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 ،4انیفیشر دونیدکتر فر
 یهالا تیصالالح  نییاهداف پژوهش حاضر، تع : چکيده
دانسالتن و   یبالرا  یریادگیال  کردیمعلمان در رو یاحرفه

. باشالد یجهالت تحقالق آن مال    یالی اجرا یارائه راهکارهالا 
اسالت. جامعاله    یز نالو  اکتشالاف  ا یبیروش پژوهش ترک

و  مینظران تعلال متخصصان و صاحب یفیبخش ک یآمار
 1 و 0 هیمعلمان مقطع متوسطه ناح یو بخش کم تیترب

هالر دو بخالش    یریگ. روش نمونهباشندیشهر اصفهان م
نفالر از   05 یفال یبه صالور  هدفمنالد بالود. در بخالش ک    
هدفمنالد   یریال گمتخصصان بالا اسالتفاده از روش نموناله   

به صالور    زین یانتخاب شدند. در بخش کم یارهیزنج
شالالهر  یمالالدرا ارشالالد و دکتالالر یهدفمنالالد معلمالالان دارا

اطالعا  بخالش   یرآواصفهان انتخاب شدند. ابزار جمع
پرسشالنامه   یو بخش کم افتهیساختارمهیمصاحبه ن یفیک

 یاحرفاله  یهالا تیاز صالالح  اسیمق 14محقق ساخته با 
 لیبا استفاده از تحل یفیک یهاافتهیمعلمان بود. ازیمورد ن
با استفاده از آمالار   زین یکم یهاافتهیمصاحبه و  یمحتوا
 شد.  لیتحل یو استنباط یفیتوص

، دانسالتن  یبالرا  یریادگ، یال ونسالکو ی واژگان کليددي:  
 یالی اجرا یراهکارهالا ، |معلمالان  یاحرفاله  یهاتیصالح
 تحقق
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Abstract:  The present study aims to 
determe teachers’ professional qualifications 
in “the learning approach to knowing” and 
offer executive strategies for realization of 
this approach. In this research an 
exploratory mixed-method research was 
employed. The population in the qualitative 
phase of the research consisted of experts of 
education and in the quantitative phase 
included all high school teachers of Districts 
2 and 3 of Isfahan.  The purposive sampling 
technique was used in order to select 
participants in both phases. In the qualitative 
phase, 20 experts were employed using the 
chain purposive sampling method, and in 
the quantitative phase, teachers with 
MA/MSc and PhD degrees in Isfahan were 
selected. The data collection instruments 
included semi-structured interviews in the 
qualitative phase and a researcher-made 
questionnaire with 14 scales of professional 
qualifications for teachers in the quantitative 
phase. The qualitative findings were 
analyzed suing content analysis of 
interviews, and quantitative findings were 
analyzed using descriptive and inferential 
statistics. 
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 مقدمه
اساس اصول مورد احترام زندگی، شالنن   گرایانه از یادگیری بریک دیدگاه انسان یونسکو

سالت  ا هالا سالال المللالی را  و منزلت انسان، تنو  فرهنگی، عدالت اجتماعی و انسجام بین
و  1310 ها از یالادگیری در دو ارالر، یالادگیری بالرای بالودن     ترویج داده است. این دیدگاه

موزش در اکنون به دنبال بازاندیشی آشد. یونسکو هم ستهبرج1331 یادگیری: گنج درون
بازاندیشالی در آمالوزش، باله    »بافت پیچیده و مدام در حال تغییر است که تحالت عنالوان   

آن را منتشر کرده است. یادگیری: گنج  0510در سال  «سمت یک توافق جهانی پسندیده
و یکپارچاله از   معمعالروف شالد، یالک دیالدگاه جالا     ، «گزارش دلالورز »درون که با عنوان 

، العمر و با چهار ستون یادگیری بالرای دانسالتن  ری مادامیادگیری بر اساس پارادایم یادگی
ارائاله داد   و یادگیری برای با هم زیستن یادگیری برای زیستن، یادگیری برای انجام دادن

، اسالاس آمالوزش و   مالذکور  چهالار سالتون   که کندکمیسیون بیان میاین (. 0511)دلورز، 
شالهری  ا باله سالوی آرمالان   دهند و جوامع را قادر خواهند ساخت تمی کیلپرورش را تش

هالا  یالک از اسالتعدادها کاله همچالون گنجالی در نهالاد انسالان       عزیمت کنند که در آن هیچ
بایالد قالادر باشالند دانالشد خالود را       01آموزان قرن استفاده باقی نمانند. دانشاند، بینهفته

سازند، بنابراین باید چگونگی باله   یشتبدیل کرده و آن را بخشی از الگوهای فکری خو
یافتگی و پیچیدگی بیاموزنالد و اطالعالاتی   ی مفاهیم را در سطوح مختلف سازمانکارگیر

 دربالارۀ  کالردن  فکالر . کننالد  درا سالازند، مالی های مفهومی را باله هالم مربالو     که حیطه
آموختن است )شورای ملی  گونهاین برای مناسبی ۀوسیل یادگیری، هایراه و موضوعا 
(. لذا آموزش و پرورش، 0551، و وندورث رکزی؛ کرو، د0551، ؛ آونزو0555، تحقیقا 

های دانش بنیان به سمت رویکردهای فراینالدمحور  نیازمند حرکت از رویکردها و برنامه
العمالر  اساسی برای ترویج یالادگیری مالادام  ها آن های آموزشی است که محتوایو برنامه

گیالری  جهالت (. اولین ستون یادگیری پیشنهادی یونسکو چنین 1330، باشد )آدلر و میلن
 نسبت به یادگیری دارد.

  يو چارچوب نظر مسئله انيب

برای دانستن: یادگیری بالرای دانسالتن باله تنمالل فالرد بالر فراینالدهای  هنالی و          یادگیری
های خود به منظور اکتسالاب و تکمیالل دانالش در سراسالر زنالدگی اشالاره دارد       یادگیری

ۀ سالالت و دربرگیرنالالد(. ایالالن رویکالالرد، اکتشالالاف فراینالالد یالالادگیری ا0510، ید یمبرلالالی)ک
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و به کار گرفته شالوند باله یادگیرنالده     میدههایی است که اگر فهمجموعه اصول و مهار 
العمر شالوند )سالاندم،   مادامۀ کمک خواهند کرد که بیشتر یاد بگیرند و تبدیل به یادگیرند

دانالیم یالا چاله چیالزی را     (. ایالن ررفیالت کاله بالدانیم چاله مالی      1333، رونایو چ امز،یلیو
رویکالرد یالادگیری    اینشود. از یادگیری خود نامیده میآگاهی  یا ، فراشناختایمنفهمیده

 دربالارۀ دانالش   .1باشالد:  عمالده مالی   ۀفراشناخت است که دارای دو مؤلف ۀبراساس نظری
و آگالاهی   (. یادگیری بالرای دانسالتن  1313، نظم بخشیدن به شناخت )فالول .0شناخت 

نوان یادگیرنده، شناخت مطالبی که یاد کنترل سازمان فراشناختی خود، شناخت خود به ع
شالود. پیامالد آن   ها در سراسر زندگی را شامل میشوند و تجربه کاربرد آموختهگرفته می

هایی از قبیل: خودآغازگری، خالودرهبری، خالودتنظیمی،   یادگیرندگانی هستند که مهار 
فال،، تفکالر   خودانگیزی، خودیادگیری، خودتنملی، خودباوری، خودارزیابی، اعتماد باله ن 

هالای جدیالد درا   تالدوین روش  ریالزی، انتقادی، تفکر خالال،، مالدیریت زمالان، برناماله    
سالاز  ها و ابزارهای تفکر راهبردی و تنملی که زمیناله ها، تعامل با دیگران، فرصتواقعیت

؛ 011، ص1331، ؛ تالری 1311، آورنالد )کنالدی  همکاری و مباحثه هستند را بدست مالی 
، ؛ استرانگ؛ مسترسون و بالاتون 0550، ؛ برانت0551ود، ؛ ر0551، ؛ رود1331، کوتسلینی

(. در مرکزد این یادگیری این بالاور نهفتاله اسالت کاله     0553، ؛ اسمیت؛ لوو  و تانر0551
( و باله دنبالال   0551، ولنالر  تیال هالال، ل  لالد، ییادگیری یادگرفتنی است )هیگینالز وال، بامف 

گیالریم و  گامی که یالاد مالی  افتد هنچه اتفاقی می»باشد: پاسخگویی به این نکا  مهم می
گیرند بالا اسالتفاده از   آموزان یاد میدانش«. ای مؤررتر یاد بگیریمتوانیم به گونهچگونه می

کنم؟ این راه مرا به کجا خواهد برد؟ چه کالار دیگالری   هایی مانند من االن چه میپرسش
از توانم به جای ایالن کالار بکالنم؟ پیشالرفت خالود را ارزیالابی و مسالیردهی کالرده و         می

 (. 1313، )پرکینز و سالومون کنندسردرگمی و ابهام در یادگیری جلوگیری 

اصالول، مفالاهیم و   ۀ یونسالکو در خصالوص یالادگیری بالرای دانسالتن دربرگیرنالد       پیام
ی طراحالی شالود   یهاباید فرصت یریباشد. برای اینگونه یادگهای مطرح شده میمهار 

هالای یالادگیری را یالاد بگیرنالد.     شیادگیری را تمالرین کننالد و رو   ۀآموزان نحودانش که
یکی از مهمترین متغیرها معلالم اسالت.    رند،عوامل مختلفی در فرایند یادگیری دخالت دا

د، باله  نکنآموزان دریافت میهر بهبود و اصالحی در کیفیت آموزش و پرورشی که دانش
ه (. معلم عاملی نیست که بال 0551، بستگی دارد )ویلیامسون یکیفیت آموزشی که معلمان
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بگیرند آنچه را که بایالد یالاد    ادآموزان یاد بدهد؛ بلکه باید سبب شود یاد بگیرند. یدانش
تالرین  مالده تر رشد کنند، یاد دادن برای یاد گالرفتن، ع آمیزبگیرند، تا بهتر، سریعتر و شو،

آمالوزان باله   آیالد. هالدایت دانالش   ای بالر مالی  معلمالان حرفاله   ۀکار معلم است که از عهالد 
 گیری، جوهر هنالر معلمالی اسالت. رسالاندن یادگیرنالدگان باله مالرز       خودباوری و خودیاد

و  که به تکاپو، تجربه، تفکر، جسالتجو دارد را وا میها آن «خودیادگیری»و  «باوریخود»
د خواهند یا دوست دارند و برایشان جالذابیت دارد، یالا  مطالعه بپردازند تا آنچه را که می
 ۀیاد دادن برای یالادگرفتن در حرفال   ، هنریادگیری شوند ۀبگیرند. هرگاه یادگیرندگان تشن

 (. 1: 1114)رؤوف،  استمعلمان نمایان شده 

بالالا اسالالتفاده از راهبردهالالای آموزشالی از قبیالالل: طالالرح سالالؤاال  هدفمنالالد و   معلمالان 
های تدری،د فراینالدمحور مبتنالی   هوشمندانه، گزینش آگاهانه موضوعا  آموزشی، روش

های پرسشگری، تفکر انتقادی، فرصتۀ آموزان، گسترش روحیبر رشد فراشناخت دانش
مباحثه پیرامون موضالوعا ،   ها،ایده مقایسهیادگیری اکتشافی، بررسی منابع معتبر علمی، 

، آمالوزان در یالک فيالای مشالارکتی و همکاراناله     برقراری ارتباطا  صالمیمانه بالا دانالش   
، سالکول ؛ دری1313، دهند )گوستا و لالوری آموزان خود را افزایش میهای دانشیادگیری
، پینتالالریچ ؛1331، ؛ پرسالالیچیت1311، ؛ میچنبالالام1313، ؛ مرزانالالو1331، ؛ هوسالالون0555
مربو   های محتواییدانش، های تربیتی(. لذا معلمان باید دانش0551، ؛ لیت و لین1335

(. آیا معلمالان اکنالون   1333، ؛ بیست0510، ؛ یاهویی1311، به آموزش را بدانند )شولمن
گونه آموزش دهند؟ برای اینآموزان خود آموزش میتن را به دانشراهِ دانستن و یاد گرف

باشالند؟ صالالالحیت معلالم بالاله   ای مالی حرفالاله یهالا معلمالان نیازمنالد چالاله صالالحیت    دادن
 ۀتالدری، بالا اسالتفاده از مجموعال     ۀهای معلم در برآوردن نیازها و مطالبا  حرفال توانایی
ای کاله ایالن مجموعاله در    هباله گونال   ،شودای از دانش، مهار  و نگرش گفته مییکپارچه

؛ ملکالی،  1131نژاد، ؛ مالیی1111عملکرد و بازتاب معلم تجلی یابد )نیکنامی و کریمی، 
های پایالدار،  ای از طریق دانشهای حرفه(. ساختار صالحیت1331، ؛ رینال و رینر1114
دسالت آوردن  ه در انجام مالؤرر فعالالیتی خالاص و بال    ها آن ها و توانایی استفاده ازمهار 
و  ؛یگرابووسالک  مز؛یسال  زر؛یال ر ن؛یشالود )اسالپکتور؛ کلال   آمیز اربا  میهای موفقیتبازده

ای معلمالان  هالای حرفاله  های زیادی پیرامالون صالالحیت  (. پژوهش1، ص0551 جایالتید
شالده   ای معلمان پرداختههای حرفهصور  گرفته و به صور  کلی به بررسی صالحیت
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موضالو    ایال  دهیپد کیمعلمان را از منظر ای های حرفه، اما پژوهشی که صالحیتاست
بنابراین پژوهش حاضر به دنبال تعیالین   ؛است تهکرده باشد، صور  نگرف یخاص بررس
هالای اجرایالی   ارائالۀ راهکار ای معلمان در یادگیری برای دانسالتن و  های حرفهصالحیت

 باشد. جهت تحقق این رویکرد یادگیری می

ای معلمالان را  های حرفاله ( صالحیت1130) ییاسایپور؛  یقیاس؛ سعاد ؛ ول روشن
 ۀکاربرد فناوری اطالعا  و ارتباطا  در آموزش، مالدیریت آموزشالی، توسالع    عدِبُ 1در 

نالد. روشالن   اهبنالدی کالرد  های اخالقی دسالته های آموزشی، صالحیتای، صالحیتحرفه
ای ی حرفاله هالا صالالحیت که  گرفتند( در پژوهشی نتیجه 1130پور ) یگرام ان؛یک اس؛یق
دانش تربیتی، دانش عمومی، دانش موضوعی، دانش تربیتالی و   ۀسوپر مقول 4علمان در م

ای های حرفاله ( صالحیت1130گیرند. اخگر و خلیلی )موضوعی قرار می -دانش تربیتی
بندی کرده و های آموزشی، نگرشی، اخالقی و مهارتی دستهمعلمان را در ابعاد صالحیت

 ند. اهیت شهروندی پرداختبر تربها آن هر یک از تنریربه 

( بیالالان کردنالالد بالالین درا دانشالالجو معلمالالان از    0511) و چریستوفرسالالون اِلسالالتاد
های مرتبط بالا تکنولالو ی اطالعالا  و    های دیجیتال برای حل مسائل و چالشصالحیت
ارتبا  قالوی وجالود دارد کاله از دو     ،( در مدرسه و خودکارآمدی آموزشیICTارتبا  )

خودکارآمالدی در   .0و  يبا خودکارآمدی برای حفظ نظم و ان .1د: وشمیجنبه بررسی 
( در خدمت یادگیری. صالحیت دیجیتالی دانشجو معلمالان بالرای   ICTتنریر استفاده از )

های غنی شده از تکنولو ی بسالیار اهمیالت   در کالسها آن خودکارآمدی آموزشی ظحف
بنالدی  ا در موارد زیردسالته های معلمان ر( صالحیت0511) و داکاستا یپاتیدارد. الئو، کا

آمالوزان، درا  هالای دانالش  های پالداگو یکی شالامل: شالناخت ویژگالی    کردند: صالحیت
هالالای یالالادگیری، تالالدوین طالالرح درس، تسالالهیل )شالالکوفایی( اسالالتعدادهای  اتالالی  نظریالاله
آموزان، سالازماندهی فراینالد ارزشالیابی و ارزیالابی،     آموزان، برقراری ارتبا  با دانشدانش

های کیفیت یادگیری تنملی. صالحیت ودابی و ارزیابی، اقدام برای بهبکاربرد نتایج ارزشی
شخصی معلمان شامل: عمل براساس هنجارهالای دینالی، حقالوقی، اجتمالاعی و فرهنالگ      

آمالوزان معرفالی نمالودن، داشالتن     ملی، خود را به عنوان الگوی پایداری، نجابت به دانش
بی طرف عمالل کالردن یعنالی    های اجتماعی: اخال، کاری به عنوان یک معلم. صالحیت

نگر و جامع، تبیعض قائل نشدن، بودن، جامع بودن یعنی داشتن نگاه کل منصفعادل و 
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های تخصصی شامل: شالناخت سالاختار،   ارتبا  مورر، انطبا، با ورایف کاری. صالحیت
هالای  های علمی حامی موضوعا  آموزشی، شناخت معیارهای شایستگیمفاهیم، اندیشه

 دهند. که آموزش می یاهای پایه و تسلط بر موضو  یا رشتهتگیایی و شایسحرفه

هالای آموزشالی،   معلمالان را باله مهالار     یاهالای حرفاله  ( صالالحیت 0510)  پبایواینس
بنالدی کالرد.   هالای آموزشالی دسالته   های پداگو یکی، فرهنگ آموزشی، نوآوریصالحیت
هالای آمالوزش،   العمر و مهار های یادگیری مادامهای آموزش شامل صالحیتصالحیت

و پایالداری، برقالراری    بالا  خوب گوش دادن، خوب صحبت کردن،  هن و بدن سالم، ر
ی، استعداد، رهبری و مدیریت، دانش نسبت اهای مشاهدهآموزان، مهار دانشارتبا  با 

های نوین آموزش، نقش رهبالر، ایجالاد یالک    ها و استراتژیبه موضو ، به کارگیری شیوه
آموزان که متفاو  هستند، تسالهیل یالادگیری   احترام برای دانشمحیط سالم و سرشار از 

هالایی  آموزان. فرهنگ آموزش شامل مؤلفاله بازخورد به عملکرد دانش ۀارائ آموزان،نشدا
تکنولو ی که حالل   ۀلفؤهای کار آموزش را بپذیرد، مارزشاز قبیل اصول اخالقی: معلم 

اکتشالافی عمالل کالردن در تعیالین      سالوم  ۀسازد، مولف  آموزشی را تسهیل میمسائل متنو
 و انتقاد از خود.   لیلریزی، تجزیه و تحاهداف، برنامه

هالای آموزشالی   بالین صالالحیت  اند کاله  بر این عقیده( 0510) و چودهاری چودهاری
 معناداری وجود دارد، هرچقالدر کاله میالزان    ۀرابطها آن های فراشناختیمعلمان و آگاهی

یادگیری بیشالتر باشالد و نسالبت باله      -ایند یاددهیفراشناختی معلمان نسبت به فرآگاهی 
هالای آموزشالی بالاالتری    آموزان شناخت بیشتری داشته باشند، صالحیتتدری، و دانش

فراشناختی مالردان  آگاهی  بین سطحها، بر اساس نظر آنبرای آموزش موضوعا  دارند. 
و  ردهای آموزشی آنان نسالبت باله معلمالان زن تفالاو  معنالاداری وجالود دا      و صالحیت
 ند. رهای آموزشی باالتری دافراشناختی باالتر و در نتیجه صالحیتآگاهی  معلمان مرد

( ICTاطالعالالا  و ارتباطالالا  ) یفالالن آور تی( چالالارچوب صالالالح0551) ونسالالکوی
معلمالان   یمعلم و کارآموز تیترب یهاجهت برنامه یینمود که راهنما یمعلمان را طراح

گسالترش دانالش، خلالق     ،یآموزسالواد  کالرد یشده شامل سه رو ی. چارچوب طراحاست
و برنامالۀ درسالی    نش،یو ب یخط مش یعنی یآموزش ستمیس ۀمؤلف 1که در  باشدیدانش م

معلالم   یاحرفاله  ۀمدرساله، عملکالرد و توسالع    یو سازمانده تیریمد ،یپداگو  ،یابیارز
 یبالرا  یمتفالاوت  میمفالاه  کردهایاز رو کی. انتخاب هرکنندینقش م یفایکاربرد داشته و ا
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 ،یمال یو کر یکمالام ی)ن معلمان دربرخواهالد داشالت  ۀ و توسع یآموزش ستمیاجزاء س ریسا
1111.) 

 یچالارچوب « محتوا یتیدانش فناورانه ترب»با عنوان  ی( در پژوهش0551) و کهلر شرایم
 نالد یفرا انگریال مدل ب نیدانش معلمان پرداختند. ا یبرا یمدل ۀبه ارائ« دانش معلمان یبرا

مالورد   یهامدل دانش نیاست. در ا یریادگی -یاددهیب تجار یساخت دانش و بازنگر
 ،یتال یاند که شامل دانش محتوا، دانش تربشده یمعرف «TPCK»معلمان تحت عنوان ازین

محتالوا   و کهلر دانالش  شرای. مباشدیمحتوا م یتیمحتوا، و دانش فناورانه ترب یتیدانش ترب
و ادلاله و   لیال دانالش دل  ،یفهومم یهاچارچوب ها،دهیا ها،یتئور م،یرا شامل دانش مفاه

دانالش   انیال م ۀوستیمدل فصل مشترا و به هم پ نینمودند. ا یمطرح، معرف یکردهایرو
و  یقال یتلف یتیاطالعا  و ارتباطا  اسالت کاله مالاه    یو دانش فناور یتیمحتوا، دانش ترب

 یو چگالونگ  صوص زمان، مکاندر خ یمنجر به تفکر راهبرد دیدارد که با یارشته انیم
 ۀآمالوزان در حالوز  دانالش  یریادگی تیهدا یاطالعا  و ارتباطا  برا یاز فناور استفاده

 قیال از طر یریادگیال تجارب  یطراح تیقابل دیرو معلمان با نیاز دانش شود. از ا یصخا
کنند که امکان  یمطالب را سازمانده یااطالعا  و ارتباطا  را داشته و به گونه یفناور
شالان فالراهم سالازند و منجالر باله      آمالوزان د و دانشخو یو اشتراا دانش را برا تیریمد
 شوند.  یاو حرفه یفرد یازهایو برآورده شدن ن یریادگی لیتسه

 ۀکاله دربرگیرنالد   های معلمان ارائاله داد های حرفه( مدلی برای صالحیت1333) بیست
ها شالامل دانالش موضالوعا     این دانش است؛های مورد نیاز معلمان برای آموزش دانش

درسی، دانش پداگو یکی عالام،   ۀنحوی، دانش باورها و عقاید، دانش برنام واقعی، دانش
درسالی،   ۀهای آموزش، دانش یادگیرندگان )شناختی و عالاطفی( دانالش برنامال   دانش مدل

دانش نسبت به خود، دانش بافت آموزشی، دانالش اهالداف آموزشالی و دانالش محتالوای      
ای معلالم دربرگیرنالده   هالای حرفاله  ( فاکتورهای صالحیت1311. شولمن )استآموزشی 

و برنامالۀ درسالی   آمالوزش و یالادگیری، دانالش    دانش موضوعی، دانش محتالوایی، دانالش  
ه که مطالرح شالد، پالژوهش حاضالر بال      ییها. با توجه به پژوهشداندیتجارب آموزشی م

سالتون اول   یاست کاله در محقالق سالاز    یاحرفه یهاتیآن دسته از صالح نییدنبال تع
 .  باشندیمعلمان م ازیدانستن(، مورد ن یبرا یریدگای) ونسکوی یشنهادیپ یریادگی
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 پژوهش  هايسؤال

از « یادگیری بالرای دانسالتن  »ای معلمان در تحقق رویکرد های حرفهصالحیت .1
 ند؟ اتعلیم و تربیت کدام ۀنظران حوزنظر متخصصان و صاحب

از « یادگیری بالرای دانسالتن  »ای معلمان در تحقق رویکرد های حرفهصالحیت .0
 ند؟ امعلمان مقطع متوسطه دوم کدامنظر 

شناسالی درمالورد   هالای جمعیالت  آیا بالین نظالرا  معلمالان باله لحالاگ ویژگالی       .1
 ای معلمان تفاو  معناداری وجود دارد؟ های حرفهصالحیت

از نظالر متخصصالان و   « یالادگیری بالرای دانسالتن   »راهکارهای تحقق رویکالرد   .4
 ند؟ اتعلیم و تربیت کدام ۀنظران حوزصاحب

 

 ش پژوه روش

مختلف آن به تناسب از دو  یهاانجام بخش یاست که برا یبیپژوهش حاضر ترک روش
داده  هیآن با استفاده از روش نظر یفیاستفاده شده است. در بخش ک یو کم یفیروش ک

 هیال نظر اسالتخرا  شالد.   افتهیسالاختار  مهیبا استفاده از مصاحبه ن ازیاطالعا  مورد ن ،ادیبن
روش بالا اسالتفاده از    نیها است، در اداده لیتحل یبرا یژوهشپ یروش ادیداده بن یپرداز

 هیال نظر کیبه  ندیفرآ کی نییتب یکه برا ی. وقتابدییم نیتکو یاهیها، نظردسته داده کی
باله کمالک روش داده    پردازدینم یندیفرآ نیچن نییموجود به تب یهاهیو نظر میدار ازین
را  هیال نظر کیال افالراد مالورد مشالاهده،     ایال شکل ا می ندیفرآ نیوقو  ا دربارۀ توانیم ادیبن

از  یزانال یکاله م  ییزهایآن چ دربارۀنو  یکسب نگاه یبرا نیکرد. عالوه بر ا یبندصور 
پرده برداشالتن   یروش برا نی. اشوندیبه کار گرفته م زیدرباره شان وجود دارد، ن یآگاه
چه نهفته است، باله  ها آن که در پشت نیا دنیاند و دکه کمتر شناخته شده ییهادهیاز پد

و  یمحالور  یبالاز، کدگالذار   یکدگالذار  یاصالل  ۀیال ساله رو  یو دارا شالود یکار گرفته مال 
بخالش   نیال (. در ا111ص  ،0551، نیاسالتراوس و کالورب  ) باشالد یمال  یانتخالاب  یکدگذار

 کالرد یمعلمالان در رو  ازیال مالورد ن  یاحرفاله  یهالا تیصالالح  رامونیپ ازیاطالعا  مورد ن
و  میبالا متخصصالان تعلال    افتهیسالاختار ماله یاز مصالاحبه ن  هفاددانستن با است یبرا یریادگی

 یها عالوه بر پاسخگوئحاصل از مصاحبه یفیک یهاافتهیشد، سپ، از  یگردآور تیترب
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 نیال بالا ا  د،یال استفاده گرد زیپژوهش ن یساخت ابزار بخش کم یبه سؤاال  پژوهش، برا
 ست.  ا هاستفاده شد زین یاکتشاف یبیدر پژوهش حاضر از روش ترک حیتوض

ۀ هالای تکامالل یافتال   ( برخالی از طالرح  0، ص0551، ؛ به نقل از گالرین 0551) کرسول
پژوهش ترکیبی را مطرح کرد که شامل سه طرح متوالی تبیینی، اکتشافی و تبدیلی و ساله  

هالای  طرح هم زمان چندجانبه، گنجانده شده و تبدیلی است. در طرح اکتشافی ابتدا داده
موشکافی  ۀبنابراین، ابتدا پدید ؛شوندو تحلیل می یورهای کمی گردآکیفی و سپ، داده

هالای  شالود و داده های کمی استفاده میهای کیفی از دادهو سپ، برای تعیین روابط داده
های کیفی به جای سازند. پ، در این طرح، پژوهشگر به دادههای کمی را میکیفی، داده

هالای کیفالی و سالپ،    یب، دادهترت بها هکند، توالی گردآوری دادههای کمی تنکید میداده
هالای کمالی   های کیفی باله داده برای تعیین یافتهباید اضافه کرد که پژوهشگر  ،کمی است
دهد. ضالرور  اسالتفاده   ( فرایند پژوهش اکتشافی را نشان می1شود. نمودار )متوسل می

تالدوین  پژوهشگر نیاز دارد ابزاری بالرای پالژوهش    .1باشد: از این طرح به چند دلیل می
زمانی که قصد دارد متغیرهای مهم ناشناخته را برای مطالعاله باله صالور  کمالی      .0 ؛کند

هالای مختلالف تعمالیم    ها را به گروهزمانی که پژوهشگر قصد دارد داده .1 ؛شناسایی کند
بندی جدید را آزمون کنالد یالا یالک پدیالده را باله      ابعاد مختلف یک نظریه یا طبقه د وده

کند. در پژوهش حاضالر   گیریندازهیزان عمومیت آن را اصور  عمیق کاوش و سپ، م
 نیز به تناسب از هر دو رویکرد کیفی و کمی استفاده شده است.  

 
 
 
 
 
 

هاي پژوهش ترکيبي(: طرح1نمودار )  

(72-17: 2001منبع: کرسول و پالنوکالرك )  

 
 
 
 

 

 پژوهش کیفی
 

نای تفسیر بر مب پژوهش کمی

 نتایج

←کیفی نتایج  

 کمی

 طرح اکتشافي
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 پژوهش  ۀجامع

و اطالعالا  ارزشالمندی   تعلیم و تربیت، تجارب  ۀبخش کیفی: افرادی که در حوز .الف
هالا  خدمت زیادی در سازمان ۀرو، با افرادی که دارای سابقگیرد. از اینداشتند را دربرمی

 .هالا بودنالد، مصالاحبه شالد. ب    های وابسته به آموزش و پرورش و دانشالگاه و پژوهشگاه
اصالفهان   1و ناحیاله   0معلمان مقطع متوسطه ناحیه  ۀلیک بخش کمی: جامعه بخش کمی

 .  باشندمی

 نمونه و روش محاسبه  حجم

گیری اولیه برای انتخاب متخصصان بخش کیفی: روش نمونه .آماری پژوهش الف ۀنمون
اند که در رابطه با موضو ، اطالعا  تعلیم و تربیت، هدفمند بوده و افرادی انتخاب شده

ز هالا ا گیری هدفنمند در جریالان مصالاحبه  ارزشمندی داشته باشند. عالوه بر روش نمونه
شود تالا  شده است. در این شیوه با افراد مطلع مشور  می ادهای استفگیری زنجیرهنمونه

هالای بسالیار بالزرا یالا     موارد مناسب تحقیق را معرفی نمایند. در پژوهش کیفالی، نموناله  
ها و تکرار اطالعا  کفایت حجم کوچک مطرح نیست، بلکه معیارهایی مانند اشبا  داده

 و تعلالیم  متخصصالان  از نفالر  05 بالا  لذا ،(1111 همکاران، و الگ) دهدنمونه را نشان می
 به وابسته مؤسسا  در فعال عيو و باال خدمت سابقه دارای هاآن از تعدادی که تربیت
ر بودند معتب هایدانشگاه علمی هین  اعيای نیز دیگر تعداد و بودند پرورش و آموزش

گیالری بخالش کمالی نیالز باله      موناله بخش کمی: ن .ساختاریافته انجام شد. بمصاحبه نیمه
و  0های هدفمند انجام شد به این صور  که از بین نواحی شهر اصفهان، ناحیه  صور

انتخاب و معلمان مقطالع متوسالطه دوم کاله دارای مالدرا     ها آن به خاطر سطح کیفیت 1
کارشناسی ارشد و دکتری بودند به صور  هدفمند انتخاب شالدند. تعالداد کالل جامعاله     

نفر برآورد گردیالد.   011حجم نمونه  وکرانبود که با استفاده از فرمول ک نفر 431آماری 
گویاله   15پرسشالنامه مخالدوش بودنالد و بالیش از     11های دریافت شده از بین پرسشنامه

 از شالده های اسالتخرا   ، دادهمجمو  در. شدند حذف که داشت وجودها آن در پاسخبی
 در کمالی  و کیفی بخش نمونه فراوانی توزیع. سنجیده شدند نهایی تحلیلدر  ،معلم 054

 .شودمی ارائه( 0) و( 1) هایجدول
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۱۳۳ 

 (: توزیع فراوانی نمونه بخش کیفی1) جدول

دانشگاه/ 
 سازمان

 رتبه علمی رشته تحصیلی

مه جمع
رنا
ب

ی 
ریز سی

در
 

تعل
ه 
سف
فل

و 
م 
ی ت
ربی
 ت

وم 
عل
ش 

وز
آم

بی
جر

 ت

عه
جام

سی
شنا

 

ت 
یری
مد

شی
وز
 آم

صاد
مه اقت
رنا
ب

ی 
ریز شی
وز
 آم

ار
د ی
ستا

 ا

ار
شی
دان

 

تاد
اس

 

 پژوهشگاه
مطالعا  
وزار  
آموزش و 
 پرورش

0 1 5 5 5 5 5 1  5 1 

سازمان 
پژوهش و 

 ریزیبرنامه
 آموزشی

1  1     0 0  4 

دانشگاه 
 بیرتربیت د
شهید 
 رجایی

1   1     1 1 0 

دانشگاه 
 فرهنگیان
 تهران

0        1 1 0 

دانشگاه 
 خوارزمی

1         1 1 

نشگاه دا
عالمه 
 طباطبایی

1    1   1  1 0 

دانشگاه 
 اصفهان

1 1    1 1    1 

 05           جمع
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 بخش کمی ۀ(: توزیع فراوانی نمون0) جدول

 درصد فراوانی فراوانی گروه ویژگی

 جنسیت

1/03 100 زن  
0/45 10 مرد  
 155 054 کل

  سطح تحصیال
1/30 113 کارشناسی ارشد  

صیدکترای تخص  10 4/1  

 155 054 کل

 سابقه خدمت

سال 15تا  1  01 1/15  

سال 05تا  11  41 0/00  

سال 15تا  01  101 1/15  

و باالتر 11  14 3/1  
 155 054 کل

 
 هاگردآوري داده ابزار

ساختاریافته استفاده شده اسالت.  ها، در بخش کیفی از مصاحبه نیمهآوری دادهجمع برای
سی پیشینه موضو  باله دسالت آمالد و پال، از اصالالح توسالط چنالد        فرم مصاحبه با برر

هالا  بندیها )تحلیل، طبقهتنیید شد )اعتبار محتوا(. پایایی مصاحبهبرنامۀ درسی متخصص 
توسط اساتید راهنما و یک محقق بالا تجرباله در    هاذاریاز بررسی کدگ پ،و نتایج( نیز 
بخالش   هالا در آوری دادهزار جمالع و مورد استفاده قرار گرفت. اب شد تنیید پژوهش کیفی

سؤال بسته پاسخ براساس طیف لیکر  )خیلی زیاد،  14کمی پرسشنامه محقق ساخته با 
هالای کیفالی   یافتاله  هد. سؤاال  آن با توجه بال شزیاد، تا حدودی، کم، خیلی کم( طراحی 

ها با اسالتفاده از  ها و بررسی ادبیا  پژوهش تدوین شد. پایایی مقیاسحاصل از مصاحبه
نتالایج ایالن    ؛روش همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسالی قالرار گرفالت   

 معلمالان  ایحرفاله  هالای تحلیل نشان داد که اندازه ضریب آلفای کرونباخ برای صالحیت
 0باشد. روایی پرسشنامه نیز توسط می 13/5یادگیری برای دانستن،  درویکر تحقق برای

 قرار گرفت.  تنیید  سی دانشگاه اصفهان موردریزی درنفر از اساتید گروه برنامه

 
 ها تجزيه و تحليل داده ابزار

 مطرح است.تجزیه و تحلیل اطالعا  نیز در دو بخش کیفی و کمی  ۀشیو



 
 ...شناسياي بر باورهاي معرفتبررسي تأثير متغيرهاي زمينه

 

 

 

۱٥٥ 

های کیفی: به منظور پاسخگویی به سؤال اول و چهارم پژوهش از تحلیل داده بخش
ضوعی مصاحبه انجام گرفته کیفی به روش تحلیل محتوای مصاحبه یا تحلیل محتوای مو

شامل  است. مراحل فرایند تحلیل محتوای مصاحبه بر اساس نظر کریپ پندروف
استنبا  و تحلیل است. بدین  ها،ادهها )شامل ضبط مطالب(، تقلیل دآوری دادهجمع

 MAXQDAسازی و تایپ شد و در ها به طور کامل ضبط، پیادهمنظور متن مصاحبه

. انجام شودتر ها راحتداده ا با استفاده از آن کدگذاریدوارد شد ت 0551نسخه 
دار که مرتبط با ها سطر به سطر مورد بررسی قرار گرفت و جمال  معنیمصاحبه

دار به صور  مفهوم اصلی جمال  معنی و شدندگذاری بودند عالمت هشپرسش پژو
رگیرنده مفهوم مشترا کدهایی که درب شد،بندی افزار وارد و دستهکد استخرا  و در نرم

بندی و بازنگری در . کار پژوهشگر برای طبقهندبودند، در یک طبقه قرار داده شد
سپ، برای هر طبقه  ؛شده، ادامه پیدا کرد ادها ایجها تا زمان قانع شدن از طبقهطبقه

گرفت( یک نام در نظر گرفته شد. )یعنی می بر )بسته به مفهومی که از آن طبقه را در
 ۀبندی کدها(. با هر مصاحبو طبقهها آن دار، کدگذاری و تایپرا  جمال  معنیاستخ

 گردد. جادجدید، ممکن بود طبقه بازنگری و حتی ادغام شوند و یا طبقه جدیدی ای

های توصیفی مربو  به هر گویه از کمی: در این پژوهش برای بررسی شاخص بخش
 هر به مربو  هایفراوانی مقایسۀ برای معیار، انحراف و میانگین فراوانی، هایشاخص

تک  t آزمون از گویه هر اهمیت وضعیت بررسی برای اسکوئر، کای آزمون از گویه
 tمرد، کارشناسی ارشد و دکتری از آزمون  و زن دبیران نظرا  مقایسه برای ای،نمونه

 راههیکمستقل، برای مقایسه نظرا  دبیران با سوابق مختلف از آزمون تحلیل واریان، 
 .شد استفاده( کرونباخ آلفای) درونی همسانی روش از پایایی بررسی برای و

 
 کيفي پژوهش  هاييافته

از « یادگیری برای دانستن»ای معلمان در تحقق رویکرد های حرفهصالحیت -اول سؤال
 تعلیم و تربیت کدامند؟  ۀنظران حوزنظر متخصصان و صاحب

و تربیالت،   حوزۀ تعلالیم نظران متخصصان و صاحب نفر از 05طی انجام مصاحبه با 
هالا،  ی مصالاحبه ها فراهم گردید. پ، از کدگالذاری و تحلیالل محتالوا   اشبا  و تکرار داده

هالای شخصالی باله همالراه     هالای علمالی و صالالحیت   اصلی صالحیت ۀها به دو دستیافته
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 1رۀ شماهای به تفکیک در جدول احبهبندی گردید. نتایج سؤال مصمقوال  فرعی دسته
 شود.  مطرح می 4 شمارۀو 
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 و تربیت حوزۀ تعلیمنظران ای معلمان از نظر متخصصان و صاحبهای حرفهصالحیت  1 شمارۀ جدول

ت
صالحی

ی حرفه
ها

ی 
ا

معلمان
 

صد آن
صلی و در

مؤلفه ا
 

مؤلفه
ی فرعی

ها
 

فراوانی مؤلفه
ی فرعی

ها
 

درصد مؤلفه
ی فرعی

ها
 

 گزیده شواهد گفتاری

ت
صالحی

ی ع
ها

ی دانستن
ی برا

لمی معلمان در تحقق رویکرد یادگیر
 

دانش 
 تربیتی

%(10) 

ش
رو

ی 
ها

 ،
تدری

عمومی
 

1 %1 
های تدری، مبتنی بر پرسشگری، دیالوا، روش، آموزانهای فرایندمحور در جهت ساخت معنا توسط دانشکاربرد روش

های مشارکتی. خالقیت، هوش، فعالیت ، موردکاوی، پرورشمسئلههای فراشناختی، حل تفکر انتقادی، تقویت مهار 
 آموزان را ترویج دهند.های تدریسی که خودکنترلی، مسئولیت پذیری خودآغازگری و خود کارآمدی دانشروش

ط بر 
تسل
حیطه

ی 
ها

ت
فراشناخ

 

0 %0 
هایی که معلم احساس ها وهای فراشناختی: ارزیابیتفکرا  خود، تجربه دربارۀها و عقاید معلم وردانش فراشناختی مانند با

هایی که برای کنترل و تغییر تفکر های مختلف نسبت به وضعیت روانی خود دارد. راهبردهای فراشناختی: پاسخدر موقعیت
 کند.تنطیمی هیجانی و شناختی معلم کمک می شوند و به خودبه کار گرفته می

اهداف تربیتی، 
ها و مبانی ارزش

 یادگیری
 های حاکم بر جامعههای تربیتی مکاتب مختلف، شناخت ارزشمبانی یادگیری و هدف شناخت اصول و %4 4

های یادگیری و نظریه
های تربیتی داللت

 آنها
1 %1 

گرایی آموزان از قبیل شناختهای مبتنی بر ساخت معانی توسط دانشخصوص نظریهه های تربیتی بمعلم باید نسبت به نظریه
 شد.گرایی آگاه باو سازنده

های شناخت ویژگی
رشد در ابعاد 

جسمانی، عاطفی، 
 اجتماعی، عقالنی

 عملکردی شناخت داشته باشد. و عاطفی، اجتماعی، های شناختیآموزان در تمام حیطهمعلم باید نسبت به تربیت دانش %1 1

 خود از محتوای آموزشی ساس برداشتهای یادگیری بر اطراحی آموزشی خالقانه و تدوین فرصت 1% 1 برنامه درسی

 1% 1 یادگیرندگان
های زبانی، عالئق وشرایط ها و تواناییهای پیشین، مهار شان، آموختهآموزان و نیارهای یادگیریمعلم باید نسبت به دانش

 های یادگیری شناخت داشته باشدفرهنگی، نیازهای خاص، تشخیص نارسایی
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ت
صالحی

ی حرفه
ها

ی 
ا

معلمان
 

صد آن
صلی و در

مؤلفه ا
 

مؤلفه
ی فرعی

ها
 

فراوانی مؤلفه
ی فرعی

ها
 

درصد مؤلفه
ی فرعی

ها
 

 گزیده شواهد گفتاری

راهبردها و اصول 
 سازماندهی، مدیریت

های آموزشی فعالیت
 و غیرآموزشی

1 %1 
های تعاملی و مشارکتی مبنی بر گفتگو و مباحثه همراه با احترام و ارزش به تک تک یادگیری برای دانستن با سبک

 شودآموزان محقق میدانش

 در یادگیری با دادن بازخورد به موقع.آموزان های ارزشیابی فرایندمحور و تدریجی همراه با رفع مشکال  دانشروش 1% 1 سنجش و ارزشیابی
 

های صالحیت
علمی معلمان 
در تحقق 
رویکرد 
ی یادگیری برا
 دانستن

دانش 
 موضوعی

%(15)  

  تسلط بر موضوعا
 درسی

15 %15  
نیاز، هم نیاز یشها و مفاهیم پدرا ارتبا  افقی و عمودی میان مفاهیم، تشخیص مفاهیم اصلی و پیرامونی، تشخیص اولویت

گر در آموزش محتوا، ارتبا  میان مفاهیم رشته، رسیدن به شناخت در وحد  علومغیرهای مداخلهو مت  

  
دانش سازماندهی 
 قواعد، اصول، مفاهیم
 و مستندا  رشته

1 %1  
ا های مهم و اساسی در رشته یها، پدیدهها، تعمیمشناخت اصطالحا ، مفاهیم، حقایق، واقعیا ، قوانین، اصول، روش

دری،موضو  ت  

  

تحقیق و چارچوب 
جستجوگری در 

 رشته
1 %1 داندپذیری و قياو  نقادانه فرایند پژوهش، معلم باید راهبردهای اساسی جستجوگری در رشته را بادراا، انعطاف   

  

تغییر و تحوال  
آموزشی در سطح 
 جهانی و بومی

0 %0  
روز، همگام  هایرشته متناسب با پیشرفت تخصصی، تشخیص نیازهای ۀچگونگی معرفی و پذیرش دانش جدید در حوز
هاگذاری آنتخصصی و به اشتراا ۀهای حوزبودن با آخرین پیشرفت  

 

دانش 
 -موضوعی
 تربیتی

%(05)  

وا محت ۀتنظیم و ارائ
در  به شکل قابل فهم

تخصصی  ۀحیط
های )دانش روش

15 %15 شتهگر درا مطالب خاص در هر رمثال، نمایش مطالب و راهبردهای تسهیلاطالعا  مفید در قالب قیاس، ترسیم،  ۀارائ   
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ت
صالحی

ی حرفه
ها

ی 
ا

معلمان
 

صد آن
صلی و در

مؤلفه ا
 

مؤلفه
ی فرعی

ها
 

فراوانی مؤلفه
ی فرعی

ها
 

درصد مؤلفه
ی فرعی

ها
 

 گزیده شواهد گفتاری

تدری، موضوعا  
 خاص(

  

دانش  ترکیب و تلفیق
تربیتی و دانش 

 موضوعی
15 %15  

ها مانند علوم پایه، علوم های جزئی در آموزش رشتهها و موضوعا  تربیتی خاص توجه کند، تفاو معلم باید به شاخص
درا کافی از موضو  تدری، داشته باشد )دانش محتوا( تا بتواند آن را برای  باید علوم تجربی را درا کند. و انسانی
 آموزانش قابل دستیابی سازد )دانش تربیتی(دانش

مستقیم دارد. ۀعمق و وسعت دانش محتوایی معلم با کیفیت تدری، او )دانش تربیتی( رابط  

 

دانش 
فناورانه 
 -تربیتی
 محتوا

%(10)  

یتیدانش فناورانه ترب  0 %0 های فناورانه در نیازسنجی، طراحی، تدوین، طراحی، اجرا و ارزشیابیمندی حداکثری از ررفیتبهره   

ادانش فناورانه محتو    0 %0  
اطی و افزارها، مرورگر وب، نرم افزارهای ارتبافزارهای اصلی یک رشته، کاربرد مفید نرمافزار و سختدانش عملکرد نرم

برای آموزشها آن مدیریت  

  
 یتیدانش فناورانه ترب

 محتوا
0 %0  

و  آوری اطالعا محور، استفاده از فن مسئلههای ها و موقعیتدر طرحها آن محتوا و کاربرد ۀآگاهی از انوا  ابزارهای ویژ
های خلق دانش و یادگیری مداوم فراگیرانمهار  ۀارتباطا  در توسع  

155% جمع کل   155 155  
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 و تربيت حوزۀ تعليمنظران هاي شخصيتي معلمان از نظر متخصصان و صاحبيتصالح  4شمارۀ  جدول

های صالحیت
ای حرفه

 معلمان

اصلی  ۀمؤلف
 و درصد آن

 های فرعیمؤلفه
فراوانی 
 مؤلفۀ
 فرعی

درصد 
 مؤلفۀ
 فرعی

 شواهد گفتاری گزیدۀ

های صالحیت
شخصیتی 
معلمان در 

تحقق یادگیری 
 برای دانستن

علمی 
(43%) 

 11% 11 العمرده مادامیادگیرن
دائالم  ۀ بینید به عنوان داننالد علم و دانش از او متبلور شود، او را که می دانستن دائم، دانایی،

 دانستن و یادگیری مداوم عین زندگی او باشد. ،بینیدمی

 11% 11 محقق و پژوهشگر
های جدید و منابع جدید برای بهبود و ارتقاء سطح یادگیری معلم باید به دنبال یافتن روش

 آموزان باشد.و پیشرفت دانش

 3% 3 دانشمند
هالای  مانند یک دانشمند زیستن و هویت علمی داشتن، تبلور دانش در شخصالیت و رفتالار  

 معلم
 د پرسش قرار داده و به چالش بکشدمور ها را دائماًمعلم باید اقداما  و ایده 1% 1 کاوشگر

 1% 1 فکور
هالای  ارزیالابی در خصالوص مفالاهیم ضالمنی و آمالوزش و یالادگیری       اهل بازاندیشی و باز

ها از طریق ها و شکستآموزان باشد، اقدام پژوهی و درس پژوهی و ارزیابی موفقیتدانش
 تدری، های جایگزین برایروش دربارۀتدری، خود و تفکر  دربارۀتفکر 

 نگرشی
 (11%) 

 های نوین آموزش و دوری از یکنواختی و تکراری بودن آموزش کاربرد روش 0% 0 خالقیت و نوآوری

 0% 0 مشارکتی ۀروحی
های آموزشی برای مشالارکت  جمعی داشتن، تدارا فرصت ۀهای گروهی و وروحیفعالیت
 آموزان با یکدیگرآموزان با معلم، دانشدانش

 0% 0 یادگیریعشق به 
یادگیری مطالب جدیالد، اشالتیا، داشالتن نسالبت باله محتالوای درس، لالذ  بالردن از          ۀتشن

 یادگیری مسائل و موضوعا  جدید
 .ش منتقل کنداآموزانخود معلم باید پر انگیزه باشد و انگیزه برای یادگرفتن را به دانش 4% 4 با انگیزه
 ۀ منظم و طبق آن عمل کردنی و داشتن برنامهای آموزشمدیریت کردن فعالیت 1% 1 منيبط

 1% 1 منعطف
های نامعین آموزشی انعطاف پذیری الزم را داشته معلم باید در مواجه با شرایط و موقعیت

 .باشد

 1% 1 خوب ۀشنوند
و  هالای خالود و دوری از ایالدئولو ی اندیشالی    توانایی شالنیدن مالؤرر، تعلیالق پالیش داوری    

آمالوزان هالیج   فکر غلط که من مرکز تمام اطالعا  هستم و دانالش ، دوری از این ترواداری
 اطالعاتی ندارند.

 شودفقدان صبر مانع ارتبا  می 1% 1 صدر ۀسع
دادن اطالعا  برای یادگیری مناسب  رفِصِ ؛آموزان باشدمعلم باید هدایتگر یادگیری دانش 1% 1 گرتسهیل
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۱٦۱ 

های صالحیت
ای حرفه

 معلمان

اصلی  ۀمؤلف
 و درصد آن

 های فرعیمؤلفه
فراوانی 
 مؤلفۀ
 فرعی

درصد 
 مؤلفۀ
 فرعی

 شواهد گفتاری گزیدۀ

 نیست.

 0% 1 تالش و پشتکار
آموزانش ميایقه ای خود و دانشدگیری و آموزش از هیچ تالش و کوششی بردر فرایند یا

 د.اراده و پشتکار به فعالیت بپردازد و با نک

 مهارتی
 (10%) 

 1% 1 فن بیان
معلم باید از مهار  قدر  بیان در انتقال مطالب به گونه جذاب و برانگیزاننده و قابل فهم 

 برخوردار باشد.
 های ارتباطی کالمی و غیرکالمی داشته باشد.معلم باید مهار  1% 1 برقراری ارتبا 

  155 155 155 155 جمع کل

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
st

p.
kh

u.
ac

.ir
 a

t 1
1:

56
 IR

S
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
N

ov
em

be
r 

16
th

 2
01

9



 1131بهار و تابستان ، هفتم، سال 11، شماره سیدر ۀنظریه و عمل در برنام ۀدو فصلنام

 

 

 

۱۲۲ 

 ي پژوهشکمّ هاييافته
ای معلمان در تحقق رویکرد یالادگیری بالرای دانسالتن از    های حرفهدوم: صالحیت سؤال

 دوم کدامند؟  هنظر معلمان مقطع متوسط

 بالرای  معلمان ایحرفه هایصالحیت یاسمق هایمنظور بررسی میزان اهمیت گویه به
 و 1 عالدد  بالا  گویه هر به دبیران هایپاسخ میانگین دانستن، برای یادگیری رویکرد تحقق

 توصالیفی  هالای آمالاره  0شالمارۀ   جالدول . شالد  مقایسه اینمونهتک t آزمون از استفاده با
 درویکالر  تحقالق  بالرای  معلمالان  ایحرفاله  هالای صالالحیت  ایگویه 14 مقیاس به مربو 

 . دهدمی نشان ایتک نمونه t آزمون نتایج همراه به را دانستن برای یادگیری

 ای مورد نیاز معلمانهای حرفهصالحیت  0شمارۀ  جدول

 گويه ۀشمار
اي مورد نياز معلمان در هاي حرفهصالحيت

 تحقق يادگيري براي دانستن
 ميانگين

انحراف 
 معيار

T  تک
 اينمونه

 معناداري

 001/0 12/31 230/0 30/4 ضوعات درسيتسلط بر مو 1

2 
دهي موضوعات دانش طراحي و سازمان
 آموزشي

39/4 730/0 32/99 001/0 

9 
دارا بودن اطالعات عمومي نسبت به: 

طبيعت، نوع بشر، تاريخ، محيط زيست، 
 جامعه

03/4 010/0 12/13 001/0 

4 
هاي يادگيري مورد نياز شناخت مهارت

 آموزاندانش
37/4 330/0 71/91 001/0 

3 
توانايي تفهيم راهبردهاي يادگيري به 

 آموزاندانش
10/4 300/0 30/40 001/0 

7 
هاي فراشناختي توانايي تقويت مهارت

 آموزاندانش
49/4 770/0 73/90 001/0 

1 
هاي جستجوگري و آگاهي از روش

 پژوهش
91/4 140/0 21/23 001/0 

0 
 هاي تدريس فرايندمحور:تسلط بر روش

 ، تفکر انتقاديمسئلهپرسشگري، حل 
71/4 720/0 70/97 001/0 

3 
 و آموزاندانش اتيخصوص شناخت

 هاآن ادگيرييهاي نياز
30/4 740/0 92/99 001/0 

10 
آگاهي از آخرين تغييرات آموزشي در 

 سطح ملي
41/4 700/0 41/23 001/0 

11 
آگاهي از آخرين تغييرات آموزشي در 

 سطح جهاني
10/4 000/0 07/21 001/0 
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۱۳۳ 

 گويه ۀشمار
اي مورد نياز معلمان در هاي حرفهصالحيت

 تحقق يادگيري براي دانستن
 ميانگين

انحراف 
 معيار

T  تک
 اينمونه

 معناداري

12 
آشنايي با تکنولوژي اطالعات و ارتباطات 

 در آموزش
90/4 110/0 37/21 001/0 

19 
دارا بودن قواي ذهني قوي از قبيل: تمرکز، 

 گر، خالقيتتفکر، نقاد، تحليل
33/4 710/0 91/97 001/0 

14 
: مانند تييشخصهاي صالحيت بودن دارا

ت و يادگيري مداوم، تعهد، صبر، خالقي
 نوآوري

74/4 340/0 07/49 001/0 

    403/4  کلميانگين 

 
 

 کل میانگین که دهدمی نشان( 0) جدول در اینمونهتک tمربو  به آزمون  نتایج
 تحقق در معلمان ایحرفه هایصالحیت مقیاس هایگویه تمامی برای دبیران نظرا 
( حدودی تا) 1 ۀنمر از ریمعنادا طور به( 410/4) با دانستن برای یادگیری رویکرد

 به پیشنهادی، هایگویه ،یت معنادار دبیراناکثر نظر از که معناست بدان این ،باالتراست
 خیلی اهمیت دانستن، برای یادگیری تحقق در معلمان ایحرفه هایصالحیت عنوان
 ،35/4 میانگین با «درسی موضوعا  بر تسلط» ایحرفه هایصالحیت. دارند زیادی

های صالحیت بودن دارا» ،15/4 «آموزاندانش به یادگیری راهبردهای تفهیم ییتوانا»
باالترین میزان  14/4با « شخصیتی مانند: یادگیری مداوم، تعهد، صبر، خالقیت و نوآوری

اهمیت را از نظر معلمان برای تحقق رویکرد یادگیری برای دانستن داشتند و 
آگاهی »، 11/4با میانگین « ری و پژوهشهای جستجوگآگاهی از روش»های صالحیت

دارا بودن اطالعا  » 11/4با میانگین « در سطح جهانی موزشیاز آخرین تغییرا  آ
در  53/4میانگین  با« عمومی نسبت به: طبیعت، نو  بشر، تاریخ، محیط زیست، جامعه

ری برای های باال اهمیت کمتری از نظر معلمان برای تحقق رویکرد یادگیمقایسه با گویه
 یهاهیاز گو کی هر شودیمشخص م یکم یهاافتهیدانستن دارند. براساس 

مطرح شده توسط  یاحرفه یهادانش یبندمعلمان در دسته یاحرفه یهاتیصالح
 یریادگیمعلمان درتحقق  یموارد برا نیمهم تر نیبنابرا رند،یگیم یصاحب نظران جا
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۱٦٤ 

 -یموضوع یهاو دانش یموضوع یهادانش ،یتیترب یهادانش ۀنیدانستن در زم یبرا
 دهیتسلط رس ۀبه درج دهندیکه آموزش م ییدر محتوا معلماناست که  نیا یتیترب

شان،  یریادگی یازهایآموزان و ندانش ،یریادگی یهانسبت به تدارا فرصت و باشند
 یهاشرفتیپ ق،یو تحق یجستجوگر یهاوهیمسائل و موضوعا  به روز و مطرح، ش

؛ داشته باشند یافمحور دانش ک ندیفرا ،یتدر یهاو روش ن،ینو یهایو فناور یعلم
 یادار نیداشته باشند. همچن ها رادانشاین  یبه اشتراا گذار تیقابل همچنین
 است. یریادگیکه دائم در حال باشند  متفکر، منتقد، خال،، متعهد، صبور یتیشخص

 
شالناختی در مالورد   هالای جمعیالت  ویژگیسوم: آیا بین نظرا  معلمان به لحاگ  سؤال
 ای معلمان تفاو  معناداری وجود دارد؟ های حرفهصالحیت

شناسالی )جنسالیت،   های جمعیالت بررسی تفاو  نظرا  معلمان به لحاگ ویژگی برای
استفاده شالد. نتالایج در    fمستقل و آزمون  tسطح تحصیال ، سابقه خدمت( از میانگین، 

 شود.  رائه میا 1شمارۀ و  1شمارۀ های جدول

 شناسی )جنسیت و سطح تحصیال (های جمعیتویژگی  1شمارۀ  جدول

 میانگین تعداد جنسیت
انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار
T 

 معناداری مستقل

41/4 100 زن  454/5  115/5  
551/1  551/5  

03/4 10 مرد  451/5  405/5  

دکارشناسی ارش  113 43/4  115/5  515/5  
110/5  001/5  

04/4 10 دکترا  405/5  531/5  

 

شناسي بر اساس سابقه خدمتهاي جمعيتويژگي  1شمارۀ جدول   

نمیانگی تعداد سابقه  
انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار
آزمون 

F 
 معناداری

سال 15تا  1  01 10/4  411/5  530/5  

1/111  101/5  
سال 05تا  11  41 41/4  111/5  543/5  

سال 15تا  01  101 00/4  411/5  511/5  

سال و باالتر 11  14 01/4  455/5  151/5  
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۱٦٥ 

 
میانگین کل نظرا  زنالان و مالردان در مالورد مقیالاس      1شمارۀ اساس نتایج جدول  بر

تحقق رویکرد یادگیری برای دانستن تفالاو    در راستایدای معلمان های حرفهصالحیت
 هالای معناداری وجود دارد و مردان به طور معناداری اهمیالت بیشالتری بالرای صالالحیت    

معلمالان بالا سالطح تحصالیال        اند، برای مقایسه نظالرا مطرح شده قائل گشته ایدحرفه
مسالتقل اسالتفاده    tای مطرح شده از آزمون های حرفهارشد و دکتری در مورد صالحیت

دهالد کاله بالین نظالرا  معلمالان باله لحالاگ سالطح         نشالان مالی   به دست آمده شد و نتایج
 . ردمعناداری وجود نداای تفاو  رفههای حتحصیال  در مورد صالحیت

 05تالا   11سالال،   15تالا   1را  معلمان با سوابق مختلف تحصالیلی  ظبررسی ن برای
( ANOVAسال باالتر از آزمون تحلیل واریان، یک راهاله )  11سال و  15تا  01سال، 

نیز حالاکی از آن بالود کاله بالین معلمالان بالا         1شمارۀ استفاده شد که نتایج آن در جدول 
معلمان تفاو  معناداری وجود  یاهای حرفهف در مورد صالحیتسوابق تحصیلی مختل

 ندارد. 

 
از نظالر متخصصالان   « یادگیری برای دانستن»چهارم: راهکارهای تحقق رویکرد  سؤال

 تعلیم و تربیت و اعيای هین  علمی کدامند؟ 

و تربیالت   حوزۀ تعلیمنفر از متخصصان و صاحب نظران  05از انجام مصاحبه با  بعد
ص راهکارهای تحقق یادگیری برای دانستن، غنالا و اشالبا  اطالعالا  پال، از     در خصو

هالا  های حاصل از مصاحبهها و کدگذاری، حاصل گردید، یافتهتحلیل دقیق متن مصاحبه
هالای سیسالتم   معلمالان، تغییالر رویاله    یالت مقوله اصلی اصالالح جالذب معلمالان، ترب    4در 

بنالدی شالد.   تر دسالته وال  فرعیآموزشی، تالش تیمی عناصر نظام آموزشی به همراه مق
 شود.  ارائه می  1شمارۀ ها در جدول نتایج یافته

 راهکارای اجرایی تحقق یادگیری برای دانستن   1شمارۀ  جدول

راهکارها
 

مؤلف
ۀ 

اصلی 
و درصد

 

 های فرعیمؤلفه

فراوانی 
مؤلفه

درصد مؤلفه 
 

 گزیده شواهد گفتاری

راهک
ارها
تحقی 
روی، 
کرد 
یادگ
ی 
یر

ی 
برا

دانس
تن

اصال 
معلماب جذح 
% ن
05

معلمان با  
تحصیال  

15 %15 
معلمالانی کاله تحصالیال  مالالرتبط    
داشته باشالند تالا ررفیالت کسالب     
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۱٦٦ 

راهکارها
 

مؤلف
ۀ 

اصلی 
و درصد

 

 های فرعیمؤلفه

فراوانی 
مؤلفه

درصد مؤلفه 
 

 گزیده شواهد گفتاری

هالالای الزم را  دانالالش و مهالالار   تخصصی
 داشته باشند.

معلمان با 
 های درونیانگیزه

15 %15 
معلمانی کاله عشالق و عالقاله باله     

 معلمی داشته باشند 

ت معلمان
تربی

 
%

11
 

بازنگری در 
های قبل و رنامهب

 حین خدمت
11 %11 

هالالا گنجانالالدن دانالالش و مهالالار  
متناسالالب بالالا ایالالن رویکالالرد در    

 های آموزشی معلمان برنامه

های بهبود برنامه
 آموزش مداوم

11 %11 
پژوهالالالی، پژوهالالالی، درساقالالالدام
پژوهالالی، تربیالالت معلمالالان روایالالت
 فکور

فرصت تجربه  
برای دانشجو 

 معلمان
1 %1 

س درس با فرصت تجربه در کال
 درس کارورزی

تغییر رویه
ی سیستم آموزشی %

ها
04

 

 1% 1 فرایندمحوری
تنکیالالالد بالالالر فراینالالالدمحوری در  

 محوریآموزش به جای نتیجه

 0% 0 محوریپرسش
تالالرویج پرسشالالگری و روحیالاله   

آمالالالوزان در کنجکالالالاوی دانالالالش
 آموزش

 4% 4 آموزمحوریدانش
محالوری در کالالس   کاهش معلالم 

 آموزانانشدرس، بها دادن به د

 4% 4 محوریرابطه
آمالوزان  احترام به شخصیت دانش

 و برقراری ارتبا  

 1% 1 محوریمشارکت
افزایش کارهای تیمی و مشارکتی 

 در کالس

 0% 0 محوریعاطفه
در نظالالالر گالالالرفتن احساسالالالا  و 

 آموزانعالیق دانش

ش 
تال

تیمی 
عناصر 
نظام 
آموزشی

 
%

13
همکاری نهادها و  

 مؤسسا 
15 %15 

هالالا، مالالدارس، نالالواحی   خالالانواده
 آموزشی

گالالذاری دانالالش و  بالاله اشالالتراا  0% 0همکاری و 
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راهکارها
 

مؤلف
ۀ 

اصلی 
و درصد

 

 های فرعیمؤلفه

فراوانی 
مؤلفه

درصد مؤلفه 
 

 گزیده شواهد گفتاری

مشارکت معلمان 
 آموزانو دانش

 ها با یکدیگرمهار 
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های حاصل از تحلیل محتالوای مصالاحبه،   یافته  1ل شمارۀ های جدواساس یافته بر

در قالب راهکارهای مربو  به اصالالح و جالذب معلمالان شایسالته، تحالول و بالازنگری       
هالای سیسالتم آموزشالی، تالالش و همکالاری تیمالی نهادهالا و        تربیت معلمان، تغییر رویه

ن داد که متخصصان نشا هاهای مصاحبهبندی شد. یافتهدسته شمارۀمؤسسا ، در جدول 
تعلیم و تربیت بر این باورند که برای اجرایی کالردن چنالین یالادگیری نیازمنالد انتخالاب      

هالای درسالی و   ها، تحالول و بالازنگری اساسالی در برناماله    تر و تربیت آنستهیمعلمان شا
گوناله  معلمان را باید متناسالب بالا ایالن    ؛قبل و حین خدمت تربیت معلم هستیمهای دوره

هالای  های مورد نیاز آنان را باید درحالین آمالوزش  ربیت کنیم و صالحیتت دادن،آموزش 
هالای تربیتالی، موضالوعی،    به عنالوان مثالال دانالش    ؛های آموزشی بگنجانیمبرنامه الزم در

ها و محتوای آموزشالی  های فناورانه که باید یاد بگیرند در دورهتربیتی، دانش -موضوعی
های آموزشی باید تغییر کنالد،  ی در رویهاساس ایهگیریجای دهیم. از سوی دیگر جهت

محوری در فراینالدهای آموزشالی   از قبیل تنکید و تمرکز بر فرایند، پرسش، رابطه، عاطفه
اجالزاء و عناصالر    ۀای آموزشی نیز تالش و همکاری کلیال تنکید شود. برای تغییر محوره

مهالم اسالت    بسیار ،نظام آموزشی از عوامل فرهنگی گرفته تا اجتماعی، اقتصادی، سیاسی
 های آموزشی را جهت داد. باید به صور  تیمی منسجم و هماهنگ فعالیت و
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  يريگجهيو نت بحث

 کالرد یمعلمالان در رو  ازیال مالورد ن  یاحرفه یهاتیصالح نییاز پژوهش حاضر تع هدف
بالود.   یریادگیال  کالرد یرو نیال تحقالق ا  یالی اجرا یهاارائۀ راهکاردانستن و  یبرا یریادگی

مشخص شد، متخصصالان   پژوهش یو کم یفیک یهاحاصل از بخش یهاافتهیبراساس 
هماننالد هالم دارنالد. باله      ینظراتال معلمان  یاحرفه یهاتیو معلمان در خصوص صالح

 یشخصال  یهالا یژگیاز نو  دانش و و ییهاتیصالح ازمندین یاآنان معلمان حرفه ۀدیعق
در دو دسالته   یریادگیال  کالرد یرو نیال معلمالان در ا  یهالا تیصالالح  نیتالر . عمدهباشندیم

دانالش   ،یتال یترب -یدانش موضالوع  ،یدانش موضوع ،یتی)دانش ترب یعلم یهاتیصالح
. دباشال یمال جمالع  ( یو مهالارت  ینگرش ،ی)علم یتیشخص یهاتی( و صالحیتیفناوانه ترب

 نیشال یپ قالا  یتحق جیمعلمالان بالا نتالا    یعلمال  یهاتیها و مقوال  مربو  به صالحمؤلفه
 یبنالد ( باله دسالته  1130) اسیال (، روشن ق1333) ستی(، ب1311هماهنگ است. شولمن )

 ،یتالدر  یبالرا  لمانمع ازیمورد ن یهاپژوهش حاضر در مورد دانش یبندمشابه با دسته
 یهالا تیو صالالح  یتخصصال  یهالا تی( باله صالالح  0511اند. الئو و همکالاران ) پرداخته
 یهالا و دانالش  یموضالوع  یهالا دانشها آن یهامؤلفه ریاند که زاشاره نموده یکیپداگو 

و کهلالر   شالرا ی(، م0511) ستوپرسالون ی. السالتاد و چر باشالد یمعلمالان مال   ازیمورد ن یتیترب
اطالعا  و ارتباطا   یفناور یهاتیبه صالح ژهی( به طور و0551) ونسکوی( و 0551)

محتالوا در پالژوهش    یتال یدانالش فناوراناله ترب   یهاتیاند که با صالحمعلمان توجه نموده
 تیاسالت کاله معلمالان باله منظالور هالدا       نینشانگر ا اهافتهی جیحاضر هماهنگ است. نتا

کاله   ییو محتالوا  یدرسال   در موضالو  دیبا کرد،یرو نیآموزان با توجه به ادانش یریادگی
 یهالا و مهالار   میو تسلط داشته باشند، نسبت به مفاه یخبرگ ،کنند ،یتدر خواهندیم

 کالم یو  تسال یبدانند کاله محتالوا در قالرن ب    و داشته باشند کافی شناخت یو فرع یاساس
 را ییال تغ نیاز آخالر  ؛ممکالن اسالت داشالته باشالد     یراتییو چه تغ شودیچگونه مطرح م

 یمناسب برا یتیترب یکردهایرا بدانند و رو ازین شیپ میفاهم ؛آگاه باشند یو بوم یجهان
فعالال   ،یتدر یهاخود را بشناسند. با روش یتخصص ۀموضوعا  مطرح شده در حوز

کنند و بالا   هیرا بدانند، بتوانند طرح درس ته یابیارزش یااجر ۀآشنا باشند و نحو نیو نو
کننالد. معلمالان عصالر     تیریدرا مال  یریادگیال  یهاآشنا باشند و گروه یریادگی یهاسبک
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ها و فنون علوم قرار داشته باشند، روش یاساس یهانو شدن رشته انیدر جر دیحاضر با
 انیال و درا کننالد، در جر  اسالت هيالم   یارشالته  نیبر اصول ب یرا که مبتن دیجد یتیترب

تالا در   اورنالد یآمالوزان را منتقالد بالار ب   باشند، دانالش  یگروه یهاو اطالعا  رسانه اخبار
 یو استدالل بتواننالد مسالائل را حالل کننالد، راهبردهالا      لیبا مسائل با قدر  تحل ههمواج

ل آموزان منتقرا بدانند و به دانش ردگییچگونه شکل م یریادگی ندیفرا نکهیو ا یریادگی
حقو،  ست،یز طیتوسعه، مح ریمس لیخود از قب یایاز مسائل دن یاریکنند، نسبت به بس
و بالا جامعاله    طیآمالوزان، محال  دانش یایآشنا باشند، با اول یالمللنیب یبشر، صلح، همکار

را از  یورداشالته باشالند و بتواننالد حالداکثر بهالره      یاداشته باشند. سواد رسالانه  یهمکار
داشالته باشالند.    یاطالعا  و ارتباطا  در امور آموزش یفناور و یتکنولو  یهاشرفتیپ

باله   نکاله یباشند از جملاله ا  ییهایژگیو یدارا دیمعلمان با ،یعلم یهاتیعالوه برصالح
عالماناله   ستیکنند و ز یدانشمند زندگ کیبپردازند، همانند  یریادگیصور  مستمر به 

از  یمسالتمر جزئال   یریادگیال  یعنیشود،  رمتبلوها آن از داشته باشند و دانستن دائم، کامالً
به تفکالر   اآموزان رداشته باشند، دانش یو نوآور تیباشد. در آموزش خالقها آن یزندگ
 زهیال حل مسائل وادار سالازند. منيالبط، منعطالف، و بالا انگ     یمعمول برا ریغ یهاوهیبه ش

ه رفتالار  رو چگونه آموزش دهند، چگونال  شیپ یهاتیباشند و بدانند که متناسب با موقع
حاصالل از   جیاست. نتالا  تیفراگرفته مناسب با موقع یهااز انوا  دانش کیکنند و کدام 

 اسیال روشن ق یهامعلمان با پژوهش یتیشخص یهاتیبعد صالح رپژوهش د یهاافتهی
(، در 1130) یلیمعلمان، اخگر و خل یاخالق یهاتی( به لحاگ صالح1130و همکاران )
 ری(، در ز0511معلمان، الئو و همکاران ) یو مهارت یخالقا ،ینگرش یهاتیابعاد صالح

معلمالان،   یشخصال  یهالا تیو صالالح  یاجتمالاع  یهالا تیمربالو  باله صالالح    یهامؤلفه
معلمالان،   یفراشالناخت  یهالا دانالش و مهالار    رامالون ی(، پ0510) یو چودهار یچودهار

 یتیشخصال  یهالا یژگال یدرخصالوص و  آشکار شالده  یهادهیاز ا ی. برخباشدیهماهنگ م
و سالؤاال    نشیال ب هالا دهیا نیاند اگزارش نشده نیشیپ یهاافتهیو  قا یمان، در تحقمعل
 یبالرا  یریادگیال  کالرد یمعلمالان در رو  ازیمورد ن یارفهح یهاتیصالح رامونیپ یدیجد

و گالوش دادن   دنیشالن  ییتوانا لیاز قب ییهایژگی. به عنوان مثال: ودهندیدانستن ارائه م
و  ی هنال  یهالا یداورشیپال  قیال صالدر، تعل  ۀآموزان با سعدانش یهاها و پاسخبه صحبت

هسالتند   ییهایژگیو یطلب(، تنو  یشیاند یدئولو یاز ا زی)پره یخود، روا دار ا یفرض
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 یدانستن به معلمان کمک کنند، معلمان یبرا یریادگی کردیبه آموزش با رو توانندیکه م
مالوزش صالبور باشالند،    در آ دهنالد یآموزان خود گالوش مال  صبر و حوصله به دانش ابکه 
باشد هالر چقالدر نسالبت باله موضالو  و       نیاها آن کنند و نگرش قیخود را تعل ا یفرض
 یآموزان پاسخدانش نیامکان وجود دارد که در ب نیداشته باشند، باز ا طآن تسل ،یتدر

روا  یژگیو یدارا یمعلمان نیوجود داشته باشد، چن یریادگی یبرا دیجد یتازه، راهکار
 دیال و افکالار و عقا  هالا دهیال خواهنالد کالرد، ا   زیپره یشیاند یدئولو یکه از اهستند  یدار
 یایال تازه، دن یهادنبال حرفه مدام ب پردازند،یمها آن یو به بررس رندیپذیرا م گرانید

کسب کردن دارند، معلمالان بالا    یبرا یآمادگ شهیخواهند بود و هم دیجد میمفاه د،یجد
دور کالرده و در   یمحورکردن و حافظه دیاز تقل آموزان رادانش یشخص یهایژگیو نیا

کنند  دایراهکار پ د،آموزان خودشان فکر کننتا دانش کنندیم ریدرگ یریادگی یهافرصت
 و به حل مسائل بپردازند. 

 رامالون یپالژوهش پ  یفال یک یهالا افتاله یدانسالتن:   یبالرا  یریادگیتحقق  یراهکارها
در  یاساسال  یباله اصالالح و بالازنگر    ازیاز ن یحاک کردیرو نیتحقق ا یاجرائ یراهکارها

کاله تحقالق    باشالد مالی نظام آموزش  یفعل یهاهیجذب و آموزش معلمان و رو یهاوهیش
عناصر و نهادهالا و مؤسسالا  را    واجزاء  ۀیو فعاالنه کل یمیمشارکت ت یاصالحات نیچن
 دیال با یمعلمال  ۀورود به حرفال  طیجذب شوند، شرا دیمعلمان با نیبهتر نیبنابرا ،طلبدیم
دارنالد، از   یمعلمال  ۀحرفال  یبالرا  یادیال ز ۀزیال را جذب کرد کاله انگ  یصالح شود معلمانا

معلالم   تیترب یهادوره یآموزش یهامرتبط برخوردار باشند. برنامه یتخصص ال یتحص
 نیال دهنالد از ا  ادیآموزانشان که چگونه به دانش رندیبگ ادیمعلمان  ۀتا هم ابدی بهبود دیبا

و دانش  یتیترب -یموضوع ،یتیترب ،یدانش موضوع دیاز خدمت با شیمعلم پ تیرو ترب
بالا   یدارکالالس  ۀتجربال  قیآنان را از طر یهافناورانه را به معلمان آموزش دهد و ضعف

ضالمن   یهادوره قیمعلمان را از طر یها. مهار دکن رطرفب یاستفاده از درس کارورز
هسالتند،   یریگادی -یاددهیتازه  یکردهایکه مخصوص رو یآموزش یهادوره خدمت و

 ،یآموز محوربه دانش یاز معلم محور دیبا ینظام آموزش یفعل یهاهیدهند. رو شیافزا
باله   یمحالور اسالخ پ ،یمحالور  نالد یبه فرا یحافظه محور ،یبه رابطه محور ی هن محور

 یریادگیال  میباشال  دواریال ام میتوانیم ی. در صورتندینما یریگجهت رییتغ یمحورپرسش
 ۀیال هالا، موسسالا  و کل  مدرسه، خالانواده  ییعوامل اجرا ۀیه کلدانستن محقق شود ک یبرا
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بالا   یریادگیال  نگونهیآموزش دادن و ا نگونهیا یدر راستا یآموزش ستمیاجزاء و عناصر س
 داشته باشند.   یمیت کتو مشار یهم همکار
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