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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفهای معلمان علوم اجتماعی با سبک تدریس آنان در مدارس دوره
اول متوسطه شهر تبریز انجام گرفت .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – همبستگی بوده است .جامعه
آماری پژوهش حاضر کلیه معلمان علوم اجتماعی دوره اول متوسطه شهر تبریز ( 999نفر) بوده است .نمونه آماری طبق جدول
کرجسی و مورگان ( )9191به تعداد  99نفر به شیوهی نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شده است .ابزار گردآوری اطالعات
در پژوهش حاضر شامل پرسشنامههای ذهنیت فلسفی هاشمی ( ،)9999بلوغ حرفهای سوپر ( ،)9191سبک تدریس گراشا ()2112
بود .نتایج این تحقیق نشان داد که بین ذهنیت فلسفی و سبک تخصصی یا خبره ،سبک مدل شخصی یا فردی ،سبک تسهیلکننده
و سبک وکالتی یا تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( .)P>1/19بین مؤلفههای جامعیت ،تعمق و انعطافپذیری
با سبکهای تخصصی یا خبره ،مدل شخصی یا فردی ،تسهیلکننده و وکالتی یا تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
( .)P>1/10همچنین ،بین بلوغ حرفهای با سبکهای تخصصی یا خبره ،مدل شخصی یا فردی ،تسهیلکننده و سبک وکالتی یا
تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( .)P>1/10بین مؤلفههای اکتشاف و سبکهای تخصصی یا خبره و اقتدار
رسمی یا آمرانه معلمان؛ ثبات با سبکهای تخصصی یا خبره ،تسهیلکننده و سبک وکالتی یا تعاملی معلمان؛ ابقاء و سبکهای
تخصصی یا خبره ،تسهیلکننده و سبک وکالتی یا تعاملی معلمان؛ افول و سبکهای تخصصی یا خبره ،تسهیلکننده و سبک
وکالتی یا تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (.)P>1/10
کلید واژه ها :ذهنیت فلسفی ،بلوغ حرفهای ،سبکهای تدریس ،معلمان ،علوم اجتماعی ،متوسطه.
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مقدمه
در کشورهای امروزی که همه به سمت پیشرفت و تکامل در تالش هستند نمیتوان اقدامات نهاد آموزشوپرورش را دستکم
گرفت چراکه از ارکان اصلی هر کشوری تحصیالت باالی افراد آن جامعه و سیستم پویای تربیتی و آموزشی است .امروزه اهمیت
دانش و سوادآموزی و نقش معلم بر کسی پوشیده نیست چراکه سرمایه امروز آموزشوپرورش قیمتی بس عظیم برای ساختن
آینده است .عنصر مهم این نظام معلم و تکلیف الهی وی است ،معلمی که مسئولیت هدایت و پرورش یک نسل و آینده یک
کشور را بر عهده دارد ،لذا سرمایهگذاری علمی بر روی این قشر انسانساز که وظیفه تأمین آتیه روحی و روانی قشر آیندهساز
جامعه را بر عهده دارد نهتنها موجب ارتقای بهرهوری آنها بلکه باعث بالندگی و سرفرازی ملت و کشور است.
زندگی انسان ازنظر اجتماعی ،یک کل واحد است و مسائل اجتماعی ،دارای تمامیت هستند؛ بنابراین ،ضروری است برنامه
درسی بتواند فرد را بهگونهای پرورش دهد که او قادر باشد .9 :مسائل را بهخوبی بشناسد و  .2برای حل آنها اقدام کند ،چراکه
انسان با مسائل زندگی بهتمامی و بهصورت یک کل یکپارچه برخورد میکند (آرمند .)9999 ،در این میان ،برنامههای درسی
مطالعات اجتماعی ،نقشی مؤثر و مهمتر دارند .مطالعات اجتماعی ،مطالعه درهم-تنیده علوم اجتماعی و انسانی بهقصد ارتقای
قابلیت مدنی است (دهقانی و امین خندقی .)9919 ،اهمیت آموزش مطالعات اجتماعی وقتی بهتر مشخص میشود که نابهنجاری-
های موجود در جامعه از قبیل آلودگی محیطزیست ،افزایش مصرف مواد مخدر ،افزایش بزهکاری ،عدم اجرای قوانین ،آسیبها
و مسائل اجتماعی را مشاهده کنیم .برنامه درسی مطالعات اجتماعی فراگیران را با این مشکالت آشنا میکند و آنها را دریافتن
راهکارها و راهحلهایی جهت برخورد با این مشکالت آماده میسازد و دانشآموزان را بهعنوان شهروندان مفید در جامعه آماده
میکند (فزونی شرهجینی ،پیری و اسدیان .)9910 ،ملکی ( )9999در مطالعه برنامه درسی مطالعات اجتماعی خاطرنشان ساخته که
با تعیین هدفها ،چهارچوب کلی یا سازماندهی و برنامهریزی توالی تجربیات یادگیری ،میتوان موقعیتی مطلوب برای آموزش
مطالب اجتماعی به وجود آورد.
حالآنکه معموالً در مدارس ابتدایی کشور به برنامه درسی مطالعات اجتماعی اولویت کمتری داده میشود و این درس
بهصورت آموزش مواد آموزشی و روشهایی در نظر گرفته میشود که قادر به ارتقای مهارتهای فکری دانشآموزان نیست و
بیشتر جنبه حفظ کردن مطالب کتاب درسی را دارد (ابراهیم پور ،نادری و سیف نراقی .)9910 ،با توجه به نقش معلمانی که این
کتابها را تدریس میکنند ،بهطورقطع ،پاسخگویی به آنها دارای اولویت است ،زیرا کمیت و کیفیت مطلوب یک کتاب
درسی ،در جریان تدریس مشخص میشود .معلمان در عرصه نظام آموزشی ،درگیری مستقیم با برنامههای درسی دارند (دهقانی
و امین خندقی .)9919 ،نیکو ( )9919اشاره میکند که آشنایی کم معلمان با شیوههای نوین و سبکهای تدریس و انگیزه کم
آنان در اجرای کارهای گروهی که نتیجه آن استفادهی معلمان از روشهای سنتی تدریس ،مانند روخوانی کتاب و سخنرانی
است ازجمله چالشهای معلمان علوم اجتماعی در تدریس این درس هست.
تدریس بهعنوان یکی از ارکان اصلی فرایند آموزشی تلقی میگردد که در کارایی نظام آموزشی نقشی مؤثر ایفا میکند و
در این میان اگر معلم با اصول و مبانی و هدفهای تدریس ،ویژگیهای دانشآموزان و نیازهای آنان آشنا نباشد ،هرگز نمیتوانند
بهعنوان مربیان و مسئولین تعلیم و تربیت ،در جامعه بهخوبی ایفای نقش کنند .درواقع اثربخشی هر تدریسی نیازمند انعطافپذیری،
انرژی و تعهد حرفهای میباشد (حسنزاده و همکاران .)9912 ،تدریس موفقیتآمیز نیازمند آن است که معلم سبکهای مختلف
تدریس را شناخته و قادر باشد در صورت لزوم با آگاهی از ویژگیهای این سبکها از روشهای مختلف تدریس بهصورت
جداگانه و یا با ترکیب کردن این روشها کالس درس را مدیریت نماید .معلمان باید بهمنظور سازماندهی و هدایت منابع در
دسترس و مدیریت کالس درس به نوع تفکری که برحسب موقعیتهای مختلف؛ جامع ،عمیق و قابلانعطاف باشد ،مجهز بشوند.
یکی از ویژگیهای منحصربهفرد انسان در میان تمامی موجودات برخورداری از نیروی تفکر و مسئولیت ناشی از آن است؛ زیرا
بر اساس قدرت تفکر و برخورداری از نیروی اراده و تصمیمگیری ،مسئولیت انتخاب و عمل بر عهده انسان گذاشتهشده است
همچنین به هر میزان که بتوان از قدرت تفکر استفاده کرد به همان نسبت احتمال موفقیت و پیشرفت افزایش مییابد؛ بنابراین باور
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کردن تفکر افراد یکی از اهداف آموزشوپرورش است (فیاض و همکاران .)9912 ،سبک تدریس معلم عبارت است از ویژگی-
های متمایزی که معلم نشان میدهد و از موقعیتی به موقعیت دیگر بدون توجه به محتوا پایدار میماند (طالبزاده .)9999 ،سبک
تدریس یا آموزش معلم ،روش شناختهشدهای است که معلم با آن وظایف یادگیری را مشخص کرده و فرایند تدریس را هدایت
میکند و میتوان آن را رجحان و تمایل به سمت رفتاری که باعث یادگیری میشود و متأثر از ارزشها ،نگرشها ،باورها و
پیشینهی فرهنگی و اجتماعی معلمان است در نظر گرفت (کابادایی .)2119 ،9محققان مختلفی چون (سالمن2119 ،2؛ بن تامس،9
2112؛ حجازی9991 ،؛ پاجارس9112 ،9؛ ریچاردسون9111 ،0؛ کاگان2119 ،1؛ کانتی2119 ،9؛ به نقل از برهانی و همکاران،
 )9911نیز به این نکته اذعان داشتهاند که در فرایند تدریس ،گزینش سبک و روش تدریس معلم ،تنها تجارب و دیدگاههای
علمی معلم نیست که مؤثر واقع میشود ،بلکه کل شخصیت (فیزیکی ،روانشناختی ،رفتاری و  )...اوست که در ایجاد شرایط
یادگیری و تغییر و تحول شاگردان تأثیر میگذارد .ازاینرو ،بررسی اینکه ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفهای بهعنوان متغیرهای
روانشناختی بر انتخاب سبکها و رفتارهای تدریس آنها تأثیرگذارند مسئله اصلی این پژوهش میباشد.
انسانی که بر اساس دید و ذهنیت فلسفی رشد کند در زندگی روزمره تواناییها و استعدادهای خود را بهصورت مطلوب به
کار خواهد گرفت و به کمال زندگی فردی راه خواهد یافت و با بهرهگیری از همین شایستگی در رشد فردی و زندگی گروهی
و اجتماعی نیز روش متعادل و مناسب با شرایط زمان و مکان را خودبهخود خواهد شناخت .موفقیت و یا شکست برنامههای
آموزشوپرورش تا حدودی به نوع تفکر ،روحیه و بینش معلمان بستگی دارد؛ بنابراین سازمان آموزش و پرورش نیازمند معلمانی
است که از طریق تالش پیوسته برای رشد و آشکارسازی خصوصیات شیوهی اندیشیدن خویش مانند جامعیت ،تعمق و انعطاف-
پذیری در رفتار خویش ،بهتدریج متحول شوند و باکفایت و رضایت روزافزون بهصورت فلسفی بیندیشند .رشد ذهنیت فلسفی
دانش و بینشی به انسان میدهد که نهتنها در برخورد با مسائل علمی توانمند باشد بلکه با بهکارگیری اصول تعلیم و تربیت در
رویارویی و برخورد با مسائل روزمره تربیتی نیز بتواند آنها را بهگونهای صحیح حل نماید (بهرنگی و همکاران.)9912 ،
پژوهشهای مختلفی نیز در این حوزه انجامگرفته است .برای مثال؛ نیمیشابری )2199( 9نشان داد که نمره بیشتر معلمان دوره
متوسطه در بلوغ حرفهای باالتر از متوسط میباشد .بین نمره معلمان مرد و زن در نمره بلوغ حرفهای تفاوت معناداری وجود ندارد؛
اما در بعد دانش زنان دارای نمره باالتری نسبت به مردان بودند .ساریتاش )2191( 1در پژوهشی نشان داد که بیشتر معلمان فلسفه
تجربهگرا را ترجیح میدهند و سبک تدریس تسهیلگر دارند .همچنین نتایج نشان داد که بین ترجیح فلسفی معلمان با سبکهای
تدریس آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج رانی و گوپتا )2190( 91نشان داد که تفاوت معناداری در بلوغ حرفهای
دختران و پسران نوجوان وجود دارد ،تفاوت معناداری بین بلوغ حرفهای دانشآموزان داری سطوح هوشی باال و پایین وجود
دارد ،نوجوانان دارای سطح هوشی باال دارای بلوغ حرفهای باالتری نسبت به دانشآموزان دارای هوش پایین بودند و رابطه
معناداری بین بلوغ حرفهای و هوش دانشآموزان وجود داشت .اولسوی و اونن )2199( 99نیز نشان دادند که بلوغ حرفهای دانش-
آموزان متوسطه بر انگیزه تحصیلی آنها تأثیر معناداری دارد .سرداری )2199( 92در پژوهشی به بررسی رابطه بین سبک تدریس
و ذهنیت فلسفی اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد خوی پرداخت .نتایج پژوهش او نشان داد که بین ذهنیت فلسفی و سبکهای
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تدریس اعضای هیئتعلمی رابطه معناداری وجود دارد .پاتون و کرید )2119( 9به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی ،سن،
تصمیمگیری شغلی و تعهد شغلی از پیشبینی کنندههای مهم بلوغ حرفهای هستند.
ایوبی و پناهی شهری ( )9910به این نتیجه رسیدند که سبک تدریس معلمان نقش اساسی در وضعیت تحصیلی دانشآموزان
دارد و قادر است بر پیشرفت تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی آنها تأثیر بگذارد .نتایج پژوهش محبوبی و همکاران
( )9919نشان داد که ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی و باورهای غیرمنطقی دارای رابطه معنیداری میباشد .بهرنگی و همکاران
( )9919نشان دادند که بین ذهنیت فلسفی مدیران با روحیهی الگوپذیری دبیران همچنین بین مؤلفههای جامعیت ،تعمق و انعطاف-
پذیری مدیران با روحیه الگوپذیری دبیران رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین از بین ابعاد ذهنیت فلسفی ،بعد جامعیت
سهم معناداری در پیشبینی روحیه الگوپذیری دبیران دارد؛ بنابراین دریافتند که معلمان و مدیران دارای ویژگی ذهنیت فلسفی از
نگرش بهتری نسبت به کاربرد الگوی مدیریت برخوردارند و در انجام وظایف آموزشی خود با روحیه و رغبت بیشتری فعالیت
میکنند .نتایج حسینیمهر و امامی ( )9919نشان داد که بین انعطافپذیری از ابعاد ذهنیت فلسفی و روش تدریس سنتی رابطه
منفی و معناداری وجود دارد .همچنین بین جامعیت و تعمق با روش تدریس مدرن همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
میرزامحمدی و همکاران ( )9912به این نتیجه دست یافتند که بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن (جامعیت ،تعمق و انعطافپذیری) با
خالقیت کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین هرچه میزان ذهنیت فلسفی و ابعاد
آن در بین کارکنان بیشتر باشد ،خالقیت بیشتری از خود نشان میدهند .شریفزاده ( )9919به این نتیجه رسید که ذهنیت فلسفی
با کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنیداری دارد و تأثیر ابعاد ذهنیت فلسفی به تفکیک بر کارآفرینی و رفتار
شهروندی سازمانی معنادار بود.
جعفرپور تیرکالیی ( )9919نشان داد که بلوغ حرفهای و شخصیت توانایی پیشبینی رفتار شهروندی سازمانی را دارند؛ از
میان ابعاد شخصیت فقط برونگرایی و وجدانی بودن و عصبیت با بلوغ حرفهای رابطه داشتند .همچنین نتایج نشان داد که بلوغ
حرفهای با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد .سخنور و ماهروزاده ( )9991به این نتیجه رسیدند که بین ذهنیت فلسفی و نگرش
به روشهای تدریس فعال رابطه معناداری وجود دارد و از بین ابعاد آن بعد جامعیت سطح باالتری نسبت به تعمق و انعطافپذیری
در میان معلمان به خود اختصاص داد اما رابطه بین انعطافپذیری و نگرش به روشهای حل مسئله ،اکتشافی و پروژه در مرتبه
اول قرار دارد .پژوهش ثابت قدم ( )9991نشان داد که میان ذهنیت فلسفی معلمان و میزان استفاده آنها از رویکرد مشارکتی در
کالسهای درس ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین ،میان ابعاد تعمق و جامعیت ذهنیت فلسفی و یادگیری مشارکتی همبستگی
معناداری مشاهده شد ،اما بین بعد انعطافپذیری ذهنیت فلسفی و میزان استفاده از یادگیری مشارکتی همبستگی مشاهده نشد.
میرشاه جعفری و شهبازی ( )9999به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد ذهنیت فلسفی با روش تدریس دبیران همبستگی معنیداری
وجود دارد و روش تدریس دبیران بیشتر تحت تأثیر بعد تعمق قرار دارد.
با توجه به اینکه بلوغ حرفهای با قبول مسئولیت بستگی دارد (شفیعآبادی )9919 ،و فردی که به بلوغ حرفهای رسیده از
اطالعات شغلی و ارزشهای کاری برخوردار است ،به کار اعتقاد دارد و به دنبال تکمیل مهارتهای خود است پس چنین فردی
در تالش خواهد بود که با رسیدن به باور و ذهنیت فلسفی صحیح و قاطع و همچنین با بهرهگیری از سبکها و روشهای تدریس
مفید و سازنده به خوبی از عهده وظایف شغلی خود برآید تا موجب رضایت شغلی خود و رشد و ارتقای سازمان شود؛ بنابراین،
در پژوهش حاضر پژوهشگران قصد دارند به این موضوع بپردازد که آیا بین ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفهای معلمان علوم اجتماعی
دوره اول متوسطه با سبک تدریس آنان رابطه وجود دارد یا خیر؟
روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی است و به لحاظ شیوه گردآوری دادهها ،در قلمرو پژوهشهای توصیفی همبستگی
قرار دارد .جامعه پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه معلمان علوم اجتماعی دوره اول متوسطه شهر تبریز که در سال تحصیلی -19
 11در مدارس این شهر مشغول به تدریس بودند .طبق آمار دریافت شده از اداره آموزش و پرورش این شهر ،تعداد  999معلم
Patton& Creed
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___________________________________________________________ بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفهای معلمان ...

علوم اجتماعی در این سال مشغول تدریس علوم اجتماعی بودند .براساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان)9191(9
تعداد حجم نمونه این پژوهش برابر با  99نفر بود که به شیوهی نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری
اطالعات در پژوهش حاضر هم از روشهای میدانی بهمنظور جمعآوری دادههای پژوهش و هم روش کتابخانهای برای بررسی
پیشینه نظری و تجربی استفاده شد .ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر شامل سه پرسشنامه ذهنیت فلسفی ،بلوغ حرفهای
و سبکهای تدریس بود.
پرسشنامه ذهنیت فلسفی :برای اندازهگیری ذهنیت فلسفی معلمان از پرسشنامه هاشمی ( )9999استفاده شد .این پرسشنامه
دارای  21سؤال و سه مؤلفهی جامعیت ،تعمق و انعطافپذیری میباشد .در این پرسشنامه گویههای 99 ،99 ،9 ،9 ،1 ،0 ،9 ،2 ،9
و  90مؤلفه جامعیت؛ گویههای  91 ،99 ،99 ،91 ،99 ،91 ،9و  29مؤلفه تعمق؛ و گویههای  21 ،20 ،29 ،22 ،29 ،21 ،92 ،1مؤلفه
انعطافپذیری را میسنجند .پاسخها در طیف پنجدرجهای لیکرت از «کامالً موافقم» تا «کامالً مخالفم» تنظیمشده است .طالقانی
( )9999پایایی این پرسشنامه را در پژوهش خود  1/99به دست آورد .روایی پرسشنامه به روش تحلیل گویه سنجیده شد که
کلیه گویهها رابطه مثبت و معنادار میان  1/99تا  1/92در سطح  1/119با نمره کل داشتند که مبین روایی پرسشنامه است .در این
پژوهش پایایی کل پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ 1/919 ،به دست آمد.
پرسشنامه بلوغ حرفهای :برای اندازهگیری بلوغ حرفهای از پرسشنامه سوپر )9191( 2استفاده شد .این پرسشنامه شامل 19
سؤال و چهار مؤلفهی اکتشاف ،تثبیت ،ابقاء و افول میباشد .در این پرسشنامه گویههای  9تا  90مؤلفه اکتشاف؛ گویههای  91تا
 91ثبات؛ گویههای  99تا  90ابقاء؛ و گویههای  91تا  11افول را میسنجند .پاسخها در طیف پنجدرجهای لیکرت از «مشکلی
ندارم» تا «خیلی مشکل دارم» تنظیمشده است .شیرانی نژاد ( )9999پایایی این پرسشنامه را در پژوهش خود  1/19گزارش کرده
است .روایی پرسشنامه به روش تحلیل گویه سنجیده شد که کلیه گویهها رابطه مثبت و معنادار میان  1/99تا  1/19در سطح
 1/119با نمره کل داشتند که مبین روایی پرسشنامه است .در این پژوهش پایایی کل پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ،
 1/129به دست آمد.
پر س شنامه سبکهای تدریس :برای اندازهگیری سبکهای تدریس از پر س شنامه گرا شا )2112( 9ا ستفاده شد .این
پرسشششششنامه دارای  91سششؤال و  0مؤلفهی سششبک خبره ،سششبک آمرانه ،سششبک مدل فردی ،سششبک تسششهیلکننده و سششبک وکالتی
میبا شد .در این پر س شنامهگویههای  9 ،9 ،1 ،0 ،9 ،9 ،2 ،9سبک تخ ص صی یا خبره؛ گویههای 91 ،90 ،99 ،99 ،92 ،1،91،99
سبک اقتدار رسمی یا آمرانه؛ گویههای  29 ،29 ،22 ،29 ،21 ،91 ،99 ،99سبک مدل شخصی یا فردی؛ گویههای ،29 ،21 ،20
 92 ،99 ،91 ،21 ،29سبک ت سهیلکننده؛ و گویههای  91 ،91 ،99 ،99 ،91 ،90 ،99 ،99سبک وکالتی یا تعاملی را می سنجند.
پا سخها بر ا ساس طیف  0درجهای لیکرت از «ب سیار موافقم» تا «ب سیار مخالفم» تنظیم شده ا ست .ح سنزاده و همکاران ()9912
پایایی این پرسشنامه را  1/92به دست آورده است .روایی پرسشنامه به روش تحلیل گویه سنجیده شد که کلیه گویهها رابطه
مثبت و معنادار میان  1/99تا  1/91در سطح  1/119با نمره کل دا شتند که مبین روایی پر س شنامه ا ست .در این پژوهش پایایی
کل پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ 1/911 ،به دست آمد.
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از آمارههای توصیفی و استنباطی استفاده شد .آمارههای استنباطی شامل آزمون
همبستگی پیرسون بود .بهمنظور تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  29استفاده شد.
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
یافتهها
در زیر آمارههای توصیفی متغیرها به همراه مؤلفههای آنها ارائهشده است.
جدول  .9آمارههای توصیفی متغیرهای ذهنیت فلسفی ،بلوغ حرفهای و سبکهای تدریس و مؤلفههای آن
متغیر

میانگین

انحراف

حداقل

معیار

حداکثر نمره

تعداد

نمره

ذهنیت فلسفی (کل)

19/999

9/991

99

999

99

جامعیت

91/299

9/999

91

99

99

تعمق

21/002

2/990

22

99

99

انعطافپذیری

21/021

9/190

90

91

99

بلوغ حرفهای (کل)

292/191

99/990

912

911

99

اکتشاف

09/199

99/91

29

90

99

ثبات

19/011

99/299

90

90

99

ابقاء

19/19

91/109

99

90

99

افول

01/999

92/929

99

90

99

سبک تدریس (کل)

919/912

92/119

921

910

99

سبک تخصصی یا خبره

91/912

9/091

29

99

99

سبک اقتدار رسمی یا آمرانه

92/912

9/119

22

91

99

سبک مدل شخصی یا فردی

99/909

9/290

21

91

99

سبک تسهیلکننده

92/021

9/919

29

91

99

سبک وکالتی یا تعاملی

92/299

9 /2

22

91

99

جدول  ،9آمارههای توصیفی متغیرهای ذهنیت فلسفی ،بلوغ حرفهای و سبکهای تدریس و مؤلفههای آن را نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار متغیر ذهنیت فلسفی برابر با  19/999و  ،1/991بلوغ حرفهای برابر با
 292/191و  99/990و سبک تدریس برابر با  919/912و  92/119بهدستآمده است .میانگین و انحراف معیار مؤلفههای هرکدام
از متغیرها نیز نشان دادهشده است.
فرضیه اول پژوهش :بین ذهنیت فلسفی با سبک تدریس معلمان علوم اجتماعی دوره اول متوسطه شهر تبریز رابطه معناداری
وجود دارد.
بهمنظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول  .2آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و سبکهای تدریس معلمان
متغیر

ذهنیت فلسفی

جامعیت

تعمق

انعطافپذیری

سبک تخصصی یا خبره

**1/900

**1/992

*1/299

**1/999

سبک اقتدار رسمی یا آمرانه

1/111

1/219

-1/199

-1/191

**

**

سبک مدل شخصی یا فردی

**

سبک تسهیلکننده

**

سبک وکالتی یا تعاملی

1/919

**

1/919

**

1/921

**

1/999

**

1/929

1/929

1/299

1/911

**1/92

**1/911

**1/999

**1/999

P>1/10

*

**

P>1/19

همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،بین ذهنیت فلسفی و مؤلفههای آن و سبکهای تدریس تخصصی یا خبره ،ذهنیت
فلسفی و سبک مدل شخصی یا فردی ،ذهنیت فلسفی و سبک تسهیلکننده و ذهنیت فلسفی و سبک وکالتی یا تعاملی معلمان
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( .)P>1/19ولی رابطه بین ذهنیت فلسفی و مؤلفههای آن با سبک اقتدار رسمی یا آمرانه
معلمان که ازلحاظ آماری غیر معنادار بهدستآمده است (.)P<1/10

___________________________________________________________ بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفهای معلمان ...

فرضیه دوم پژوهش :بین بلوغ حرفهای با سبک تدریس معلمان علوم اجتماعی دوره اول متوسطه شهر تبریز رابطه معناداری
وجود دارد.
بهمنظور بررسی این فرضیه نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول  .9آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین بلوغ حرفهای و سبکهای تدریس معلمان
متغیر

بلوغ حرفه-

اکتشاف

ثبات

افول

ابقاء

ای
سبک تخصصی یا خبره

**1/902

**

سبک اقتدار رسمی یا آمرانه

-1/919

**

1/299

1/99

1/922

1/299

-1/190

1/122

-1/999

سبک مدل شخصی یا فردی

*1/299

1/912

1/909

1/911

1/92

سبک تسهیلکننده

**1/912

1/919

**1/999

**1/991

**1/992

**

1/991

سبک وکالتی یا تعاملی

1/999

1/999

**

**

*

**

1/219

**

1/99

*

P>1/10

**

1/299

**

P>1/19

همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود ،بین بلوغ حرفهای و سبک تخصصی یا خبره ،بلوغ حرفهای و سبک مدل شخصی
یا فردی ،بلوغ حرفهای و سبک تسهیلکننده و بلوغ حرفهای و سبک وکالتی یا تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
( .)P>1/10ولی مقدار همبستگی بین بلوغ حرفهای و سبک اقتدار رسمی یا آمرانه معلمان ازلحاظ آماری معنادار نیست
( .)P<1/10همچنین ،بین مؤلفه اکتشاف و سبک تخصصی یا خبره و سبک اقتدار رسمی یا آمرانه معلمان ،مؤلفه ثبات و سبک
تخصصی یا خبره ،سبک تسهیلکننده معلمان و سبک وکالتی یا تعاملی معلمان ،بین مؤلفه ابقاء و سبک تخصصی یا خبره ،سبک
تسهیلکننده و سبک وکالتی یا تعاملی معلمان ،بین مؤلفه افول و سبک تخصصی یا خبره ،سبک تسهیلکننده و سبک وکالتی یا
تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (.)P>1/10
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفهای معلمان علوم اجتماعی با سبک تدریس آنان در مدارس
دوره اول متوسطه شهر تبریز انجام شد .نتایج مربوط به رابطه ذهنیت فلسفی با سبکهای تدریس نشان داد که ذهنیت فلسفی با
سبک تخصصی یا خبره ،سبک مدل شخصی یا فردی ،سبک تسهیلکننده و سبک وکالتی یا تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .ولی رابطه بین ذهنیت فلسفی و سبک اقتدار رسمی یا آمرانه معلمان به ازلحاظ آماری معنادار نبود .با توجه به این
میزان رابطه بین متغیرها میتوان گفت با افزایش ذهنیت فلسفی در معلمان میزان استفاده از این سبکها در معلمان افزایش مییابد.
این یافته را میتوان با نتایج پژوهشهای سرداری ( ،)2199حسینیمهر و امامی ( ،)9919بهرنگی و همکاران ( ،)9919فیاض و
همکاران ( ،)9912ایمانی و همکاران ( ،)9919ثابت قدم ( ،)9991میرشاه جعفری و شهبازی ( )9999همسو در نظر گرفت .نتایج
این پژوهشها نشاندهنده رابطه ذهنیت فلسفی افراد با متغیرهای گوناگون است .چنانچه اسمیت ( )9101اشاره میکند داشتن
ذهنیت فلسفی در مدیران تأثیر قابلمالحظهای در روحیه معلمان دارد و وقتی مدیران جامعیت ،تعمق و انعطافپذیری را در
برخورد با مسائل نشان میدهند معلمان احساس میکنند که آسانتر میتوانند با وی تفاهم برقرار سازند .این امر میتواند برای
معلمان و دانشآموزان نیز صادق باشد و معلمان بهعنوان رهبران کالس درس زمانی که در فرایند تدریس خود بهعنوان فردی که
از ذهنیت فلسفی برخوردار است میتواند به شیوهی مناسب در تدریس عمل کند .چنین معلمی میتواند سبکهای مناسب و
درخور یادگیری شاگردانش را به کار ببرد و از آن را کالس درس خود استفاده کند
همچنین نتایج مربوط به رابطه مؤلفههای ذهنیت فلسفی با سبکهای تدریس معلمان نشان داد که بین جامعیت با سبک
تخصصی یا خبره ،سبک مدل شخصی یا فردی ،سبک تسهیلکننده و سبک وکالتی یا تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .بین تعمق با سبک تخصصی یا خبره ،سبک مدل شخصی یا فردی ،سبک تسهیلکننده و سبک وکالتی یا تعاملی
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معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بین انعطافپذیری با سبک تخصصی یا خبره معلمان ،سبک مدل شخصی یا فردی،
سبک تسهیلکننده و سبک وکالتی یا تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این یافته را میتوان با نتایج پژوهشهای
سرداری ( ،)2199محبوبی و همکاران ( ،)9919حسینیمهر و امامی ( ،)9919بهرنگی و همکاران ( ،)9919میرزامحمدی و
همکاران ( ،)9912سخنور و ماهروزاده ( ،)9991ثابت قدم ( ،)9991میرشاه جعفری و شهبازی ( )9999و نیکخواه ( )9991همسو
میباشد .بهرنگی و همکاران ( )9919نشان دادند که بین مؤلفههای جامعیت ،تعمق و انعطافپذیری مدیران با روحیه الگوپذیری
دبیران رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .حسینیمهر و امامی ( )9919نشان دادند که بین انعطافپذیری از ابعاد ذهنیت فلسفی
و روش تدریس سنتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد .همچنین بین جامعیت و تعمق با روش تدریس مدرن همبستگی مثبت
و معناداری وجود دارد .نتایج تحقیق میرزامحمدی و همکاران ( )9912نشان داد که بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن (جامعیت ،تعمق
و انعطافپذیری) با خالقیت کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
یافتههای مربوط به بررسی فرضیه دوم نشان داد که بین بلوغ حرفهای و سبک تخصصی یا خبره ،سبک مدل شخصی یا فردی،
سبک تسهیلکننده و سبک وکالتی یا تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ولی مقدار همبستگی بین بلوغ حرفهای
و سبک اقتدار رسمی یا آمرانه معلمان ازلحاظ آماری معنادار نبود .این یافته را میتوان با نتایج پژوهشهای والکر (،)2191
جعفرپور تیرکالیی ( ،)9919زمندی ( ،)9919شجاعیان ( )9991همسو در نظر گرفت .نتایج والکر ( )2191نشان داد که بین بلوغ
شغلی ،خودکارآمدی تصمیم شغلی و خود حمایتی دانشجویان با و بدون ناتوانی رابطه مثبتی وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد
که دانشجویان بدون ناتوانی ،دارای سطوح باالتری از بلوغ شغلی و خود حمایتی بودند و خودکارآمدی برای دانشجویان با و
بدون ناتوانی مشابه بود .نتایج جعفرپور تیرکالیی ( )9919نشان داد بلوغ حرفهای و شخصیت توانایی پیشبینی رفتار شهروندی
سازمانی را دارند .زمندی ( )9919نشان داد که بلوغ حرفهای میتواند بهصورت معنادار انگیزه پیشرفت را پیشبینی کند.
با توجه به نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر پیشنهاد میشود :با توجه به اینکه یکی از ملزومات ذهنیت فلسفی ،فراهم
آوردن فضای الزم و شرایط مقتضی برای معلمان برای بیان آزادانه ایدهها و نوآوریهای جدید میباشد ،پیشنهاد میشود ،مدارس
کشور بهگونهای تعبیه شود که ایدهها و نوآوریها به راحتی مطرح و جنبه عملیاتی پیدا کند .در هنگام گزینش و جذب معلمان
در مدارس بایستی مؤلفههای ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفهای مورد تأکید قرار گیرد .میتوان با تهیه و تدوین یک برنامه و طرح
جامع و گنجاندن شاخصهای این دو متغیر در جذب معلمان برخوردار از ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفهای توفیق حاصل نمود.
زمینههای بروز و رشد ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفهای را در معلمان فراهم آورده و در دورههای آموزشی ضمن خدمت روشهای
پرورش بلوغ حرفهای و ذهنیت فلسفی را به معلمان آموزش دهند .آموزش و پرورش میتواند فرصتهای الزم برای افزایش بلوغ
شغلی را با دورههای بازآموزی فراهم کنند تا موجب رشد شغلی معلمان شوند .معلمان میتواند مسائل و کارکردهای گوناگون
کالس درس خود را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیرند و از تصمیمگیریهای عجوالنه پرهیز نمایند .این رویکرد امکان ارتباط
برقراری ارتباط صمیمانه و عمیق با اعضای مدرسه را فراهم کند .همچنین ،پژوهشگران عالقهمند به پژوهش در این حوزه به
بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بپردازند.
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