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Background and Objectives: In the turn of present century, dramatic changes have taken place in education
and society. Among these changes, the change from an industrial to a knowledge-based society, the change
from information technology and new information in various scientific fields, and the change in occupations
can be mentioned. As a result, education has faced many shortcomings based on the level of the
expectations of the society and its outputs. Due to the changes in the objective of the educational systems
and the changes in the dimensions of people's lives, the teacher researcher paradigm has been considered
by most teacher training systems in recent years, and that is why, it has led to some reforms in teacher
training programs. The main and most important components of teacher training, curriculum, consists of
goals, content, teaching method and evaluation. The present study explains the goals of the curriculum
based on a teacher-researcher training at Farhangian University. The goals of the study are comprised of
three areas of knowledge, competence, and attitude. According to the objectives of the study a mixed
research method of the exploratory type was used which consists of two qualitative and quantitative stages.
In the qualitative stage interpretive phenomenological method of data collection tool was used and In the
quantitative stage, a descriptive survey method was utilized.
Methods: In the qualitative section, the research population comprised of the experts in the field of teacher
training among which the appropriate instances were selected through targeted sampling and the required
information was collected through a semi-structured interview. Theoretical saturation was achieved from
interviews with 15 experts. In the analysis of the text of the interview the interpretive content analysis was
used. To validate the data, credibility, transferability, reliability and validation were used. In the quantitative
stage, the research population were the faculty members of different campuses of Farhangian University,
among which four provinces were selected as the sample. The multi-stage cluster sampling method was
used to select the sample and using Cochran's formula 274 people were selected among the faculty
members of campuses and provincial centers. Data collection was done through a researcher-made
questionnaire which was extracted from the qualitative part of the research. The data were analyzed by
using a single sample T-test and Friedman test.
Findings: In this study, the goals of the curriculum were explained in terms of knowledge, ability and
attitude. The results showed that the area of knowledge includes reflection, critical thinking, scientific
expertise and research knowledge. The area of ability is comprised of the ability to perform research, to
write, to be creative, to act systematically, to be independent and self-sufficient; and the area of the
attitude includes interest in research and having no prejudice and stereotypes. The quantitative results of
the study also showed that the components of attention and accuracy in relation to the issues of education
in the field of knowledge, students' ability to self-assess; in the area of ability, and avoidance of prejudice
and black and white thinking, and in the area of attitude received the most attention by the faculty
members. There is clear evidence of a gap between the goals of the Farhangian University at the executive
level in terms of knowledge, ability and attitude.
Conclusion: This study showed that the goals of the teacher taining curriculum need a general reformation
at the executive level. It is important to pay attention to all areas of goals including knowledge, ability, and
attitude and It is necessary to pay equal attention to all areas and to combine theoretical courses with the
required practical work in teacher training programs.
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مقاله پژوهشی

تبیین اهداف برنامه درسی مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگیان
حسین عابدینی علوی ،محمدرضا نیلی احمدآبادی* ،محمدرضا نیستانی ،محمدجواد لیاقتدار
گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
چکیده
پیشیینه و اهداف :از آغاز قرن حاضررر تغییرات شررگرفی در آموزش و پرورش و جامعه صررورت گرفته اسررت از این
تاریخ دریافت 22 :تیر 1399
تاریخ داوری 25 :شهریور 1399
تاریخ اصالح 11 :مهر 1399
تاریخ پذیرش 20 :آبان 1399

واژگان کلیدی:
برنامه درسی
دانشگاه فرهنگیان
تربیت معلم پژوهنده
تربیت معلم

تغییرات میتوان به تغییر جامعه صنعتی به جامعه دانش بنیان ،تغییر در فناوری اطالعات و اطالعات جدید در حوزههای
مختلف علمی و تغییر در مشراغ اشراره ررد در نتیجه آموزش و پرورش با توجه به سرح انتظارات جامعه و بروندادهای
آن با راسرتیهای زیادی مواجه شرده اسرت با توجه به تغییر اهداف نظامهای آموزشری و تغییرات در ابعاد زندگی مردم،
راهبرد معلم پژوهنده در سرالهای اخیر مورد توجه اغلب نظامهای تربیت معلم قرار گرفته اسرت و به همین دیی موجب
اصرالحاتی در برنامههای تربیت معلم شرده اسرت برنامه درسری تربیت معلم متشرک از مؤیفههای اهداف ،محتوا ،روش
تدریس و ارزشرریابی میباشررد ره یکی از مؤیفههای اصررلی و مهم ،اهداف برنامه درسرری اسررت پژوهش حاضررر به تبیین
اهداف برنامه درسرری مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشررگاه فرهنگیان پرداخته اسررت اهداف در سرره حیحه دانش،
توانش و نگرش مورد تبیین قرار گرفتره اسرررت برا توجره بره اهرداف پژوهش ،از روش پژوهش ترریبی از نوع ارتشرررافی
اسرتفاده شرده اسرت ،ره از دو مرحله ریفی و رمّی تشرکی شرده اسرت در مرحله ریفی از روش پدیدارشرناسری تفسریری
تدوین ابزار جمع آوری اطالعات بهره گرفته شده و در مرحله رمّی روش توصیفی پیمایشی بهرار رفته است
روشها :در بخش ریفی پژوهش ،جامعه پژوهش متخصررصرران حوزه تربیت معلم میباشررند ،ره از طریق نمونهگیری
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هدفمند موارد محلوب نمونه انتخاب گردید و از طریق مصراحبه نیمه سراختار یافته ،اطالعات مورد نیاز جمع آوری شرد
اشرباع نظری از مصراحبه با  15نفر از صراحبنظران حاصر گردید در تحلی متن مصراحبهها از روش تحلی محتوای
تفسریری اسرتفاده شرد برای اعتباربخشری به دادهها از قابلیت اعتبار ،انتقال پذیری ،اعتماد و تأیید بهره گرفته شرد در
مرحله رمّی ،جامعه پژوهش اعضرای هیأت علمی واحدهای دانشرگاه فرهنگیان میباشرند ره چهار اسرتان به عنوان نمونه
انتخاب گردید روش نمونهگیری خوشررهای چند مرحلهای برای انتخاب نمونه بهرار رفته و از بین اعضررای هیأت علمی
پردیسها و مرارز اسرتانها با اسرتفاده از فرمول رورران  274نفر انتخاب شردند جمعآوری اطالعات از طریق پرسرشنامه
محقق سراخته اسرتخراش شرده از بخش ریفی پژوهش انجام گردید دادهها از طریق آزمون Tتک نمونه و فریدمن تحلی
شد
یافتهها :در این پژوهش اهداف برنامه درسری در ابعاد دانش ،توانش و نگرش مورد تبیین قرار گرفت نتایج نشران داد ره
حیحه دانش شررام بازتابی بودن ،تفکر نقادانه ،تخصررع علمی و دانش پژوهش اسررت حیحه توانش دربرگیرنده توانایی
پژوهشرگری ،نوشرتن ،خالقیت ،سریسرتمی عم رردن و اسرتقالل و خودرارآمدی؛ و حیحه نگرش مشرتم بر عالقهمندی
به پژوهش و عدم تعصررب و رلیشررهای عم نکردن اسررت نتایج رمّی تحقیق نیز نشرران داد ره مؤیفههای توجه و دقت
نسربت به مسرا تعلیم و تربیت در حیحه دانش؛ توانایی خودارزیابی دانشرجویان در حیحه توانش؛ و دوری از تعصرب و
تفکر سریاه و سرفید در حیحه نگرش از بیشرترین توجه در نزد اعضرای هیأت علمی برخوردارند شرواهد حاری از فاصرله
اهداف دانشگاه فرهنگیان در سح اجرایی در ابعاد دانش ،توانش و نگرش میباشد
نتیجهگیری :این تحقیق نشران داد اهداف برنامه درسری تربیت معلم در سرح اجرا نیازمند یک اصرالح رلی میباشرد و
توجه به همه حیحههای اهداف شرام دانش ،توانش و نگرش از اهمیت باییی برخوردار اسرت و نیاز اسرت بهطور برابر به
همره حیحرههرا توجره گردد و یزوم ترریرب دروظ نظری برا ررار عملی مورد نیراز در برنرامرههرای تربیرت معلم قرابر ررر
میباشد

مقدّمه
در آستانه قرن حاضر تغییرات شگرفی در آموزش و پرورش و جامعه
صورت گرفته است از این تغییرات میتوان به تغییر جامعه صنعتی به
جامعه دانش بنیان ،تغییر در فناوری اطالعات و اطالعات جدید در
حروزههای مختلف علرمی و تغییر در مشراغ اشراره ررد در این میران

آموزش و پروش با توجه به سح انتظارات جامعه و بروندادهای آن با
راستی های زیادی مواجه گردیده است درجه موفقیت هر سازمانی به
متناسب بودن بروندادهای آن با نیازهای جامعه بستگی دارد ره نظام
تعلیم و تربیت در این زمینه در سالهای رنونی با شکست مواجه شده

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،15شماره  ،2بهار 1400

است هم ارنون رشورهای مختلف سرمایه زیادی را در نظام تعلیم و
تربیت خود برای رسیدن به سح قاب قبول هزینه رردهاند
آموزش و پرورش یکی از مهمترین سازمانها برای تربیت نیروی انسانی
و انتقال فرهنگ به نس جوان در هر رشور میباشد یذا تربیت نیروی
انسانی مورد نیاز این سازمان از اهمیت ویژهای برخوردار است درمیان
افراد مورد نیاز این سازمان ،معلمان در نخستین اویویتها قرار دارند
تحقیقات نشان دادهاند باتوجه به هزینههای زیاد در آموزش و پرورش
پیشرفت اصالحات آموزشی به شایستگی فردی و گروهی معلمان و
ارتباط آن با ظرفیت مدرسه برای ارتقا یادگیری دانشآموزان بستگی
دارد ریفیت معلمان در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است؛ به
این دیی ره مردم نقش آموزش را در حفظ ثبات اقتصاد و اجتماعی
درک رردهاند ریفیت معلمان روی ریفیت مدارظ و یادگیری
دانشآموزان تأثیر میگذارد معلمان قادرند با دانش و مهارتی ره رسب
رردهاند ،چهره سازمانهای آموزشی را دگرگون ساخته و با انتقال عناصر
فرهنگی به نس نوخواسته و اعمال روشهای مناسب تربیتی موجبات
رشد شخصیت رودران و نوجوانان را فراهم سازند []1
مواجهه با چایشهای جهانِ در حال تغییر برای بشر اهمیتی انکارناپذیر
یافته است برای مواجهه با این چایشها ،تعلیم و تربیت یگانه راهی است
ره بشر پیش رو دارد بنابراین امروزه هدف آموزش و پرورش تنها انتقال
میراث فرهنگی و تجارب بشری به نس جدید نیست؛ بلکه با توجه به
تغییر و تحویت تکنویوژیکی و ایزامات زندگی در دوران انفجار اطالعات
و رویارویی با نیازمندیهای روز افزون و متنوع ،باید به جای بای بردن
سح محفوظات افراد ،آموزش و پرورش را متحول نمود و آن را بر پایه
تحقیق و تفکر بنا ررد تا دانشآموزان به یادگیرندگانی مستق و
مادامایعمر تبدی شوند و بتوانند از پس چایشهای جهان در حال تغییر
برآیند اجالظ بینایمللی در آموزش اخیراً این هدف را مورد توجه قرار
داده است ره چایش اصلی برای تربیت معلم مجهز رردن همه معلمان
است تا یادگیری مؤثرتری در قرن  21داشته باشند[ ]2بسیاری از
معلمان امروزه با گستره فزایندهای از تفاوتهای یادگیری دانشآموزان
شام علمی ،رفتاری ،جسمی یا فرهنگی در رالظ درظ روبرو هستند
ره تربیت معلم را ملزم میرند به معلمان رمک رند تا در آموزش خالق
و پژوهنده باشند [3و]4
پژوهشها روی تربیت معلم نشان دادهاند :مهارت و تخصع معلم
مهمترین عام در تبیین نتایج یادگیری دانشآموزان است [5و]6
ریفیت معلم ارتباط مثبت و معناداری با پیشرفت دانشآموزان دارد []7
و بهطور مستقیم پیشنهاد میرند ره مرز ریفی نظام مدرسه بهوسیله
ریفیت معلمان آن ترسیم میشود [ ]8صافی [ ]9معلم شایسته را
معلمی میداند ره راه و رسم چگونه آموختن ،چگونه اندیشیدن و چگونه
زیستن را به دانشآموزان میآموزد و به خودسازی و دانشافزایی نیز
توجه دارد
برای دستیابی به اهداف و اصالح تعلیم و تربیت ،از میان عناصر و
مؤیفههای گوناگون تشکی دهنده نظام تعلیم و تربیت اویویت قحعی را
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باید برای معلم قا شد معلم از آن جهت مورد تأرید و توجه و دارای
نقش محوری است ره رارگزار اصلی تعلیم و تربیت بهشمار میرود و
اهداف و منویات متعایی نظامهای تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف ،در
نهایت باید بهواسحه او محقق شود []10
پژوهشها در ایران نشان داده است برنامه درسی تربیت معلم در چهار
بخش اهداف ،محتوا ،روش تدریس و ارزشیابی فاصله آشکاری با سح
محلوب دارند و نیاز به بازنگری جدی میباشد و اینره بسیاری از معلمان
در زمینههای دانش حرفهای [ ،]11مهارتهای حرفهای [،]12
صالحیتهای آموزشی ،تدریسی ،علمی ،رفتاری ،شخصیتی ،اجتماعی،
فکری ،مدیریتی ،عملکردی ،اخالقی ،حرفهای ،و نیز یادگیری مادامایعمر
و فنّاوری آموزشی از وضعیت محلوبی برخوردار نیستند [ ]13با تأرید
بر ساختار جدید برای تربیت معلم تقاط ضعفی مانند ضعف در پژوهش
و تحلی مسا تربیتی ،ضعف در نظریهپردازی و عم و ارا ه راهکارهایی
برای بهبود تربیت معلم ،ضعف در تدوین محتوای مناسب برای برنامه
درسی تربیت معلم را میتوان به هر دو نهاد آموزش عایی و آموزش و
پرورش نسبت داد؛ همچنین دانشگاه از یحاظ فضا ،زیرساختهای
فیزیکی و تجهیزات ،نیروی متخصع و انگیزه برای تربیت معلم پژوهنده
دچار ضعف است []14
پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش از سال 1375تارنون،
اقدام به اجرای ساینه برنامه معلم پژوهنده نموده است .اهداف این برنامه
ارش نهادن به پژوهش و نوآوریهای معلمان و متوییان امر تربیت و ایجاد
انگیزه برای رشد و بایندگی آنان؛ تقویت خودباوری فرهنگیان بهخصوص
معلمان و رمک به رشد و شکوفایی استعدادهای بایقوه آنان و
فراهمساختن زمینههای بهسازی و اثربخشی در فرآیند آموزش و
پرورش؛ بسط تفکرپژوهش و ح مسا جاری و ضروری در بدنه آموزش
و پرورش؛ فراهم ساختن زمینههای ارتقای دانش و بازآموزی معلمان از
طریق درگیررردن آنان با پژوهش در عم ؛ مستندسازی تجربههای
مفیدفرهنگیان برای استفاده متوییان امر تربیت ایران؛ و راهش مشکالت
ناشی از راربرد یافتههای پژوهش متداول دانشگاهی است
در ایران دانشگاه فرهنگیان وظیفه ترییت معلمان را بهعهده دارد این
دانشگاه بهعنوان تأمینرننده اصلی نیروی انسانی برای آموزش و پرورش
شناخته میشود و در اساسنامه آن تأرید شده است ره این دانشگاه باید
باعث تحول و نوآوری در نظام تربیت معلم رشور ،اصالح و ارتقای روشها
و برنامههای آموزشی و پژوهشی تربیت معلم ،توسعه زمینه پژوهندگی،
تقویت روحیه پژوهشی و گسترش دانش ،بینش و مهارتهای منابع
انسانی گردد [ ]15و این میسر نیست؛ مگر اینکه اهداف برنامههای
تربیت معلم مورد بازنگری قرار گیرد تا برنامهها محابق با آن ،معلمانی
متناسب با این اهداف تربیت رنند.
اهداف در اسناد بایدستی بهدرستی اهداف برنامه درسی تربیت معلم را
بیان میرند؛ ویی در سح عم و در آموزش و پرورش شاهد عدم
رفایت معلمان در زمینههای مختلف هستیم ره به صراحت این موضوع
در تحقیقات مختلف نشان داده شده است این تحقیق با هدف شناسایی
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اهداف تربیت معلم پژوهنده و میزان انحباق آن با اهداف برنامه درسی
دانشگاه فرهنگیان در سح اجرای برنامههای درسی انجام شده است
هیچ برنامهای بدون هدف نمیتواند به نتیجه محلوب برسد در برنامه
درسی اهداف نتایج محلوبی هستند ره برنامه در جهت رسیدن به آنها
حررت میرند این نتیجه محلوب در برنامههای تربیت معلم ،تعلیم
معلمانی است ره از هر جهت آماده برطرف رردن نیازهای آموزشی
فراگیران در جوامع رنونی باشند و بتوانند فراگیران را بهطور محلوب
برای زندگی در جامعه آماده سازند و خود معلمان چایشهای به وجود
آمده در آموزش را برطرف سازند رویکرد معلم پژوهنده یکی از
رویکردهای نوین در آموزش است ره مورد توجه قرارگرفته است و
برنامهها باید برای فراهم رردن چنین معلمانی تدوین شوند چندین
اصحالح مرتبط تارنون با فعاییت معلم پژوهنده در ادبیات تعلیم و تربیت
محرح شده است؛ مانند رارگزار پژوهنده ،رارگزار فکور ،پژوهش عملی،
پژوهش تعاملی ،پژوهش رالظ درظ ،پژوهش مبتنی بر عم و غیره
[ ]16با این وجود ،این اصحالحات ممکن است ماهیت و هدف اصلی
معلم پژوهنده را بیان نکنند ماهیت معلم پژوهنده با این تفسیر اساسی
قاب طرح است ره معلم بهواسحه حرفه خویش باید فعاینه در مسیر
تویید دانش موردنیاز نقشآفرین باشد رویکرد معلم پژوهنده نقش معلم
را بهعنوان یک مصرفرننده منفع یافتههای پژوهشهای دیگران تأیید
نمیرند []17
تام و همکاران [ ]18تشری رردندره هدف تربیت معلم ،محققان آموزش
دیده یا حتی معلم پژوهنده نیست؛ بلکه بهدست آوردن یک برداشت
پژوهشی به تدریس است بنابراین معلمان قادر هستند رارشان را
مشاهده رنند و تحلی و توسعه دهند تفکر تربیتی معلم به معنی
مفهومسازی پدیدههای هر روزه است مشاهده آنها بهعنوان جز ی از یک
فرایند آموزشی گستردهتر و توجیه رردن اعمال و تصمیمات گرفتهشده
در این فرایند میباشد
استنهاوظ ( ]19[)Stenhouseمعتقد بود ره معلمان باید محققین
رالظ درظ و مدرسه باشند و نقش فعایی در فرایند برنامهریزی درسی
داشته باشند در سالهای اخیر در تصور رار معلمان و وظایف تربیت
معلم تغییراتی ایجاد شده است رالظ درظ بهعنوان یک موقعیت
اجتماعی پیچیده و معلم به عنوان رسی ره باید تصمیمات رلیدی را در
مهارتهای یادگرفته شده ،بگیرد؛ مورد توجه قرار میگیرد به همین
دیی به معلمان باید رمک شود تا گرایشها و عادات رهنی را رشد دهند
تا آنها را قادر سازد ره در مورد رارشان متفکر باشند اندیشه معلمان
بهعنوان تصمیمگیرنده وارد دوره تربیت معلم شده و توافق آشکاری
درباره نیاز به آماده رردن معلمان بهعنوان رارگزاران فکور ظهوریافته
است براساظ تصور رارگزار فکور توصیه میشود ره دانستن چگونگی
انجام رارها رافی نیست این مفهوم تنوع معنی و نظر را مورد توجه قرار
میدهد[ ]20در سالهای اخیر تغییراتی در تربیت معلم ظهور یافته
است ره قصد دارد تواناییهای معلمان را ارتقا دهد تا در رارشان فکورتر
باشند بر همین اساظ برنامههای تربیت معلم نیاز دارند تئوری و عم
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را مرتبط سازند و طوری تلفیق رنند ره در رار معلمان ،نمایان گردد
[]21
در مفهوم گسترده ،معلمانی ره در رویارویی با رار یا در مورد آن تعمق
میرنند؛ در پژوهشی درگیر هستند ره نه فقط به درک بهتر خودشان
بهعنوان معلم رمک میرند؛ بلکه همچنین تدریس آنها را بهبود
میدهد در انگلستان یورنس استنهاوظ ،حرفهایگرایی معلم همانند
پژوهشگر را شام موارد زیر تعریف ررده است:
ایف -تعهد به پرسش منظم از تدریس خود بهعنوان پایهای برای رشد؛
ب -تعهد و مهارتهای بررسی تدریس خود؛
ش  -توجه به پرسش و آزمون تئوری در رار توسط راربرد مهارتها؛
د -آمادگی اجاره دادن به دیگرمعلمان برای مشاهده رارشان-به طور
مستقیم یا ضبط رردن -و بحث با آنها بر پایه درستی []19
برنامه درسی برای تدریس دانشجویان در دانشگاه (Wisconsin-
 )Madisonآمریکا برای تحریک بازتاب در مورد تدریس و زمینه آن در
همه سحوح طراحی شده است ادبیات نظری برنامه یک پژوهشگر فکور
را بهعنوان رسی ره بنیادها ،اهداف و نتایج رارش را در همه سحوح
ارزیابی میرند،معرفی می رند به علت باور مسلط از یحاظ تاریخی با
عقالنیت فنی و معیارهای ابزاری عام موفقیت در برنامههای تربیت
معلم یک تأرید ویژه ای روی تشویق تعمق و تفکر واقع شده ره
معیارهای اخالقی و آموزشی را بهرار گیرند [22و]23
هدف توانمندسازی دانشجویان تربیت معلم این است ره در مورد
تدریس خود و زمینه آن تفکر رنند با نوع معلمی ره مورد نظر این
برنامه میباشد ارتباط دارد در سال  1979هیأت علمی حوزه ابتدایی
بیانیهای را پذیرفتند ره ریفیتهای یزم برای دانشجویان را مشخع
میررد:
 -1شایستگیهای فنی در دانش آموزش و مدیریت رالظ درظ در
محتوایی ره باید تدریس شود و شایستگی در مهارتها و روشهای
ضروری برای درک تنشهای رالظ درظ در نظر گرفته شود -2 .توانایی
تحلی رار یعنی دیدن اینره چگونه رفتار مدرسه و رالظ درظ (شام
اعمال خودشان) از اهداف و مقاصد پیشبینی شده و نشده پیروی و
تأرید میرند -3 .آگاهی از تدریس بهعنوان عملی ره نتایج اخالقی و
قومی داشته و توانایی گرفتن انتخابهایی قاب دفاع با در نظر گرفتن
رفتار مدرسه و رالظ درسشان  -4حساسیت نسبت به نیازهای
دانشآموزان با ویژگیهای اجتماعی ،هوشی ،نژادی و جسمی متنوع و
توانایی داشتن یک نقش فعال در رشد احترام برای تفاوتهای فردی در
مدارظ و رالظ درظ خود[]24
هدف برنامههای آمادهسازی معلمان طراحی بافت رهنی و سازمانی
جامعهای است ره معلمان آینده ،دانش ،مهارت و حایت مورد نیاز برای
عم به عنوان تصمیم گیرنده ،را در آن جامعه توسعه میدهند[]25
شلیکر( ،]26[)Schleicherبرنامههای پیش از خدمت معلمان را آنگونه
ره آنها را بهصورت مؤثر و مستمر برای مواجهه با چایشها و مسا
آماده نماید؛ مورد توجه قرار داد تا قادر به پاسخگویی به نیازهای

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،15شماره  ،2بهار 1400

گوناگون دانشآموزان در عصر حاضر بوده و قادر به تعام با وایدین
باشند.
راسموسن و بایر ( ]27[)Rasmussen&Bayerدر محایعه تحبیقی
محتوای برنامههای تربیت معلم اول و دوم متوسحه در رشورهای رانادا،
دانمارک ،فنالند و سنگاپور به این نتایج دست یافتند:
ایف اساظ دانش حرفهای تربیت معلم ره بیشتر روایتی(نظری)
میباشد ،بخش گستردهای از دانش حرفهای تربیت معلم در دانمارک را
تشکی میدهد ره در سه رشور دیگر مصداق ندارد ب برنامههای
تربیت معلم در رشورهای رانادا و سنگاپور بهطور وسیع پیشینهای
متشک از دانش پژوهش محور و راهنماییهای عملی و تجارب را بهرار
میگیرد؛ در حاییره برنامههای تربیت معلم در رشورهای دانمارک و
فنالند این اطالعات را به طور مجزا ارا ه میرنند
احمدی [ ]28در بررسی مقایسهای شیوههای ارتقای علمی معلمان
ابتدایی سه رشور ایران ،ژاپن ،آیمان به این نتیجه رسیده است ره
معلمان نبایستی تابع شرایط محیحی و منفع باشند؛ بلکه باید فعال و
خالق باشند تا شرایط را به نفع خویش سازمان بدهند یذا توصیه میرند
معلمان از طریق آموزشهای ضمنخدمت بر محیط خود تأثیر بگذارند
و از تجربیات دیگران درجهت پیشبرد رار تدریس و آموزش استفاده
رنند و نیز بر بهرهگیری از شیوه آموزش از راه دورتوصیه ررده و نمونه
موفق این روش را دانشگاه هاگن آیمان معرفی ررده است .با توجه به
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روایی صوری و محتوایی ابزار مصاحبه و پرسشنامه توسط پنج نفر از
استادان مورد بررسی و تأیید قرارگرفت براساظ نظرات ارا ه شده توسط
اساتید و با راهنمایی استادان راهنما پرسشنامه ساخته شد پایایی ابزار
مصاحبه از طریق پایایی بین ردگذاران مورد تأیید قرار گرفت پایایی
پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آیفای ررونباخ برای ر پرسشنامه
 0/84و برای هر یک از حیحههای دانش  ،0/78نگرش  ، 0/87و مهارت
 0/82تعیین شده است
بهمنظور تحلی دادهها در بخش ریفی ،تحلی محتوای هشت مرحلهای
تفسیری بهرار رفته است [ ،]29مصاحبهها بهطور رام محایعه گردید
گویههای معنیدار هر توصیف استخراش شد و سپس این گویهها به شک
معنیدار صورتبندی شد و دستهبندی معانی رسبشده مشخع گردید
[ ]30برای اعتبار و اعتمادبخشی به دادهها از قابلیت اعتبار ،انتقال
پذیری ،اعتماد و قابلیت تأیید استفاده شد [ ]31برای نشان دادن اعتبار،
محقق از دو ردگذار برای ردگذاری دادهها استفاده ررده و درجه توافق
آنها نشان داد ،اعتبار داده قاب قبول است برای افزایش انتقالپذیری
فن توصیف عمیق از حایت مصاحبهشوندگان ره عمدتاَ برای محایعات
ریفی و مردمنگارانه است ،استفاده شده است [ ]32برای تحلی دادههای
بخش رمّی نیز از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و آمار
استنباطی (آزمون فریدمن t ،تک نمونه) بهره گرفته شده است

پژوهشهای انجام گرفته مسا زیادی پیش روی تربیت معلم قرار دارد؛

بحث و نتایج

به همین علت معلمان توانایی خالقیت ،تفکر بازتابی ،تصمیمگیری در

اهداف برنامه درسی معلم پژوهنده از دیدگاه صاحبنظران در سه مقویه
اصلی دانش ،توانش و نگرش به شرح زیر مورد تبیین قرار گرفت:

مواجهه با این مسا داشته باشند از این جهت بازنگری در آموزش
معلمان یکی از ایزماتی است ره باید به آن توجه گردد؛ یذا رویکرد معلم
پژوهنده میتواند در این مسیر رارساز باشد این پژوهش به دنبال تبیین
اهداف برنامه درسی در ابعاد دانش ،توانش و نگرش برای تربیت معلم
پژوهنده میباشد

روش تحقیق
پژوهش حاضر راربردی بوده و روش آمیخته از نوع ارتشافی( ریفی-
رمّی) بهرار رفته است در بخش ریفی از روش پدیدارشناسی تفسیری
بهره گرفته شده است نمونه آماری در بخش ریفی ،سیاستگذاران و
صاحبنظران در حوزه دانشگاه فرهنگیان بودند این افراد دارای تأییفات
وآثار ارزشمندی در حوزه تربیت معلم بوده و از سوابق مدیریتی و اجرایی
در دانشگاه فرهنگیان برخوردار بودند در این راستا ،با استفاده از
نمونهگیری هدفمند و از نوع گلویه برفی با مصاحبه نیمه ساختاریافته با
 15نفر از این خبرگان ،اشباع نظری در دادهها حاص گردید
در بخش رمّی نیز از روش توصیفی -پیمایشی استفاده شده است جامعه
آماری در این بخش را اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان سراسر
رشور تشکی میدادند ره از طریق نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
از بین پردیسها و مرارز استانها به توزیع  274نسخه از پرسشنامه
محقق ساخته بین اساتید دانشگاه فرهنگیان اقدام گردید

حیحه دانش

در طبقهبندی بلوم از اهداف برنامه درسی این حیحه به ویژگیهای
شناختی معلم اشاره دارد ره خود دانش ،درک وفهم ،تجزیه و ترریب را
شام میگردد این حیحه در این پژوهش در زمینه اهداف مورد توجه
قرار گرفته است این مقویه در چهار گویه اصلی به شرح زیر مورد تحلی
قرار گرفت:
 -1توانایی تفکر بازتابی :معلم باید در همه موضوعات به تفکر بپردازد و
هر موضوعی را باور نکند؛ مگر اینره با شواهد تأیید شود و با تفکر بر
روی مسأیه بتواند به شناخت مسا و راه ح ها دست یابد؛ حتی موارد
و راهبردهایی را ره محرح میگردد مورد بررسی و راوش قرار دهد تا
بتواند به درستی یا نادرستی آنها پی ببرد در این راستا متخصع شماره
یک با توجه به رلیشهای عم نکردن معلم معقتد بود « :نباید رفتار
رلیشهای داشته باشد باید اه فکر ،تأم  ،تدبیر نوآورانه و ح مسأیه
به شک نوآورانه باشد هرموقعیتی را موقعیت منحصربهفرد تلقی رند و
بهصورت تازه با آن برخورد رند» در همین زمینه متخصع شماره ()2
به توانایی تجزیه تحلی پدیدههای رالظ اشاره ررده و بیان داشتند:
معلمی در هم تنیده با پژوهش است معلم ،پدیدههای رالظ درظ را
محایعه ررده و مداخله مؤثری انجام میدهد وی رالظ درظ را بر
مبنای پژوهش طراحی میرند؛ تا دانشآموز ژرفاندیش و متفکر باشد
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و در همه موقعیتها تأم رند همچنین توانایی نقد و تحلی و پژوهش
را داشته و نقدپذیر باشد»
 -2توانایی تفکر انتقادی :این توانایی به نقد سازنده و مؤثر از پدیدهها و
رارهای انجام شده اشاره داره و به نوعی به ماهیت اخالقی و مسا
اخالقی تعلیم و تربیت نیز میپردازد تا معلم بتواند در تدریس این
موضوعات را مد نظر قرار داده و به آداب و رسوم و اخالق در تدریس
توجه رند در همین راستا متخصع شماره ( )10به نقش معلم به عنوان
یک ر نشگر اجتماعی و منتقد و مجتهد تأرید ررده و معتقد بودند:
«معلم باید منتقد باشد؛ منتقد خود و سازمان او باید یک رنشگر
اجتماعی ،دارای توانایی درک ماهیت اخالقی باشد تا مسا اخالقی
محیط رار را درک و ح رند این رار مستلزم توانایی ح مسأیه است
و یزم است تا از سح اخالقی باییی برخوردار بوده و جمود فکر نداشته
باشد معلم مجتهد فردی پویا است؛ دچار جمود فکری نمیشود در
جامعه و زندگی انسانها اقتضا اتی داریم و اقتضا ات زمانه متغیر است
معلم باید درری از زمان و مکان داشته باشد به دیی مقتضیات زمانه
باید در تعلیم وتربیت نیز اجتهاد داشته باشیم»

 )3تخصع علمی :در همه حرفهها نیاز به نوعی دانش تخصصی نقش
بازری را ایفرا میرنرد در تربیرت معلم هم معلرم پژوهنده باید با همره
علومی ره در آموزش مؤثر هستند و میتوانند به معلم در بهتر شدن
شرایط تدریس و آموزش رمک رنند ،آشنا بوده و در آن زمینهها محایعه
داشته باشد در همین مورد متخصع شماره ( )2به چهار دانش اصلی
اشاره ررده و بیان داشته است « :معلم به چهار دانش نیاز دارد :دانش
تربیتی ره به واسحه آن معلم درک میرند ره انسانها قاب رشد و
رمال هستند و درک میرند ره معلم میتواند به انسانهای دیگر به
عنوان راهنما رمک رند این یعنی همان روانشناسی تدریس
دانش تخصصی در رشته های علمی؛ ره واسحه مواجهه با موضوعات
تخصصی است و باید در رشته علمی خود اطالعات یزم را داشته باشد
دانش فناوری؛ به واسحه مواجهه با فناوریهای نوین ،معلم باید سح
مناسبی از شناخت و بهرارگیری فناوریها را داشته باشد و این یعنی
شایستگی عمومی و تخصصی فناوری یا همان رار با نرمافزارهای
راربردی شایستگی اختصاص فناوریهای مرتبط به دروظ خود را بداند
بدون این قابلیت معلم نمیتواند خود را معلم بداند

جدول  :1عنوان فارسی
Table 1: Attributes of the research sample

ویژگیهای نمونه بخش
ریفی
)Attributes of
the qualitative section
)sample

گروه

N

))Group

مرد
جنسیت

()Male

))Gender

زن
))Female

11
4

درصد
))Percentage

ویژگیهای نمونه
بخش رمّی
) Attributes of
the quantitative
)section sample

)(10-20 years

4

سالهای تجربه راری

 30-20سال

(Years of work
)experience

)(20-30 years

4

26.6

 30سال به
بای

4
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()Male

جنسیت
))Gender

10-20سال
26.6

))Group

مرد

73.3
26.7

گروه

N

زن

128

))Female

1-10سال
))1-10 years

سالهای تدریس
))Years of teaching

10-20سال
))10-20 years
20-30سال

48.2

))20-30 years

(Above 30
)years

درصد
))Percentage

53.3
46.7

97

35.4

53

19.3

124

45.3

استادیار
(Assistant
)professor

5

(Associate
)professor

7

علوم انسانی

33.3

))Humanities

دانشیار
رتبه علمی

46.7

رشته تحصیلی
))Fields of study

))Academic status

(Full
)professor
ر
))Total

15

20

100

81

))Sciences

هنر و تربیت
بدنی

استاد
3

پایه

(Physical
education and
)arts

ر
))Total

162

274

31

59.1

29.6

11.3

100
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موضرروعات آموزش و پرورش را تحلی و اسررتنباط رنند» در رتبه آخر
قرار گرفته است
همچنین ،از آزمون  tترک نمونره برای مقرایسررره میرانگین نمره حیحره
دانش اهداف برنامه درسرری دانشررگاه فرهنگیان با معیار فرضرری تعیین
شرررده برای تعیین میزان محلوبیرت در تربیرت معلمران پژوهنرده برهزعم
اسررراتیرد اسرررتفراده گردیرده اسرررت برا توجره بره آرایش دادههرا و نظر بره
پرارندگی میانگینها ،عدد  3/2بهعنوان حدمحلوب در نظر گرفته شررد
رره عردد برابر و برایتر از آن برهعنوان محلوب و عردد پرایین تر از آن
بهعنوان عدم محلوبیت شناخته میشود

دانش آموزشی محتوا؛ این دانش دربرگیرنده تعام و تحابق سه دانش
قبلی برای تدریس عمومی است معلم باید در این دانش توانمندیهای
خود را داشته باشد ره معلم پژوهنده از آن استفاده میرند؛ یعنی همان
دانش راربردی تدریس»
-4دانش پژوهش :همه علوم روشهای پژوهش و نظریاتی مخصوص خود
دارند معلم باید با روشها و نظریهها در پژوهش آشنایی داشتهباشد ره
در هر زمان از روشهای متنوع برای پژوهش استفاده رند و بتواند
متناسب با شرایط از روشهای موجود پژوهشی بهره گیرد
در این رابحه متخصع شماره ( )3به دانش رافی معلم در پژوهش اشاره
رردند و معتقد بودند« :معلمان باید از دانش رافی برای پژوهش در حوزه
عم برخوردار باشند و مهارت رافی برای پژوهش داشته باشند؛ همه
چیز را قبول نکنند و رارها را با آزمایش و بررسی انجام دهند »
در ادامه متخصع شماره ( )5به ویژگی معلم خوب اشاره ررده و بیان
داشتند« :یک معلم خوب رسی است ره دانش تعلیم و تربیت داشته
باشد؛ یعنی دانش موضوع درسی داشته باشد و پژوهش را بداند»
در بخش رمّی پژوهش نتایج زیر از طریق تحلی آماری دادههای
جمعآوری شده ،بهدست آمد حیحه دانش در اهداف برنامه درسی
دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلمان پژوهنده ،همانطورره در بخش
ریفی نشان داده شد ،از  4سؤال تشکی شده است بهمنظور بررسی
وضعیت این عام ها نسبت به یکدیگر و به یحاظ تعیین اویویت و
رتبهبندی این عوام در حیحه دانش اهداف برنامه درسی دانشگاه
فرهنگیان؛ از آزمون فریدمن استفاده شده ره نتایج این آزمون در جدول
 2ارا ه شده است
بر اساظ نتایج ارا ه شده در جدول ،2نتیجه آزمون فریدمن (ره برای
بررسی معناداری رتبهبندی در این آزمون از آماره خیدو استفاده
میشود) در سح (  )p<0/05تأیید میگردد بر اساظ نتایج حاص
شده ،گویه « حساسیت و دقت نسبت به مسا و مباحث تعلیم و تربیت
را دردانشجویان تقویت میرند» بهعنوان رتبه اول و گویه « دانشجویان،

جدول  :3آزمون مقایسه میانگین نمره حیحه دانش در اهداف برنامه درسی دانشگاه
فرهنگیان برای تربیت معلمان پژوهنده با معیار فرضی تعیین شده از دیدگاه اساتید
Table 3. Comparison of the mean score of knowledge domain in the curriculum
goals of Farhangian University for the training of researcher teachers with the
hypothetical criterion determined from the faculty member' point of view
شاخع آماری
)Statistical
)Index
متغیر
)(Variable
دانش
)(Knowledge

Mean

3.08

Std.
devia
tion

Test
value

df

t

Sig

0.77

3.2

273

-2. 54

0.012

نتایج حاص از جدول ،3نشان میدهد ره  Tمحاسبه شده در سح
( )p<0/05در حیحه برخورداری اهداف برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان
از دانش یزم برای تربیت معلمان پژوهنده از دیدگاه اساتید ،روچکتر
از  0/05است؛ پس فرض صفر تأیید میگردد بنابراین میتوان گفت
ره از نظر استادان ،اهداف برنامه درسی در برخورداری از دانش یزم
برای تربیت معلمان پژوهنده ،در وضعیت محلوب قرار ندارند و بهعبارت
دیگر ،اهداف برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان ،فرصت یزم ارا ه دانش
رافی برای تربیت معلمان پژوهنده را شام نمیشود

جدول  :2نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی عوام حیحه دانش در اهداف برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از نظر اساتید
Table 2. Friedman test results for ranking Knowledge Factors in the curriculum goals of Farhangian University from the
faculty members' point of view

رتبه

عوام حیحه دانش

()Rank

( )Factors of knowledge domain

1

تقویت حساسیت و دقت نسبت به مسا
دردانشجویان

میانگین رتبه به ترتیب
اویویت
)Mean rank in order of
(priority

خی دو
()Chi-Square

و مباحث تعلیم و تربیت

)Enhances the sensitivity and accuracy of students in issues of

2.86

)education

3

(Encourages a holistic approach to education issues in all cases).

تبیین درست دانشجویان از مسا

آموزش و پرورش

))Students properly explain education issues

2.36

تحلی و استنباط دانشجویان از موضوعات آموزش و پرورش
4

)(Students analyze and deduce education topics
*ρ<0.05

2.32

*54.12
Sig: 0.000

2

ترغیب جامع نگری نسبت به مسا

آموزش و پرورش در همه موارد

2.46

محمدرضا نیلی احمدآبادی و همکاران
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حیحه راربرد یا توانش
 -1پژوهشگری :معلم باید دیدپژوهشی داشته باشد و آموزش و پژوهش
را با هم ترریب رند و بتواند مسا

را شناسایی رند و در جهت ح

آنها بر آید اینگونه معلمان نسبت به پژوهش نگرش مثبت دارند و در
همه موارد از این توانایی برای بهتر شدن رار استفاده میرنند این خود
شام شناخت مسأیه ،توانایی استفاده از منابع برای ح آن و راربرد
روشهای نوین در آموزش میگردد
در همین راستا متخصع شماره یک بیان داشتند« :معلمی درهمتنیده
با پژوهش است؛ معلمی از پژوهش جدا نیست یا پژوهنده است یا معلم
نیست معلم باید احساظ رند یک حرفه پژوهشی دارد معلم باید
بهعنوان یک پژوهشگر تربیت شود» متخصع شماره ( )2نیزحرفه
معلمی را یک حرفه پژوهشی میدانست و اینره معلمان نیز باید حرفه
خود را یک حرفه پژوهشی بدانند مورد تأرید ایشان بود در تکمی این
مورد متخصع شماره ( )5معتقد بودند ره«معلم هم آموزش میدهد و
هم پژوهش میرند آموزش از پژوهش جدا نیست پژوهش تنیده در
آموزش است و هم مصرفرننده توییدات پژوهش است و هم توییدرننده
است معلم باید همه پژوهشها را رصد رند و اطالع داشته باشد معلم
باید در جریان آموزش خود نگاه پژوهشی داشته باشد هم مسا را
بشناسد؛ هم بفهمد چگونه مسأیه را ح رند و هم راهح ها را ارزشیابی
رند و مسأیه را ح ررده ،نگرش مثبت نسبت به پژوهش داشته و دارای
مهارت رافی برای پژوهش باشد» متخصع شماره ( )6هم به رالظ
درظ اشاره ررده و اینکه معلم باید با دید پژوهشی ،مسا مانع یادگیری
و یاددهی را شناسایی رند و روی بررسی و ح مسا

توجه ررده تا

یادگیری بهدرستی رخ دهد
 -2توانایی نوشتن :معلم برای انجام پژوهش و جمع آوری اطالعات و
ح مسا

نیاز دارد بتواند محایب را به درستی تدوین ررده و گزارش

مفصلی از موضوع ارا ه دهد از سویی بتواند بهعنوان یک منتقد ،مسا
را با تحلی و بررسی بنویسد و از این طریق آن را برای دیگران بهعنوان
مخاطب ارا ه رند از سویی نوشتن یک نوع روش برقراری ارتباط است
و از این طریق میتواند نوشتههای دیگران را درک ررده و در نوشتن
محابق با درک افراد گزارش را تنظیم رند
در همین زمینه متخصع شماره( )13تأرید بیشتری داشتند و بیان
رردند « :در تربیت معلم در رنار دانش پایه باید یک سری تواناییهای
رلیدی رار شود؛ مانند اینره رلیدیترین مهارت معلمان ،نوشتن است
نوشتن بهمثابه یک توانایی است ره آنرا بهعنوان نماد تفکر میدانیم
نوشتن متفکرانه و توانایی جستجوی منابع؛ معلم باید بتواند منابع مورد
نیاز خود را پیدا رند»
 -3قدرت خالقیت :معلم باید بتواند با استفاده از دانش و تجربه خود
راهکارهای نوینی برای مسا خود بهدست آورد و بهنوعی دانش جدیدی
را تویید رند معلم باید هرروز به دنبال خالقیت در تدریس و محتوا باشد
تا بتواند آموزش را با تواناییها و نیازهای دانشآموزان منحبق سازد

M. Nili AhmadAbadi et al.

در همین راستا متخصع شماره یک به راربرد فنون و روشها بهصورت
خالقانه اشاره ررده و نق رردند « :از مجموعه روشها و تکنیکها برای
گرفتن تصمیمات هوشمندانه استفاده رند بر مبنای شناخت شرایط در
جاهایی ره یزم است از تکنیکها استفاده رند و در جای دیگر بهجای
وفادارانه ،فنون را دستکاری ررده و از آن استفاده رند معلم باید موفق
به تویید دانش شخصی گردد»
در تکمی نظرات ،متخصع شماره دو به موقعیت راری و تویید دانش
توسط معلم تأرید ررده و بیان داشتند« :وقتی تکنیکها نمیتواند
بهصورت تعدی شده و وفادارانه مورد استفاده قرار گیرد و نیاز به دانش
محلی است؛ معلم در واقع نهتنها نباید تکلیف عم به تکنیکها را قا
باشد؛ بلکه باید ساختاری سه ییهای بهرار گیرد در سح سوم گفته
میشود معلم موفق به تویید دانش شخصی شده است»
متخصع شماره ( ) 14به شرایط عدم اطمینان و متغیر حرفه معلمی
تأرید داشتند و معتقد بودند « :معلمی یک حرفه غیرقحعی است و
نمیتوان به آن معیار و متر اضافه ررد معلم نباید از بیرون دستورایعم
دریافت رند نمی توان بخشنامه داد ره شام همه شرایط غیرقاب
پیشبینی گردد بخشنامهها با واقعیت منحبق نیست هنر معلم این
است ره با شرایط بداهه برخورد میرند»
در ادامه متخصع شماره ( )15به بیبدی بودن موقعیتهای تربیتی
اشاره ررده و بیان داشتند « :موقعیتهای تربیتی دارای شاه رلید
نیستند و همه آنها را با یک روش نمیتوان ح ررد هر موقعیت رلید
خاصی یزم است؛ یذا معلم با دانشی ره بهدست آورده است؛ نمیتواند
همه مسا را ح رند و مدام باید محایعه و تحقیق رند باید راوش و
محایعه بهرار برد و فقط نمیتوان از روشهای علمی استفاده ررد معلوم
نیست مسا در موقعیتهای خاص تربیتی نیاز به روش علمی ندارد؛
شاید نیاز به رشف و شهود داشته باشد»
 -4توانایی خود ارزیابی :معلم باید بتواند تواناییهای خود را مورد ارزیابی
قرار دهد و مسا و مشکالت را تشخیع دهد و به قضاوت در مورد
خود و رارش بپردازد به نق از مصاحبه شونده یک « معلم باید هویت
حرفهای خود را ارزیابی رند و نقاط ضعف و قوت خود را مورد ارزیابی
قرار دهد» در همین زمینه متخصع شماره ( )12به توانایی
تصمیمگیری و قضاوت رردن اشاره ررده و معتقد بود« :معلمی ره
توانایی قضاوت رردن و تصمیمگیری ندارد؛ نمیتواند ارزشیابی توصیفی
را بهدرستی انجام دهد چیزهایی ره مخایف آموزش رالظ درظ است
به او آموزش داده میشود» در تکمی سخن قبلی متخصع شماره()14
نیز توانایی ارزیابی و قضاوت دیگران توسط معلم را مورد توجه قرار داده
و بیان رردند« :معلم دربازتاب باید فردی دیگر را مورد قضاوت قراردهد
مشاهدهرننده قوی باشد قضاوت رند در معرض واقعیت قرار گیرد
معلمی ره توانایی قضاوت رردن و تصمیمگیری ندارد؛ نمیتواند در
ارزشیابی توصیفی را بهدرستی انجام دهد».
 -5توانایی تفکر سیستمی(چند جانبهنگری) :معلم باید همه عواملی را
ره در آموزش دخی هستند مورد توجه قرار دهد و از یک بعدینگری
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جدول  :4نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی عوام حیحه توانش در اهداف برنامه
درسی دانشگاه فرهنگیان از نظر اساتید
Table 4. Friedman test results for ranking the Ability Factors in the curriculum
goals of Farhangian University from the faculty members' point of view

رتبه
))Rank

1

عام های حیحه توانش
)(Factors of Ability domain

دانشجویان بتوانند استعدادها
و مهارتهای خود را در زمینه
معلمی ارزیابی رنند (خود
ارزیابی)

میانگین رتبه
به ترتیب
اویویت
(Mean rank
in order of
)priority

خیدو
)Chi(Square

4.01

(Students can evaluate their
talents and skills in the field
of teaching. (self
))assessment

2

توانایی پرسشگری در زمینه
مباحث تعلیم و تربیت در
دانشجویان به وجود میآورد

3.68

(Provides students with the
ability to ask questions about
teaching and educational
)issues

3

برای رسیدن به اطالعات
پژوهشی مناسب دانشجویان
بتوانند با افراد برخورد مناسب
و گفت و شنود داشته باشند

3.63

(Students can properly
interact and comunicate
with individuals in order to
obtain relevant research
)information

4

دانشجویان توانایی نوشتن
توصیفی و انتقادی در
موضوعات آموزشی را رسب
رنند

*58.40
Sig: 0.000

پرهیز رند و بتواند همه افرادی را ره در جامعه میتوانند برای آموزش
مؤثر باشند در نظر بگیرد
در همین راستا متخصع شماره  5با اشاره به منابع اطالعاتی مختلف و
توجه به آنها توسط معلم ،معتقد بود « :معلم باید دانش چگونگی استفاده
از منابع اطالعاتی را داشته باشد؛ مهارتهای محایعه و راربرد روشهای
محایعه را داشته و تفکر سسیتمی داشته باشد و بتواند ارتباط بین اجزا
را تشخیع دهد»
 -6استقالل و خودرارآمدی :معلم در رالظ درظ ،خود تصمیم گیرنده
است و باید بتواند بهصورت بداهه تصمیمگیری ررده و از استقالل و
آزادی در رار برخوردار باشد و این ویژگی در معلمان برای تهیه منابع
آموزش و حتی محتوای متناسب با ویژگیهای فراگیران نقش بیشتری
را دارا میباشد در همین زمینه متخصع شماره 1به توانایی معلم در
شناخت شرایط و دستراری راهیردهای آموزشی توجه ررده و بیان
رردند « :معلم باید بر مبنای شناخت شرایط در جاهایی ره یزم است از
تکنیکها استفاده رنی و درجای دیگر به جای اجرای وفادارانه از فنون
آنها را دستراری ررده و از آنها استفاده رند» در ادامه متخصع شماره
( ) 13به مداخالت معلم در رالظ درظ و بهبود رالظ اشاره ررده و
معتقد بود « :معلم باید پدیدههای رالظ را محایعه رند و مداخله مؤثری
برای آن داشته باشد پدیدههای رالظ پیچیده هستند معلم بهعنوان
رارگزار فکور رالظ درظ را محایعه ررده و اقدامات مداخلهای را انجام
داده ره نتیجه آن بهبود وضعیت رالظ خواهد بود«
در تکمی موضوع متخصع شماره ( )15بر آزادی عم و انعحاف پذیری
معلم و تغییر نقش آنها تأرید ررده و بیان رردند « :معلم باید در همه
چیز انعحاف داشته و آزادی عم داشته باشد معلم باید متفکر باشد؛
یعنی رسی ره با براندازی یک مسأیه بتواند بفهمد اوضاع چگونه است و
آن را بشناسد بتواند ایده بدهد و تغییر ایجاد رند معلم در دنیای امروز
انتقالدهنده اطالعات نیست معلم هدایتگر است؛ تسهی رننده است
معلم رنشگر فعال است؛ برای اینره آنچه معلم میداند در واقع تمامی
آن نیست ره در طول رار به آن نیاز دارد؛ یعنی در واقع تمامی
موقعیتهای تربیتی ره در طول رار با آنها درگیر است موقعیتهای
بیبدی است معلمان برای ح مسا و انجام موقعیتهای شغلی مدام
در حال اندیشیدن و اجتهادند آنها مدام در حال تصمیمگیری هستند»
به منظور بررسی وضعیت عام های حیحه توانش نسبت به یکدیگر و به
یحاظ تعیین اویویت و رتبهبندی این عام ها در حیحه توانش اهداف
برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان ،از آزمون فریدمن استفاده شده است
ره نتایج این آزمون در جدول  4ارا ه شده است
بر اساظ نتایج ارا ه شده در جدول  ،4نتیجه آزمون فریدمن ( ره برای
بررسی معناداری رتبهبندی در این آزمون از آماره خیدو استفاده می
شود) در سح  p<0/05تأیید میگردد براساظ نتایج حاص شده ،گویه
« دانشجویان بتوانند استعدادها و مهارتهای خود را در زمینه معلمی
ارزیابی رنند (خود ارزیابی)» بهعنوان رتبه اول و گویه «دانشجویان
مهارتهای یزم برای پژوهش در زمینۀ موضوعات آموزش و پرورش
رسب رنند» در رتبه آخر قرار گرفته است
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3.29

(Students should obtain the
ability to write descriptivly
and critically on educational
)subjects

5

دانشجویان روشهای جدید
پژوهش جهت ح مسا
آموزش و پرورش بهرار
بگیرند

3.25

(Students should apply new
research methods to
solveteaching and
problems).

6

)educational

دانشجویان مهارتهای یزم
برای پژوهش در زمینۀ
موضوعات آموزش و پرورش
رسب رنند
(Students should obtain the
required research skills to
solve teaching and
))educational problems

*ρ<0.05

3.14

محمدرضا نیلی احمدآبادی و همکاران

()404

همچنین ،از آزمون  tتکنمونه برای مقایسه میانگین نمره حیحه توانش
اهداف برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان با معیار فرضی تعیین شده برای
تعیین میزان محلوبیرت در تربیرت معلمران پژوهنرده بره زعم اسرررترادان
اسرررتفاده شرررده اسرررت با توجه به آرایش دادهها و نظر به پرارندگی
میرانگینهرا ،عردد  3/2برهعنوان حردمحلوب در نظر گرفتره شرررد رره عردد
برابر و برایتر از آن برهعنوان محلوب و عردد پرایینتر از آن برهعنوان عردم
محلوبیت شناخته میشود
جدول  :5آزمون مقایسه میانگین نمره حیحه توانش در اهداف برنامه درسی دانشگاه
فرهنگیان برای تربیت معلمان پژوهنده با معیار فرضی تعیین شده از دیدگاه اساتید
Table 5. Comparison of the mean score of Ability Domain in the curriculum goals
of Farhangian University for the training of teacher-researchers base on the
hypothetical criterion determined from the faculty member' point of view

شاخع آماری
)Statistical
)Index

Mean

متغیر

Std.
deviation

Test
value

Df

t

Sig

)(Variable

توانش

2.99

0.72

M. Nili AhmadAbadi et al.

3.2

273

-4. 62

0.001

پژوهشی در دانشآموز ایجاد شود نگرش مثبت نسبت به پژوهش باعث
عم به تحقیق میشود»
 –2عدم تعصب و رلیشهای عم رردن :تعصب موجب میگردد ره فرد
از رویارویی با روشهای جدید دوری ررده و نسبت به بعضی روشها
تعصب داشته و آنها را تنها داروی درمان مشکالت آموزشی دانسته و
روشهای نوین را بهرار نگرفته و آنها را پیگیری نکرده و در این موارد
رمتر به محایعه بپردازد این ویژگی یکی از مهمترین عوام برای معلمان
در سالهای رنونی میباشد مصاحبه شماره « :)15معلم نباید جمود
فکر داشته باشد معلم مجتهد فردی پویا است و دچار جمود فکری
نمیشود در جامعه و زندگی انسانها اقتضا ات داریم و اقتضا ات زمانه
متغیر است معلم باید درری از زمان و مکان داشته باشد به دیی
مقتضیات زمانه باید در تعلیم و تربیت نیز اجتهاد داشته باشیم »
بهمنظور بررسی وضعیت این عام ها نسبت به یکدیگر و به یحاظ تعیین
اویویت و رتبهبندی این عام ها در حیحه نگرش اهداف برنامه درسی
دانشگاه فرهنگیان ،از آزمون فریدمن استفاده شده است ره نتایج این
آزمون در جدول  6ارا ه شده است

)( Ability

جدول  :6نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی عوام حیحه نگرش در اهداف برنامه
درسی دانشگاه فرهنگیان از نظر اساتید

نتایج حاص ازجدول ،5نشان میدهد ره  Tمحاسبه شده در سح
( )p<0/05در حیحه برخورداری اهداف برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان
از توانش یزم برای تربیت معلمان پژوهنده از دیدگاه اساتید،رمتر از
 0/05است پس فرض صفر تأیید میگردد بنابراین میتوان گفت ره از
نظر اساتید ،اهداف برنامه درسی در برخورداری از توانش یزم برای
تربیت معلمان پژوهنده ،در وضعیت محلوب قرار ندارند و بهعبارت دیگر،
اهداف برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بهگونهای تدوین یافتهاند ره
فرصت یزم برای توانمندسازی دانشجویان جهت تربیت معلمان پژوهنده
فراهم نمیآورند

Table 6. Friedman test results for ranking Attitude Factors in the curriculum goals
of Farhangian University from the faculty members' point of view

رتبه
()Rank

)Mean rank in the
(order of priority

خی دو
)Chi(Square

دانشجویان در امر
پژوهش از تعصب و تفکر
سیاه و سفید دوری رنند
1

حیحه نگرش

) Students should avoid
prejudice and black and
white thinking in
)research.

4.01

2

پرهیزرنند
(Students should avoid
personal bias in the
research process and
the presentation of
results).

3.68

دانشجویان را نسبت به
روشهای پژوهش مختلف
3

عالقهمند سازد

(Make

students interested in
different research
)methods
*ρ<0.05

3.63

Sig: 0.000

دانشجو یان از سوگیری
شخصی در فرایند
پژوهش و ارا ه نتایج

*20.60

این حیحه شام عالیق و انگیزههای فردی میشود ره در آموزش رمتر
مورد توجه قرار گرفته است در زمینه پژوهش تا معلم انگیزه درونی
مثبت نسبت به پژوهش نداشته باشد دست به راری در این زمینه
نمیزند و همچنین نیاز به پژوهش باید در معلمان بهوجود آید و از
طرفی ویژگیهای یک پژوهشگر را دارا باشند
 -1عالقهمندی و نگرش مثبت نسبت به پژوهش :معلمان عالوهبر دانش
و مهارت یزم از پژوهش و تحقیق باید باور داشته باشند ره تحقیق
ابزاری در خدمت معلم است و در بسیاری از موقعیتها میتواند به معلم
برای آموزش بهتر و رسیدن به اهداف آموزشی رمک رند و آنرا برای
آموزش به خدمت بگیرد در همین زمینه متخصع شماره ( )3اشاره
داشت« :معلم باید نگرش مثبت نسبت به پژوهش داشته باشند و دارای
مهارت رافی برای پژوهش باشد تا دانش رافی؛ نگرش مثبت و رفتار

عوام حیحه نگرش
)Factors of Attitude
(domain

میانگین رتبه به
ترتیب اویویت
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براساظ نتایج ارا ه شده در جدول  ،6نتیجه آزمون فریدمن (ره برای
بررسی معناداری رتبهبندی در این آزمون از آماره خیدو استفاده
میشود) در سح (  )p<0/05تأیید میگردد بر اساظ نتایج حاص
شده ،گویه « دانشجویان در امر پژوهش از تعصب و تفکر سیاه و سفید
دوری رنند» بهعنوان رتبه اول و گویه « دانشجویان رانسبت به روشهای
پژوهش مختلف عالقهمند سازد» دررتبه آخر قرار گرفته است
همچنین ،از آزمون  tتک نمونه برای مقایسه میانگین نمره حیحه نگرش
اهداف برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان با معیار فرضی تعیین شده برای
تعیین میزان محلوبیت در تربیت معلمان پژوهنده بهزعم اساتید استفاده
گردیده است با توجه به آرایش دادهها و نظر به پرارندگی میانگینها،
عدد 3/2به عنوان حدمحلوب در نظر گرفته شد ره عدد برابر و بایتر از
آن بهعنوان محلوب و عدد پایین تر از آن بهعنوان عدم محلوبیت شناخته
میشود
جدول  :7آزمون مقایسه میانگین نمره حیحه نگرش در اهداف برنامه درسی دانشگاه
فرهنگیان برای تربیت معلمان پژوهنده با معیار فرضی تعیین شده از دیدگاه اساتید
Table 7. Comparison of the mean score of attitude domain in the curriculum
goals of Farhangian University for the training of teacher-researchers with the
hypothetical criterion determined from the faculty member' point of view

شاخع آماری
)Statistical
)Index

Mean

متغیر

Std.
deviation

Test
value

df

T

Sig

در حیحه دانش به چهار حیحه اشاره گردید ره شام توانایی تفکر
بازتابی به معنی اینکه دانشجو بتواند رارهای هر روز خود در آموزش را
مورد بررسی قرار دهد و نسبت به مسا تدریس حساسیت داشته باشد
و پدیدههای رالظ درظ را محایعه ررده و مداخله مؤثری داشته
باشد.ویژگی بعدی به تفکر انتقادی اشاره دارد ره به نقش معلم بهعنوان
یک رنشگر اجتماعی ،منتقد و مجتهد تأرید دارد؛ طوریره توانایی
درک ماهیت اخالقی و مسا

اخالقی محیط رار را داشته باشد؛ در

اجتماع فردی پویا باشد و دچار جمود فکر نگردد این ویژگی اشاره به
نقدپذیر بودن نیز دارد؛ طوری ره بتواند از نظرات دیگران برای بهتر
شدن تدریس و آموزش خود استفاده رند ویژگی بعدی به علومی اشاره
دارد ره در تدریس و آموزش راربرد دارند و معلمان باید به آنها تسلط
داشته باشند ره شام دانش تربیتی ،دانش محتوای دروظ ،فناوری و
دانش آموزش محتوا است و اشاره به تعام سه دانش قبلی برای تدریس
دروظ دارد ویژگی بعدی اشاره به دانش پژوهش دارد ره به ارتباط
تدریس و پژوهش تأرید ررده و اینره هر علمی روشهای پژوهش
مختع خود را دارد معلمان افرادی هستند ره در ارتباط با انسانها،
اجتماع و اغلب علومی ره در جهان وجود دارد ،رار میرنند؛ یذا باید با
روشهای پژوهش آشنا باشند در بعد دانش در بیشتر گویهها دانشگاه
فرهنگیان نیاز به اصالحات اساسی داشته و از وضعیت محلوب فاصله
زیادی دارد دورهه ای آموزشی این دانشگاه دانش یزم برای آموزش و

)(Variable

نگرش
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2.78

0.81

3.2

273

-8. 38

0.001

) ( Attitude

نتایج حاص از جدول ،7نشان میدهد ره  Tمحاسبه شده در سح
( )p<0/05در حیحه برخورداری اهداف برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان
از نگرش یزم برای تربیت معلمان پژوهنده از دیدگاه اساتید ،رمتر از
 0/05است؛ پس فرض صفر تأیید میگردد بنابراین میتوان گفت ره از
نظر اساتید ،اهداف برنامه درسی در برخورداری از نگرش یزم برای
تربیت معلمان پژوهنده ،در وضعیت محلوب قرار ندارند و بهعبارت دیگر،
اهداف برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان ،نگرش رافی را در تربیت معلمان
پژوهنده ارا ه نمیدهد

نتیجهگیری
در سالهای اخیر چایشهای زیادی پیش روی آموزش و پرورش قرار
گرفته است ره میتوان به تغییر در نوع اقتصاد جوامع ،ترریب جمعیتی
جوامع ،فناوری اطالعات و رشد سریع علمی در رشتههای مختلف اشاره
ررد در این میان نظام آموزشی نیز از این تغییرات مستثنی نبوده است
تا بتواند خود را با این تغییرات سازگار سازد به اعتقاد اغلب صاحبنظران
نظام آموزشی رارایی یزم برای رسیدن به اهداف مدنظر را نداشته است
این پژوهش در دانشگاه فرهنگیان برای بررسی اهداف برنامه درسی برای
تربیت معلم پژوهنده در مرحله اجرای برنامه درسی اهداف را در سه
حیحه مورد بررسی قرار داد:

تدریس را برای دانشجویان مهیا نمیرند
در بعد توانش به پنج ویژگی اشاره شده است ره شام توانایی
پژوهشگری و دید پژوهشی در تدریس است و اینره معلم بتواند آموزش
را با پژ وهش ترریب ررده و مسا را ح رند معلم باید یک نگاه
پژوهشی به تدریس داشته و توانایی انجام پژوهش را داشته باشد .ویژگی
بعدی توانایی نوشتن میباشد ره معلمان برای اینره بتوانند با دیگران
ارتباط مؤثر برقرار رنند و مسا خود را با تحلی بیان نمایند؛ باید
نویسندگان خوبی باشند و اینکه بخشی از پژوهش ،توانایی نوشتن
میباشد ،در این زمینه میتوان به پژوهش روایتی و ریفی اشاره ررد
معلمی ره نتواند تحلی خود را بنویسد در نتیجه نمیتواند یک متن یا
وقایع را تحلی رند ویژگی بعدی قدرت خالقیت است معلم باید با
راربرد روشها و فنون تصمیمات هوشمندانه بر مبنای شناخت شرایط
بگیرد و وقتی این فنون توانایی ح مشکالت را ندارند؛ بتواند آنها را با
هم ترریب ررده و روشهای نوینی برای آموزش بهدست آورد ویژگی
بعدی به خود ارزیابی اشاره دارد معلمان افرادی هستند ره همیشه در
معرض قضاوت رردن قرار دارند و باید توانایی قضاوت رردن را دارا باشند
تا بتوانند در همه امور و مسا آموزشی همچنین دانشآموزان برخورد
درستی داشته باشد از سویی باید تواناییها و نقاط قوت و ضعف خود را
بشناسند و مورد ارزیابی قرار دهند و اینره معلمی ره این توانایی را
ندارد در سیستمهای ارزشیابی رنونی نمیتواند رارایی یزم را داشته
باشد ویژگی بعدی تفکر سیستمی یا چندبعدنگری میباشد ره اشاره به
این دارد ره آموزش به ابعاد متعددی مرتبط است و میتوان به
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دانشآموز ،خانواده و اجتماع اشاره ررد معلم در تصمیمات خود باید به
همه این ابعاد توجه رند و به نوعی دارای تفکر سیستمی باشد ویژگی
بعدی خودرارآمدی یا استقالل است ره روی توانایی معلم در دستکاری
محیط آموزشی و انعحافپذیری معلمان تأرید دارد تا بتوانند با توجه به
شرایط و ویژگیهای یادگیرندگان تصمیمات مناسب اتخار رنند .در این
بعد ره یکی از بنیانهای آموزش تربیت معلم میباشد و دانشجویان باید
بتوانند یافتههای تئوری خود را در عم بهرارگیرند؛ دانشگاه از رارایی
یزم در آموزش برخوردار نبوده و میتوان گفت یکی از نواقع آن عدم
دسترسی دانشجویان در آموزش به مدارسی بوده است ره زیر مجموعه
دانشگاه فرهنگیان باشد
در حیحه نگرش به دو ویژگی اشاره شده است ره عبارتند از :عالقه و
نگرش مثبت نسبت به پژوهش و دوری از تعصب و جمود فکری در
ویژگی اول به باور معلمان نسبت به پژوهش می توان اشاره ررد ره
می تواند در آموزش رمک رار آنها باشد و بسیاری از مشکالت را با
تحقیق میتوان ح ررد ویژگی دوم به عدم جمود فکری در معلمان
اشاره دارد؛ به این معنی ره معلم دارای رهنی پویا بوده و با توجه به
اقتضا ات زمانه و پیشرفتهای علوم در رار خود تغییرات مناسب ایجاد
نماید این بعد به شخصیت و ابعاد درونی دانشجویان اشاره دارد و اینکه
دانشجویان با توجه به اینره دانش یزم برای پژوهش را ندارند؛ رغبتی
هم برای انجام پژوهشهای معتبر و مرتبط با آموزش و تدریس را ندارند
و از سویی فقط به یافتههای خود در رالظهای درظ متکی هستند و
به نوعی تعصب و یکسونگری در آموزش و تدریس مبتال میگردند و
این ویژگی نیز در دانشجویان با وضعیت محلوب فاصله دارد
ویژگیهایی ره در مورد اهداف به آنها اشاره شد؛ نوعی تعام متقاب با
همدیگر دارند؛ طوریره یک برنامه نمیتواند یک بعد از ویژگیها را
مدنظر قرار داده و ابعاد دیگر را فراموش رند بهعنوان مثال وقتی تفکر
انتقادی یا نقد رردن مورد توجه است رسی نمیتواند نظرات دیگران را
بهرار نگیرد و از طرفی منتقد خوبی باشد همچنین این نقدپذیری اشاره
به تفکر سیستمی و چندبعد نگری دارد و نتیجه این تعامالت باعث
تصمیم گیری مناسب و همچنین خالقیت و استفاده از منابع گوناگون
میگردد
میتوان گفت در دانشگاه و تربیت معلم همه این ویژگیها با یکدیگر
تعام دوسویه دارند وقتی رسی از دانش پژوهش برخوردار باشد و
فرصت یزم برای پژوهش و رار عملی به او داده شود و حمایتهای یزم
وجود داشته باشد؛ دانشجو ترغیب میشود تا در این راه گام بردارد و از
طرفی به یادگیری مادامایعمر ره هدف تربیت معلم در جهان میباشد
جامعه عم پوشانده شود
با توجه به نتایج ،در تبیین اهداف برای تربیت معلم باید یک رویکرد
جامع مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان با افزایش حجم برنامه درسی به
این اهداف دست یافت
با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میگردد :در رلیه دروظ رویکرد
پژوهشی از بدو ورود دانشجویان مورد توجه قرار گیرد؛ دوم در رلیه
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دروظ دانشجویان با مدرسه ارتباط داشته باشند تا بتوانند مباحث
تدریس شده را در مدارظ مورد تحلی و تبیین قرار دهند و سوم اینکه
در اهداف مشاررت دانشجویان در تدوین برنامه درسی و توجه به منابع
گوناگون مورد توجه قرار گیرد

مشارکت نویسندگان
این مقایه برگرفته از پایان نامه مقحع درترای برنامه ریزی درسی می
باشد ره نویسنده اول مجری طرح ،نویسنده دوم ،استاد راهنمای اول
طرح ،نویسنده سوم استاد راهنمای دوم و نویسنده چهارم استاد مشاور
طرح می باشند

تشکر و قدردانی
این مقایه حاص پایان نامه درتری تخصصی رشته برنامهریزی درسی
در دانشگاه اصفهان است هیچ گونه حامی مایی نداشته ،در اینجا از
دانشگاه فرهنگیان و اعضای هیأت علمی ره در اجرای پایان نامه
همکاری نمودند ،اساتید محترم ره در انجام رار وقت گذاشتند و
همچنین از شورای پژوهشی دانشگاه اصفهان سپاسگزاری می نمایم

تعارض منافع
در این مقایه تمامی اخالق نشر از جمله عدم سرقت ادبی ،سوء رفتار،
جع داده ها و انتشار دوگانه رعایت شده است و منافع تجاری در این
راستوجود ندارد هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده
است.
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