نیـاز  بـا  مطـابق  هایی  رشته و ها  دوره تدوین« ازطریق »شغلی
 و مـستمر  افـزایش  و »)تقاضـامحوري ( وکار  کسب بازار روز

 نـوین،  عالئـی  و اخبـاري ( کنـد   می فعالیت وري  بهره فزایندة
1394.(  

 نگـرش  و مهـارت  دانـش،  از شاغل فرد برخورداري  
ــه و شــغلی ــادر را وي مناســب، اي حرف ــا ســازد مــی ق  ت
 با را شغل شرح در شده  بینی  پیش يوکارها ها  فعالیت
 ,Quinones and Ehrenstein( رسـاند  انجـام  به موفقیت

 مناســب، نگــرش و مهــارت دانــش، واقــع در ).154 :1997
 شـخص  بـه  محولـه  وظیفـۀ  زآمیـ   موفقیت انجام معین عوامل
 مهارت دانش، کسب و شدن قائل اهمیت آشنایی، لذا .هستند

 بـراي  خاص وظیفۀ یک انجام براي مناسب و الزم نگرش و
   ).Khosrow-Pour, 2015( است ضروري شاغل

  
  کاربردي-علمی آموزش در نگرش و مهارت دانش،
 نگـرش  و مهـارت  دانش، گانۀ  سه سطوح از یکی در آموزش
 تـا  آورد مـی  فـراهم  را هایی فرصت و شرایط و شود  می انجام
 بـه  قـادر  بیـاموزد،  را علمـی  رشـتۀ  یک حقایق و مفاهیم فرد
 وي در جدیـدي  نگـرش  یا شود مشخص مهارت یک انجام
 قادر فرد یک وتربیتی، تعلیم هاي  فعالیت واسطۀ  به .گیرد شکل
 یا متفاوت دیدگاهی توسعۀ یا جدید مهارت دانش، کسب به

 هـاي   برنامـه  بیـشتر  معموالً .شود نو نگرشی به مربوط عقیدة
 قابلیـت  بـا  هـایی   مهـارت  و دانـش  توسـعۀ  بـر  وتربیت تعلیم

ــشاهدة ــشتر م ــنجش و بی ــان س ــر آس ــز ت ــی تمرک ــد م  .یابن
 در آموزشـی  سنتی هاي  برنامه که شده مشخص دیگر،  ازسوي

 .اسـت  کـرده  کمـک  مردم به کمتر نگرش، توسعۀ دشوار امر
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 The Peak( است تر سخت نگرش، در تغییر یريگ اندازه البته

Performance Center, 2020.(  
 آموزشـی  اهداف کاربردي،-علمی آموزش محیط یک در  

 قالب در )یآموزش برنامۀ یک از موردانتظار پایانی شرایط یا(
 دانـش،  در مطلـوب  تغییرات ایجاد که شوند  می بیان عباراتی
 بینـی   پـیش  و صـیف تو را فراگیـران  يهـا  نگرش و ها مهارت
 ترتیـب   به فراگیران نگرش و مهارت دانش، در تغییر .کنند  می
 عــاطفی و حرکتــی روان شــناختی، یــادگیري ۀحیطــ ســه در

 بار نخستین ).Kraiger et al.,1993( گیرند می قرار توجه مورد
 حیطۀ سه در را یادگیري اصلی اهداف )1956( بلوم بنجامین
 )نگـرش ( عـاطفی  و )ارتمه( حرکتی روان ،)دانش( شناختی
 هـر  در ضـروري  عناصـر  منزلـۀ   به را آنها وي .کرد بندي  طبقه
 بـا  معـادل  را دانـش  و گرفـت  درنظـر  آموزشـی  ریزي برنامه
 فـردي  توانـایی  مفهـوم  بـه  را مهـارت  اطالعـات؛  و واقعیت
 نحـوة  مثابـه   بـه  را نگرش و وتربیت؛ تعلیم و تجربه از حاصل
 را وي رفتـار  کـه  هـایی چیز از فـرد  ارزشیابی اغلب و توجه
   .دانست دهند، می جهت

  
  دانش

م هاي  واژه قرآن، در  معنـی  بـه  و یکـدیگر  مترادف دانش و عِلْ
 با دانش فارسی، زبان در .اند  رفته کار  به دادن تمیز و تشخیص
 لغتنامـه ( فـضل  و ییدانـا  ،داننـدگی  ،دانـستن  م،علـ  :مفاهیم
 فرهنگ( معرفت و خرد عقل و )معین فرهنگ( علم ؛)دهخدا
 مفهوم به انگلیسی، زبان در دانش .است شده توصیف )عمید

 یـک  ةدربار مردم ۀهم یا شخص یک فهم و درك ،اطالعات
 هـا،   ارزش منـد،   قاعده تجربیات از منعطف ترکیبی و موضوع
 کـه  بنیـانی  بـصیرت  و تخصـصی  بیـنش  اي،  زمینـه  اطالعات
 تجربیـات  کردن یکی و ارزشیابی براي را چارچوبی و محیط

ــات و ــراهم اطالع ــی ف ــازد، م ــده س ــت آم Cobuild ( اس

2019 ,Dictionary English Advanced(.  
ــدة دانــش   ــایق دربرگیرن  هــاي مهــارت و اطالعــات ،حق
 نظـري  درك ،وپرورش آموزش یا تجربه ازطریق آمده دست به
 اي  آشـنایی  یـا  آگـاهی  دانـش  .است موضوع یک از عملی یا

 شـده  حاصل وضعیت یا واقعیت یک تجربۀ ازطریق که است

 دانشمندان، ذهن ).Oxford living Dictionary, 2019( باشد
   ).Gamble & Blackwell, 2001( است دانش سرچشمۀ

 یـا  سـپردن  خـاطر   به براي ذهنی و شناختی توانایی دانش  
 آوردن، یـاد   بـه  مـوارد  و اسـت  اطالعـات  شـناختی  پردازش

 و لگوهـا ا حقـایق،  ارزشـیابی  و کـاربرد  فهمیـدن،  بازشناسی،
 اتفـاق  شـرایطی  در دانـش  فراگیري .شود  می شامل را مفاهیم
 وحقـایق  مفـاهیم  از شـدن  آگاه براي هایی  فرصت که افتد  می

 آنچـه  فرد( کتبی هاي  آزمون وسیلۀ  به دانش .باشد آمده فراهم
 دانـد   مـی  را آنچـه  فرد( شفاهی و )سازد  می مستند داند  می را

ــل )دهــد مــی شــرح ــدازه قاب ــري ان  The Peak( اســت گی

Performance Center, 2020.(   
  

  دانش انواع و مفهوم
 فارسی ادب و زبان فرهنگستان مصوب هاي نامه واژه فرهنگ

 در و شـود   مـی  بیـان  و تدوین آسانی  به که را انشید )1388(
 بـر  نـاظر  دانـش  و صـریح  دانـش  یابـد   مـی  تبلور فکري آثار

  .است کرده توصیف ضمنی دانش را افراد یذهن شناخت
 مـدیریت  رویکـرد  بـا  وضمنی صریح به دانش بندي  طبقه  
 منـد   قـانون  و یافتـه   رسـمیت  صریح دانش :دارد انطباق دانش
 قـرار  اشـاره  مـورد  شـده   شناخته دانش منزلۀ  به گاهی و است
 تـشخیص،  بنـابراین  ).Brown & Duguid, 1998( گیـرد  مـی 
 اسـت  آسـان  نـسبتاً  دانـش  نوع این بازشناسی و سازي  ذخیره

)Wellman, 2009.( دارد، بصیرتی و ذاتی جنبۀ ضمنی دانش 
 علـت   همـین   به .است محور  تجربه عمدتاً و دشوار آن تعریف
 بـه  متکـی  زمینـه،  بـه  وابـسته  ماهیـت،  ازلحاظ ضمنی دانش
 ریشه عمیقاً و است سخت دانش این با ارتباط .است شخص

  ).Nonaka, 1994( دارد مشارکت و تعهد عمل، در
 تقـسیم  عملی و نظري به دانش دیگر، ديبن  طبقه یک در  
 که است نظریه از آمده  دست  به دانش نظري دانش :است شده

 تأمل از آمده  دست  به دانش عملی دانش و دارد تعمیم قابلیت
 ).Fensterrmacher, 1994( اسـت  جزئی و خاص و عمل بر
 فکورانه و ابزاري گونه، دو را عملی دانش انواع )2006( کار
 کمــیس و کــار و )1973( بوردیــو اســت کــرده گــذاري نــام

 دانـش  عینـی،  دانـش  شـامل  را نظـري  دانـش  انواع )1986(
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  .اند  برشمرد شناختی عمل دانش و پدیدارشناختی
ـ  دانش :اند  کرده تقسیم هم یفنّ و عمومی به را دانش    یفنّ
 بـا  یفنّ دانش .دارد اشاره »پیچیده وظایف تکمیل توانایی« به

 .دارد تفـاوت  ،فلـسفه  یـا  تاریخ دانستن یعنی ،عمومی دانش
 بـه  بـسته  دقیـق  هاي مهارت از اي مجموعه مثابه  هب یفنّ دانش
 انـش د بـا  »فنّی« اصطالح .گیرد  می قرار توجه مورد کار ۀزمین
 علمـی  یـا  صـنعتی  کـار  در خاصـی  روش یـا  مهارت ،عملی
  ).Longman, 2019( شود می مرتبط

 اولـین  آموزشـی،  فاهدا زمینۀ در )1956( بلوم نظریۀ در  
 دانــش انــواع و شــد نامیــده دانــش شــناختی حــوزة ســطح

 دانـش  خـاص؛  دانـش  :عنـاوین  بـا  سـطح  ایـن  زیرمجموعۀ
 ابزارهـاي  و ها شیوه دانش خاص؛ حقایق دانش اصطالحات؛
 ؛)قراردادها ها، نامه پیمان( ها کنوانسیون دانش آنها؛ به پرداختن
 هـا؛  بندي دسته و ها بندي طبقه دانش ها؛ توالی و روندها دانش
 انتزاعـی  و عمومی دانش شناسی؛ روش دانش معیارها؛ دانش
 و هـا  نظریـه  دانـش  هـا؛  تعمـیم  و اصول دانش رشته؛ یک در

  .شد تعیین ساختارها،
 ةحوز در بلوم بندي طبقه در )2001( کراتوول و اندرسون  

 ابعـاد  در را شـناختی  حـوزة  آنها .کردند نظر تجدید شناختی
 و هـا  مؤلفـه  .کردنـد  معرفـی  شـناختی  فرایند و دانش دوگانۀ
 شـرح  بـه  )Ibid( کراتـوول  و اندرسـون  نظریـۀ  هاي شاخص
  :است زیر عناوین

 کـه  اسـت  اي  پایـه  عناصـر  منظـور  .واقعی امور دانش )الف
 بایـد  آن مـشکالت  حل یا رشته با آشنایی براي فراگیران
 زیرمجموعـۀ  دانـش  انـواع  عنـاوین  نظریه این در .بدانند
 دانـش  اصـطالحات؛  دانـش  :از نـد ا  عبـارت  واقعی دانش

  .خاص عناصر و جزئیات
 را آنها که پایه عناصر میان درونی روابط .مفهومی دانش )ب

 شـکل  را کارکردهـا  تـر   بـزرگ  سـاختار  در سازد  می قادر
 زیرمجموعـۀ  دانـش  انـواع  عنـاوین  نظریـه  این در .دهند
 و هـا   بنـدي   طبقـه  دانـش  :از نـد ا  عبـارت  مفهـومی  دانش
 هـا   مدل ها،  نظریه دانش ها؛  تعمیم و اصول دانش ها؛  دسته
  .ساختارها و

 هـاي   روش کارهـا  انجام شیوة ).اي  رویه( روندي دانش )ج

 از گیـري   بهـره  معیارهـاي  و شناسـایی  و کـشف  تحقیق،
 شـامل  را هـا   روش و هـا   تکنیـک  هـا،   الگوریتم ها،  مهارت
 ۀزیرمجموعـ  دانـش  انواع عناوین نظریه این در .شود  می

ــش ــدي دان ــارت رون ــدا عب ــش :از ن ــارت دان ــا مه  و ه
ــک دانــش موضــوع؛ خــاص هــاي الگــوریتم ــا تکنی  و ه

 زمـان  تعیـین  معیارهاي دانش موضوع؛ خاص هاي  روش
 .مناسب هاي رویه از استفاده براي

 و طـورکلی   بـه  شـناخت  دربـارة  دانش .فراشناختی دانش )د
 شــناخت وکیــف کــم از فــرد آگــاهی و دانــش همچنــین
 انـواع  عنـاوین  نظریـه  ایـن  در .شود  می شامل را خودش
 دانـش  :از ندا  عبارت فراشناختی دانش زیرمجموعۀ دانش

 دانش شامل شناختی، وظایف مورد در دانش استراتژیک؛
  .موقعیتی دانش و مطلوب )اي زمینه( متنی

  
   مهارت

 در رسـایی  و زیرکـی  معانی با مهارت فارسی هاي فرهنگ در
 در بـودن  مـاهر  ؛)دهخـدا  لغتنامـه ( زبردستی و استادي و کار

 فرهنـگ ( کـار  در زبردستی و چابکی زیرکی؛ استادي؛ ،کاري
 اجـالس  هـشتمین  و یکـصد  گـزارش  در .اسـت  آمده)عمید
 همـه  شامل را مهارت ،)2019(کار المللی بین کنفرانس ساالنه
 راه از شـخص  یـک  کـه  دانـد  می شغل با مرتبط هاي مهارت
  .ردآو می دست به مطالعه و تجربه

 یـا  هـا   فعالیـت  انجام براي فیزیکی هاي  توانایی ها  مهارت  
 عملکـردي  هـاي   توانـایی  مثابـه   بـه  ها  مهارت .هستند وظایف
 صـحت  و دقـت  شـده،   صرف زمان میزان معیارهاي براساس
  .شوند می گیري اندازه و سنجش محوله وظایف انجام
 کـاربرد  جهت فرد توانایی اساس حقایق، و مفاهیم دانش  

 نگـرش  یـک  اصـالح  یـا  وظیفـه  یـک  انجـام  براي ها مهارت
 هـایش   نگـرش  یـا  هـا   مهـارت  توسعۀ از قبل شخص .هستند
 بـراي  .اسـت  موضـوع  بـه  مربوط پایه دانش فراگیري نیازمند
 هـاي   گـام  یـا  دانـش  باید شیرینی پختن از قبل شخص مثال،
 فیزیکـی  توانـایی  بـا  ارتبـاط  در ها   مهارت .بداند را آن انجام
 چـون  عواملی و شوند  می تعریف وظیفه یا یتفعال یک انجام

 را دانـش  کـاربرد  و زبردسـتی  همـاهنگی،  فیزیکـی،  حرکات
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 هـا   مهـارت  اجـراي  در کـارایی  و شایـستگی  .شوند  می شامل
 سـرعت،  برحـسب  ها  مهارت .است تمرین و آموزش مستلزم
 گیـري   انـدازه  نظـارت  و مـشاهده  ازطریـق  تکنیـک  یـا  دقت
 آموختـه  فنّی دانش انتقال طریقاز همیشه ها  مهارت .شوند  می
 معمـوالً  .است نظري دانش عملی کاربرد ها  مهارت .شوند  می

 آمـوختنی  وظیفۀ یک فیزیکی انجام و آغاز چگونگی و دانش
  ).The Peak Performance Center, 2020( است اکتسابی و
  

  مهارت طراحی
 خاصـی  گـستردگی  از هـا   مهـارت  طراحـی  وتربیت، تعلیم در

 فنّـی  هـاي   توانایی ،)2002( بونولو و لوئیس .تاس برخوردار
-علمـی  برنامـۀ  یـک  در هـا   مهـارت  طراحـی  براي موردنیاز
 :اند کرده خالصه گونه این را کاربردي

 .وظیفه سازي شفاف در مهارت .1
 .مفهوم تولید در مهارت .2
 .پاالیش و ارزیابی در مهارت .3
 .جزئیات طراحی در مهارت .4
 .نتایج میان ارتباط برقراري در مهارت .5
  .فرایند اجراي نمایش کلی مهارت .6
  

  مهارت انواع
 مهـارت  و نـرم  مهـارت  بـه  شـغلی  هـاي   مهارت طورکلی،  به

 هـاي  مهـارت  ):Alison Doyle, 2019( شود می تقسیم سخت
 فـردي،  بـین  هـاي  مهـارت  و دارنـد  کاربرد شغلی هر در نرم

 ملشـا  را کیفـی  هـاي  ویژگـی  دیگـر  و ارتبـاطی  هاي مهارت
 .دشـو   مـی  کـار  محـل  در فـرد  موفقیـت  موجب که شوند می

 کارهـا  انجـام  بـراي  ضروري هاي ویژگی سخت، هاي مهارت
 یـا  اداري هـاي  مهـارت  کامپیوتري، هاي مهارت مانند هستند،
 .آن مانند و مشتریان امور هاي مهارت

 آموزشـی  فاهدا بندي طبقه در )1374( همکاران و هنیگا  
  :اند شمردهبر مهارت نوانع با را قابلیت نوع دو
:  ازجملــهچهارگانــه ســطوح شــامل ذهنــی هــاي مهــارت -1

یادگیري تمیز دادن؛یـادگیري مفهـوم؛ یـادگیري قائـده و           
  مسئله؛  قوائد سطح باال و حل و؛قانون

 .یدي هاي مهارت -2
عـد  از )2001( وول کـرات  و اندرسون   شـناختی  فراینـد  ب 
 نـام  شـناختی  ةحـوز در یـادگیري  اهداف ابعاد از یکی مثابه به
 شـناختی  هاي مهارت از اي مجموعه قالب در را آن و برند می

 هـاي  آمـوزش  اجـراي  و ریـزي  برنامـه  در که نندک  می معرفی
عـد  .دارنـد  اي کننـده  تعیـین  نقـش  کـاربردي -علمی فراینـد  ب 

ــناختی ــۀ در ش ــون نظری ــرات و اندرس ــدة وول ک  دربرگیرن
 مجموعـه  دیگـر  ارتعبـ  بـه  یا ها  فعالیت یا اقدامات مجموعه
  :است زیر شناختی هاي مهارت
 حافظۀ از مربوطه دانش بازخوانی معنی به آوردن، یاد  به )الف

 فراخواندن؛ و بازشناسی هاي مهارت شامل بلندمدت
 آموزشـی  هـاي   پیـام  معانی کردن تعیین معنی به دانستن، )ب

 سـطوح  کـه  تـصویري  ارتباطـات  و کتبـی  شفاهی، از  اعم
 بنـدي؛   گـروه  زدن؛ مثـال  کردن؛ تفسیر :شامل آن مهارتی
 توضـیح  و کـردن  مقایـسه  کردن؛ استنتاج کردن؛ خالصه
 شود؛ می دادن

 در رویـه  از اسـتفاده  یـا  گـذاردن  اجـرا  معنـی  به کاربرد، )ج
 انجـام  بـه  و کـردن  اجـرا  سطح دو شامل معین وضعیتی
 رساندن؛

 و آن دهنـدة   تـشکیل  اجـزاء  بـه  مـواد  تجزیۀ یعنی تحلیل، )د
 سـاختار  یک به و یکدیگر به قطعات چطور ینکها کشف
 آن مهــارتی سـطوح  .شـوند  مـی  مربــوط هـدف  یـا  کلـی 
 دهی؛ نسبت و سازماندهی تمایزبخشی؛ :از اند عبارت

 و معیارهــا براســاس داوري مفهــوم بــه کــردن، ارزشــیابی )ه
 نقـد  و کردن بررسی :مهارتی سطوح شامل و استانداردها
  کردن؛

ـ  کـردن،  )ایجـاد ( خلق )و  کنـار  عناصـر  دادن قـرار  معنـی  هب
 ساختن یا بدیع یکپارچه کل یک بندي  صورت و یکدیگر

 :ســطوح دربرگیرنـدة  ابتکــاري، و اصـلی  محــصول یـک 
 .کردن تولید و کردن؛ ریزي برنامه کردن؛ فراوري

  
  نگرش

 دیـدن  ،کـردن  نگـاه  معـانی  با نگرش فارسی هاي فرهنگ در
 و ؛)معـین  فرهنـگ ( نظـر  بینش، نگریستن، ؛)دهخدا لغتنامه(
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 )عمیـد  فرهنگ( دیدن و نگاه ،نظر ،رعایت ،مالحظه ،دیدگاه
 و زبـان  فرهنگستان مصوب هاي نامه واژه فرهنگ .است آمده
 هـاي   پاسخ ثابت نسبتاً الگوي را نگرش )1388( فارسی ادب

 یـا  شـیء  یـا  شـخص  یـک  بـه  رفتاري یا شناختی یا عاطفی
 یـک  نگـرش  روتلیج فرهنگ در .است کرده تعریف موضوع
 ذات در ذهنـی  و عـاطفی  پدیـدة  یـک  و شـناختی   روان سازة

 ,Vogel & Wanke( کنـد  مـی  توصیف را او یا است شخص

 یک یا چیز یک دربارة دیدگاه یا احساس یک نگرش )2016
 ,Cambridge Dictionary( است آن از ناشی رفتار و شخص

2019.(   
 را شـخص  که است ها  هیجان و ها  باور از ترکیبی نگرش  

 مختلف هاي  گروه و اشیا دیگران، به تا کند  می آماده پیشاپیش
 را اشـیا  از ارزیـابی  ها  نگرش .کند نگاه منفی یا مثبت ةشیو به

 یـا  اعمـال  هـدایت  یـا  نـی بی  پیش نتیجه در و کنند  می خالصه
ــاي ــده رفتارهـ ــده را آینـ ــی برعهـ ــد مـ ــتس( گیرنـ  و الفـ
   ).1390همکاران،

 یـا  کـرد  ایجاد را آن توان می یعنی است، اکتسابی نگرش  
 دادن بـراي  گرفتـه  شـکل  ازپیش گرایش یک نگرش .داد تغییر
 .اسـت  معـین  موضـوع  یـک  بـه  نـامطلوب  یـا  مطلوب پاسخ
 او عـدالت  و وتربیـت  تعلـیم  بـه  دانـش،  بـه  فرد یک نگرش
 گـرایش  و چیـزي  دادن قـرار  مـوردنظر  شیوة و است وابسته
 مــريا نگــرش .شــود مــی موجــب را آن بــه نــسبت رفتــاري
 چیزهـا  یـا  مردم ارزشیابی از که است اکتسابی یا شده آموخته
 شـود  مـی  حاصـل  امـور  پیامد یا ایده یک موضوع، یک مانند

)Novák et al., 2016.(   
  

  نگرش عناصر و اجزا
 یک به معطوف آنکه نخست :است ویژگی سه داراي گرشن

 الًمعمـو  آنکـه  دوم .اسـت  موقعیت یا رویداد شخص، شیء،
 دوام و ثبـات  داراي هکـ آن سـوم  و اسـت  یارزشـیاب  بـر   مبتنی
  ).1396 کریمی،( است توجهی قابل
ــه   ــاد ب ــر ،)همــان( کریمــی اعتق ــک و بهن  و )1384( وانِ

 :از انـد   عبـارت  نگرش ةدهند  تشکیل عناصر )1379( رضائیان
 هـاي   لفـه ؤم .رفتـاري  عنصر و عاطفی عنصر شناختی، عنصر

 شـخص،  یـک  بـه  نسبت دانش و فهم آگاهی، شامل شناختی
 دوست ارزیابی، شامل عاطفی هاي  لفهؤم چیز؛ یک یا موضوع
 چیـز؛  یک یا موضوع یک شخص، یک دادن ترجیح و داشتن

 بروز براي فرد قصد میل، گرایش، شامل رفتاري هاي  لفهؤم و
  .است رفتار
 رفتـاري  و عـاطفی  احـساسی،  شـناختی،  مبانی از نگرش  

 اشـاره  اطالعـاتی  بـه  نگـرش  شناختی مبناي .است برخوردار
 ارزیـابی  نـوعی  با و دارد نگرش موضوع ةدربار فرد که دارد
 بـا  اغلـب  نگـرش  احـساسی  و عـاطفی  مبنـاي  .اسـت  همراه
 نقــش ثیرگــذاريأت موجــب و دارد پیونــد افــراد هــاي ارزش
 نهایـت در نگـرش  رفتـاري  مبـانی  .شود می رفتار در انگیزش
 برابـر  در تا زدسا می آماده را فرد یعنی ،شود می رفتار به منجر
 اجـزاي  البتـه  .دهـد  نـشان  واکـنش  خـود  از نگرش موضوع
 و شـدت  عـد ب دو از و هـستند  متغیـري  ۀدامنـ  داراي نگرش
  .دهستن متفاوت هم با پیچیدگی ۀدرج

  
   نگرش تغییر
 واقع، در .شود تغییر دچار تواند  می آموزش تأثیر  تحت نگرش

 را رفتـار  و تفکر آنچه یعنی ها،  ارزش و ها  نگرش احساسات،
 شـوند  می تغییر دچار عاطفی حوزة یادگیري با دهد،  می شکل

)Neuman & Friedman, 2010.(   
 ضـمن  خـود  نظریـۀ  در )134 :1374( همکـاران  و گانیه  
 یـا  آموزشـی  هـدف  یـک  بـه  آموزشـی  هاي هدف بندي طبقه

 بــه نـسبت  فـرد  عـاطفی  احــساس و تمایـل  نـوعی ( قابلیـت 
 .انـد  کـرده  اشاره )ها  نگرش( ها گرایش عنوان تحت )ها  پدیده
ــه  ازنظــر ــوزش همکــاران، وگانی ــه« آم ــیش  اي مجموع از پ

ــی ــده طراح ــب در ش ــدادهاي قال ــی روی ــوزش بیرون  و آم
 درونـی  یـادگیري  هـاي   پردازش از حمایت براي شده  طراحی
   .»است
 در یـادگیري  مراحـل  یـا  سـطوح  همکـاران  و لوو کرات  

ــاطفی حــوزة ــامل را ع ــت، ش ــخ، دریاف ــذ ارزش پاس  اري،گ
 کردنــد تعیــین هــا ارزش کــردن درونــی و ســازماندهی

)Krathwohl et al., 1964.( ــومن ــدمن و نی  )2008( فری
 ایــن توسـعۀ  هــدف بـا  و کردنـد  بــازنگري را فـوق  سـطوح 
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ــه ــدي، طبق ــی بن ــاطفی حــوزة ســطوح در تغییرات ــوم ع  و بل
 و نیـومن  تجدیدنظرشـده  مـدل  در .کردنـد  ایجاد همکارانش
 شناســایی، :از نــدا عبــارت فیعــاط حــوزة ســطوح فریــدمن
 مشخـصات  تعیـین  و تبـدیل  تغییـر  اکتـشاف،  سـازي،   شفاف

)Neuman & Friedman, 2008.(  
 بندي طبقه در که عاطفی، حوزة در یادگیري مراحل یا سطوح
 )2008( فریـدمن  و نیـومن  و )1964( همکاران و لوو کرات
 غییرت یا توسعه ایجاد، مراحل و فرایند معرف درواقع اند،  آمده

  .هستند آموزش اجراي و ریزي برنامه ازطریق نگرش
  

  نگرش و مهارت دانش، پوشانی هم
 و مهـارت  دانـش،  در تغییـر  ایجاد دنبال  به آموزشی برنامۀ هر

 یـا  آموختـه  بایـد  کـه  موضوعاتی لذا .است فراگیران  نگرش
 موضـوع  هـر  .شـود   مـی  تعیین قبل از شوند، تغییر دستخوش
 دانـشی،  اصـلی  حیطـۀ  یـک  در گیـري قرار بر  عالوه آموزشی
 .دارد پوشـانی   هـم  هـا   حیطه سایر با اغلب ،نگرشی یا مهارتی
 بـر   افـزون  باشـد،  مهـارت  یـک  يارتقـا  آموزش موضوع اگر

 نگـرش  تقویـت  نیز و فراگیران دانش افزایش اصلی، موضوع
 هـاي   برنامه در .یابد  می ضرورت موضوع به نسبت آنها مثبت

 از مــستقل ،نگــرش و رتمهــا دانــش، حیطــۀ ســه آموزشــی
 واقـع،  در .دارند مشترك مرزهاي یکدیگر با و نبوده یکدیگر

ــه در ــاي برنام ــی، ه ــه آموزش ــاي جنب ــشی، ه ــارتی دان  و مه
 یـک  مثال، براي .دارند پوشانی  هم یکدیگر با احساسی  عاطفی
 در تغییـر  ایجاد جهت در تالش با ندگیفروش آموزش برنامۀ
ـ  فراگیران نگرش و مهارت دانش،  محـصول،  دانـش  آنهـا  هب
 در اعتمـاد  و عالقـه  ایجاد مهارت آن، مانند و قیمت جزئیات
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   ها معادل
 Bourdieu  ویبورد
 Psychomotor domain  حرکتی روان حیطۀ
 Cognitive domain   شناختیحیطۀ

 Affective domain  حیطۀ عاطفی
 Strategic knowledge  دانش استراتژیک
 Knowledge of terminology  دانش اصطالحات
 Knowledge of principles and  ها میدانش اصول و تعم

generalizations 
 Factual Knowledge  یدانش امور واقع

 Phenomenological knowledge  یدارشناختیدانش پد

هاي  ها و روش دانش تکنیک
   عخاص موضو

Knowledge of subject-specific 
techniques and methods 

 Knowledge of specific details   و عناصر خاصاتیدانش جزئ
and elements 

 Knowledge of specific facts  دانش حقایق خاص
 Knowledge of specifics  دانش خاص
 Knowledge of methodology  یشناس دانش روش

 Knowledge of trends and  ها  توالیدانش روندها و
sequences 

 Procedural Knowledge  )يا هیرو (يدانش روند
ها و ابزارهاي  دانش شیوه

  پرداختن به آنها
Knowledge of ways and means 
of dealing with 

 Explicit Knowledge  دانش صریح
 Tacit Knowledge  دانش ضمنی
 Knowledge of classifications  ها يندب  و دستهها يبند دانش طبقه

and categories 
 Knowledge of classifications  ها  و دستهها يبند دانش طبقه

and categories 
 Praxeological  knowledge  یشناخت دانش عمل
 Practical knowledge  دانش عملی

 کی در ی و انتزاعیدانش عموم
  رشته

Knowledge of universals and 
abstractions in afield 

 Objective knowledge  ینیدانش ع
 Meta cognitive Knowledge  دانش فراشناختی

 Technical knowledge  دانش فنّی

 Knowledge of conventions  ها دانش کنوانسیون
 Knowledge of criteria  ارهایدانش مع
 ي زمان برانیی تعيارهایدانش مع

   مناسبياه هیاستفاده از رو
Knowledge of criteria for 
determining when to use 
appropriate procedures 

 Conceptual Knowledge  یدانش مفهوم
 يها تمیها و الگور دانش مهارت
  خاص موضوع

Knowledge of subject-specific 
skills and algorithms 

 Theoretical knowledge  دانش نظري
 Knowledge of theories and  و ساختارها ها هیدانش نظر

structures 
ها و   مدلها، هیدانش نظر
  ساختارها

Knowledge of theories, 
models, and structures 

 Characterizing by a value  ها  کردن ارزش درونی

 Kemmis  سیکم
 Behavior based attitude  مبانی رفتاري نگرش
 Cognitive based attitude  مبناي شناختی نگرش

 Affectively based attitude  مبناي عاطفی و احساسی نگرش
 Intellectual Skills  هاي ذهنی مهارت
 Hard skills   سختهاي مهارت
 Soft skills   نرمهاي مهارت
 Motor skills  هاي یدي مهارت

 
 
  
  
  


