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ای معلمان علوم اجتماعی با سبک تدریس آنان در مدارس دوره بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفه

 اول متوسطه شهر تبریز
 

 9پور، احسان عظیم2، سهراب یزدانی9اکبرزاده یقهصد

 
  99/9/11پذیرش:                                        91/1/19دریافت: 

 چکیده

ای معلمان علوم اجتماعی با سبک تدریس آنان در مدارس دوره پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفه

. جامعه همبستگی بوده است –توصیفی روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اول متوسطه شهر تبریز انجام گرفت. 

نمونه آماری طبق جدول  بوده است.نفر(  999کلیه معلمان علوم اجتماعی دوره اول متوسطه شهر تبریز ) آماری پژوهش حاضر

ت اابزار گردآوری اطالع شده است. ای انتخابگیری تصادفی طبقهی نمونهشیوه نفر به 99( به تعداد 9191) کرجسی و مورگان

( 2112(، سبک تدریس گراشا )9191ای سوپر )(، بلوغ حرفه9999های ذهنیت فلسفی هاشمی )در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه

کننده تسهیل بکمدل شخصی یا فردی، س تخصصی یا خبره، سبک بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین ذهنیت فلسفی و سبک

پذیری های جامعیت، تعمق و انعطاف(. بین مؤلفهP<19/1مثبت و معناداری وجود دارد ) وکالتی یا تعاملی معلمان رابطه و سبک

رد کننده و وکالتی یا تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود داهای تخصصی یا خبره، مدل شخصی یا فردی، تسهیلبا سبک

(10/1>Pهمچنین، بین بلوغ حرفه .)کالتی یا و کننده و سبکتخصصی یا خبره، مدل شخصی یا فردی، تسهیل هایای با سبک

تخصصی یا خبره و اقتدار  هایهای اکتشاف و سبک(. بین مؤلفهP<10/1تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

 هایء و سبکا تعاملی معلمان؛ ابقاوکالتی ی کننده و سبکتخصصی یا خبره، تسهیل هایرسمی یا آمرانه معلمان؛ ثبات با سبک

 کننده و سبکتخصصی یا خبره، تسهیل هایوکالتی یا تعاملی معلمان؛ افول و سبک کننده و سبکتخصصی یا خبره، تسهیل

  (.P<10/1وکالتی یا تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

 متوسطه. های تدریس، معلمان، علوم اجتماعی،ای، سبکبلوغ حرفه ذهنیت فلسفی، :کلید واژه ها
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 مقدمه

 کمستد را وپرورشآموزش نهاد اقدامات تواننمی هستند تالش در تکامل و پیشرفت سمت به همه که امروزی کشورهای در

 اهمیت امروزه. تاس آموزشی و تربیتی سیستم پویای و جامعه آن افراد باالی تحصیالت کشوری هر اصلی ارکان از چراکه گرفت

 ساختن برای عظیم بس قیمتی وپرورشآموزش امروز سرمایه چراکه نیست پوشیده کسی بر معلم نقش و سوادآموزی و دانش

 یک هآیند و نسل یک پرورش و هدایت مسئولیت که معلمی است، وی الهی و تکلیف معلم نظام این مهم عنصر. است آینده

ساز یندهآ قشر روانی و روحی آتیه تأمین وظیفه که سازانسان قشر این روی بر علمی گذاریسرمایه لذا عهده دارد، بر را کشور

 .کشور است و ملت سرفرازی و بالندگی باعث بلکه هاآن وریبهره ارتقای موجب تنهانه دارد عهده بر را جامعه

رنامه ضروری است ب دارای تمامیت هستند؛ بنابراین،و مسائل اجتماعی،  اجتماعی، یک کل واحد است ازنظرزندگی انسان 

 چراکهاقدام کند،  هاآن. برای حل 2بشناسد و خوبی به. مسائل را 9 :پرورش دهد که او قادر باشدای گونهبهدرسی بتواند فرد را 

 های درسیمیان، برنامه در این(. 9999)آرمند،  کندمی برخورد یک کل یکپارچه صورتبهو  تمامیبهمسائل زندگی  انسان با

تقای ار قصدبهتنیده علوم اجتماعی و انسانی -اجتماعی، مطالعه درهم تر دارند. مطالعاتمطالعات اجتماعی، نقشی مؤثر و مهم

-یکه نابهنجار شودیبهتر مشخص م یوقت یآموزش مطالعات اجتماع اهمیت .(9919)دهقانی و امین خندقی،  قابلیت مدنی است

 هابیآس ن،یقوان یعدم اجرا ،یبزهکار شیمصرف مواد مخدر، افزا شیافزا ،زیستمحیط یآلودگ لیر جامعه از قبد موجودی ها

 دریافتنا ر هاآنو  کندیمشکالت آشنا م نیرا با ا رانیفراگ یاجتماع مطالعاتی درس ه. برناممیرا مشاهده کن یو مسائل اجتماع

در جامعه آماده  دیشهروندان مف عنوانبهرا  آموزاندانش سازد ویمشکالت آماده م نیجهت برخورد با ا ییهاحلراه وکارها راه

خاطرنشان ساخته که  مطالعات اجتماعی درسی برنامهدر مطالعه  (9999)ملکی  .(9910جینی، پیری و اسدیان، )فزونی شره کندیم

موزش توان موقعیتی مطلوب برای آمی جربیات یادگیری،ریزی توالی تو برنامه دهیسازمانیا  ها، چهارچوب کلیبا تعیین هدف

 . به وجود آورد مطالب اجتماعی

س در نیشود و ایداده م یترکم تیاولو یمطالعات اجتماع درسی برنامهکشور به  ییمعموالً در مدارس ابتدا آنکهحال

و  تسیآموزان ندانش یفکر یهامهارت یقادر به ارتقا که شودیدر نظر گرفته م ییهاو روش یآموزش مواد آموزش صورتبه

با توجه به نقش معلمانی که این (. 9910پور، نادری و سیف نراقی،  )ابراهیم را دارد یدرس جنبه حفظ کردن مطالب کتاب شتریب

 کتاب طلوب یکاولویت است، زیرا کمیت و کیفیت م دارای هاآن، پاسخگویی به طورقطعبهکنند، تدریس می ها راکتاب

هقانی )د درسی دارند هایعرصه نظام آموزشی، درگیری مستقیم با برنامه شود. معلمان دردرسی، در جریان تدریس مشخص می

های تدریس و انگیزه کم های نوین و سبککند که آشنایی کم معلمان با شیوه( اشاره می9919(. نیکو )9919و امین خندقی، 

های سنتی تدریس، مانند روخوانی کتاب و سخنرانی ی معلمان از روشوهی که نتیجه آن استفادهآنان در اجرای کارهای گر

 های معلمان علوم اجتماعی در تدریس این درس هست.است ازجمله چالش

ند و کگردد که در کارایی نظام آموزشی نقشی مؤثر ایفا میآموزشی تلقی می عنوان یکی از ارکان اصلی فرایندتدریس به

وانند تو نیازهای آنان آشنا نباشد، هرگز نمی آموزاندانش هایهای تدریس، ویژگیدر این میان اگر معلم با اصول و مبانی و هدف

ذیری، پخوبی ایفای نقش کنند. درواقع اثربخشی هر تدریسی نیازمند انعطافعنوان مربیان و مسئولین تعلیم و تربیت، در جامعه بهبه

های مختلف آمیز نیازمند آن است که معلم سبک(. تدریس موفقیت9912زاده و همکاران، باشد )حسنای میفهانرژی و تعهد حر

ت صورهای مختلف تدریس بهها از روشهای این سبکتدریس را شناخته و قادر باشد در صورت لزوم با آگاهی از ویژگی

دهی و هدایت منابع در منظور سازمانیت نماید. معلمان باید بهها کالس درس را مدیرجداگانه و یا با ترکیب کردن این روش

ز بشوند. انعطاف باشد، مجههای مختلف؛ جامع، عمیق و قابلدسترس و مدیریت کالس درس به نوع تفکری که برحسب موقعیت

ت؛ زیرا ناشی از آن اس فرد انسان در میان تمامی موجودات برخورداری از نیروی تفکر و مسئولیتهای منحصربهیکی از ویژگی

شده است گیری، مسئولیت انتخاب و عمل بر عهده انسان گذاشتهاساس قدرت تفکر و برخورداری از نیروی اراده و تصمیم بر

ابد؛ بنابراین باور یچنین به هر میزان که بتوان از قدرت تفکر استفاده کرد به همان نسبت احتمال موفقیت و پیشرفت افزایش میهم
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-(. سبک تدریس معلم عبارت است از ویژگی9912وپرورش است )فیاض و همکاران، تفکر افراد یکی از اهداف آموزشکردن 

(. سبک 9999زاده، ماند )طالبدهد و از موقعیتی به موقعیت دیگر بدون توجه به محتوا پایدار میهای متمایزی که معلم نشان می

ست که معلم با آن وظایف یادگیری را مشخص کرده و فرایند تدریس را هدایت ای اشدهتدریس یا آموزش معلم، روش شناخته

 ها، باورها وها، نگرششود و متأثر از ارزشتوان آن را رجحان و تمایل به سمت رفتاری که باعث یادگیری میکند و میمی

، 9؛ بن تامس2119، 2مختلفی چون )سالمن محققان(. 2119، 9ی فرهنگی و اجتماعی معلمان است در نظر گرفت )کاباداییپیشینه

؛ به نقل از برهانی و همکاران، 2119، 9؛ کانتی2119، 1؛ کاگان9111، 0؛ ریچاردسون9112، 9؛ پاجارس9991؛ حجازی، 2112

ای هاند که در فرایند تدریس، گزینش سبک و روش تدریس معلم، تنها تجارب و دیدگاه( نیز به این نکته اذعان داشته9911

ط شناختی، رفتاری و ...( اوست که در ایجاد شرایشود، بلکه کل شخصیت )فیزیکی، روانلمی معلم نیست که مؤثر واقع میع

عنوان متغیرهای ای بهکه ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفهرو، بررسی اینگذارد. ازاینیادگیری و تغییر و تحول شاگردان تأثیر می

 باشد.ها تأثیرگذارند مسئله اصلی این پژوهش میتارهای تدریس آنها و رفشناختی بر انتخاب سبکروان

لوب به صورت مطها و استعدادهای خود را بهاساس دید و ذهنیت فلسفی رشد کند در زندگی روزمره توانایی انسانی که بر

روهی د فردی و زندگی گگیری از همین شایستگی در رشکار خواهد گرفت و به کمال زندگی فردی راه خواهد یافت و با بهره

ای هخود خواهد شناخت. موفقیت و یا شکست برنامهو اجتماعی نیز روش متعادل و مناسب با شرایط زمان و مکان را خودبه

انی بنابراین سازمان آموزش و پرورش نیازمند معلم وپرورش تا حدودی به نوع تفکر، روحیه و بینش معلمان بستگی دارد؛آموزش

-ی اندیشیدن خویش مانند جامعیت، تعمق و انعطافتالش پیوسته برای رشد و آشکارسازی خصوصیات شیوه است که از طریق

شد ذهنیت فلسفی ر صورت فلسفی بیندیشند.تدریج متحول شوند و باکفایت و رضایت روزافزون بهپذیری در رفتار خویش، به

م و تربیت در کارگیری اصول تعلیمسائل علمی توانمند باشد بلکه با بهتنها در برخورد با دهد که نهدانش و بینشی به انسان می

 (.9912ای صحیح حل نماید )بهرنگی و همکاران، گونهها را بهرویارویی و برخورد با مسائل روزمره تربیتی نیز بتواند آن

 دوره معلمان بیشتر نمره که داد نشان( 2199) 9گرفته است. برای مثال؛ نیمیشابریهای مختلفی نیز در این حوزه انجامپژوهش

 ندارد؛ جودو معناداری تفاوت ایحرفه بلوغ نمره در زن و مرد معلمان نمره بین. باشدمی متوسط از باالتر ایحرفه بلوغ در متوسطه

( در پژوهشی نشان داد که بیشتر معلمان فلسفه 2191) 1بودند. ساریتاش مردان به نسبت باالتری نمره دارای زنان دانش بعد در اما

های گر دارند. همچنین نتایج نشان داد که بین ترجیح فلسفی معلمان با سبکدهند و سبک تدریس تسهیلگرا را ترجیح میتجربه

ای داری در بلوغ حرفه( نشان داد که تفاوت معنا2190) 91تدریس آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج رانی و گوپتا

آموزان داری سطوح هوشی باال و پایین وجود ای دانشدختران و پسران نوجوان وجود دارد، تفاوت معناداری بین بلوغ حرفه

طه و راب آموزان دارای هوش پایین بودندای باالتری نسبت به دانشدارد، نوجوانان دارای سطح هوشی باال دارای بلوغ حرفه

-ای دانش( نیز نشان دادند که بلوغ حرفه2199) 99آموزان وجود داشت. اولسوی و اوننای و هوش دانشبلوغ حرفهمعناداری بین 

( در پژوهشی به بررسی رابطه بین سبک تدریس 2199) 92ها تأثیر معناداری دارد. سرداریآموزان متوسطه بر انگیزه تحصیلی آن

ای هوی پرداخت. نتایج پژوهش او نشان داد که بین ذهنیت فلسفی و سبکعلمی دانشگاه آزاد خو ذهنیت فلسفی اعضای هیئت
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( به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی، سن، 2119) 9علمی رابطه معناداری وجود دارد. پاتون و کریدتدریس اعضای هیئت

 هستند.  ایحرفههای مهم بلوغ بینی کنندهگیری شغلی و تعهد شغلی از پیشتصمیم

موزان آ( به این نتیجه رسیدند که سبک تدریس معلمان نقش اساسی در وضعیت تحصیلی دانش9910پناهی شهری )ایوبی و 

حبوبی و همکاران منتایج پژوهش  ها تأثیر بگذارد.دارد و قادر است بر پیشرفت تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی آن

و همکاران  بهرنگی باشد.داری میباورهای غیرمنطقی دارای رابطه معنی( نشان داد که ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی و 9919)

-عمق و انعطافهای جامعیت، تی الگوپذیری دبیران همچنین بین مؤلفه( نشان دادند که بین ذهنیت فلسفی مدیران با روحیه9919)

امعیت چنین از بین ابعاد ذهنیت فلسفی، بعد جی مثبت و معناداری وجود دارد. همپذیری مدیران با روحیه الگوپذیری دبیران رابطه

از  بنابراین دریافتند که معلمان و مدیران دارای ویژگی ذهنیت فلسفی بینی روحیه الگوپذیری دبیران دارد؛سهم معناداری در پیش

تری فعالیت شنگرش بهتری نسبت به کاربرد الگوی مدیریت برخوردارند و در انجام وظایف آموزشی خود با روحیه و رغبت بی

 ابطهر سنتی تدریس روش و فلسفی ذهنیت ابعاد از پذیریانعطاف بین که داد ( نشان9919مهر و امامی )حسینینتایج  کنند.می

 .ددار وجود معناداری و مثبت همبستگی مدرن تدریس روش با تعمق و جامعیت بین همچنین. دارد وجود معناداری و منفی

ذیری( با پ( به این نتیجه دست یافتند که بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن )جامعیت، تعمق و انعطاف9912)میرزامحمدی و همکاران 

عاد بنابراین هرچه میزان ذهنیت فلسفی و اب خالقیت کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛

( به این نتیجه رسید که ذهنیت فلسفی 9919زاده )دهند. شریفنشان می آن در بین کارکنان بیشتر باشد، خالقیت بیشتری از خود

ار داری دارد و تأثیر ابعاد ذهنیت فلسفی به تفکیک بر کارآفرینی و رفتبا کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی

 شهروندی سازمانی معنادار بود. 

بینی رفتار شهروندی سازمانی را دارند؛ از ی و شخصیت توانایی پیشا( نشان داد که بلوغ حرفه9919جعفرپور تیرکالیی )

ه بلوغ ای رابطه داشتند. همچنین نتایج نشان داد کگرایی و وجدانی بودن و عصبیت با بلوغ حرفهمیان ابعاد شخصیت فقط برون

جه رسیدند که بین ذهنیت فلسفی و نگرش ( به این نتی9991ای با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد. سخنور و ماهروزاده )حرفه

ذیری پهای تدریس فعال رابطه معناداری وجود دارد و از بین ابعاد آن بعد جامعیت سطح باالتری نسبت به تعمق و انعطافبه روش

ر مرتبه دهای حل مسئله، اکتشافی و پروژه پذیری و نگرش به روشدر میان معلمان به خود اختصاص داد اما رابطه بین انعطاف

ها از رویکرد مشارکتی در ( نشان داد که میان ذهنیت فلسفی معلمان و میزان استفاده آن9991اول قرار دارد. پژوهش ثابت قدم )

های درس ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، میان ابعاد تعمق و جامعیت ذهنیت فلسفی و یادگیری مشارکتی همبستگی کالس

پذیری ذهنیت فلسفی و میزان استفاده از یادگیری مشارکتی همبستگی مشاهده نشد. اما بین بعد انعطافمعناداری مشاهده شد، 

اری د( به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد ذهنیت فلسفی با روش تدریس دبیران همبستگی معنی9999میرشاه جعفری و شهبازی )

 ق قرار دارد.وجود دارد و روش تدریس دبیران بیشتر تحت تأثیر بعد تعم

ای رسیده از ( و فردی که به بلوغ حرفه9919آبادی، ای با قبول مسئولیت بستگی دارد )شفیعبا توجه به اینکه بلوغ حرفه

های خود است پس چنین فردی های کاری برخوردار است، به کار اعتقاد دارد و به دنبال تکمیل مهارتاطالعات شغلی و ارزش

های تدریس ها و روشگیری از سبکچنین با بهرها رسیدن به باور و ذهنیت فلسفی صحیح و قاطع و همدر تالش خواهد بود که ب

نابراین، ب خوبی از عهده وظایف شغلی خود برآید تا موجب رضایت شغلی خود و رشد و ارتقای سازمان شود؛مفید و سازنده به

لوم اجتماعی ای معلمان عکه آیا بین ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفه در پژوهش حاضر پژوهشگران قصد دارند به این موضوع بپردازد

 دوره اول متوسطه با سبک تدریس آنان رابطه وجود دارد یا خیر؟

 

 روش پژوهش

های توصیفی همبستگی ها، در قلمرو پژوهشاین پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و به لحاظ شیوه گردآوری داده

-19قرار دارد. جامعه پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه معلمان علوم اجتماعی دوره اول متوسطه شهر تبریز که در سال تحصیلی 

معلم  999در مدارس این شهر مشغول به تدریس بودند. طبق آمار دریافت شده از اداره آموزش و پرورش این شهر، تعداد  11

                                                           
1. Patton& Creed 
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( 9191)9جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان براساساین سال مشغول تدریس علوم اجتماعی بودند. علوم اجتماعی در 

آوری معج منظوربهشدند.  ای انتخابگیری تصادفی طبقهی نمونهشیوه به که نفر بود 99تعداد حجم نمونه این پژوهش برابر با 

ای برای بررسی های پژوهش و هم روش کتابخانهآوری دادهجمع رمنظوبههای میدانی اطالعات در پژوهش حاضر هم از روش

ی اپیشینه نظری و تجربی استفاده شد. ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر شامل سه پرسشنامه ذهنیت فلسفی، بلوغ حرفه

 های تدریس بود.و سبک

( استفاده شد. این پرسشنامه 9999امه هاشمی )گیری ذهنیت فلسفی معلمان از پرسشنبرای اندازهپرسشنامه ذهنیت فلسفی: 

 99، 99، 9، 9، 1، 0، 9، 2، 9های باشد. در این پرسشنامه گویهپذیری میی جامعیت، تعمق و انعطافسؤال و سه مؤلفه 21دارای 

مؤلفه  21، 20، 29، 22، 29، 21، 92، 1های مؤلفه تعمق؛ و گویه 29و  91، 99، 99، 91، 99، 91، 9های مؤلفه جامعیت؛ گویه 90و 

ت. طالقانی شده اسیمتنظ« کامالً مخالفم»تا « کامالً موافقم»ی لیکرت از ادرجهپنجها در طیف پاسخسنجند. پذیری را میانعطاف

 شد که سنجیده گویه تحلیل روش به پرسشنامه آورد. روایی به دست 99/1( پایایی این پرسشنامه را در پژوهش خود 9999)

در این . است پرسشنامه روایی مبین با نمره کل داشتند که 119/1در سطح  92/1تا  99/1و معنادار میان  مثبت رابطه هاهگوی کلیه

 به دست آمد. 919/1پژوهش پایایی کل پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ، 

 19( استفاده شد. این پرسشنامه شامل 9191) 2سوپرای از پرسشنامه گیری بلوغ حرفهبرای اندازه ای:پرسشنامه بلوغ حرفه

تا  91های مؤلفه اکتشاف؛ گویه 90تا  9های گویه باشد. در این پرسشنامهی اکتشاف، تثبیت، ابقاء و افول میسؤال و چهار مؤلفه

مشکلی »ی لیکرت از ادرجهپنجها در طیف سنجند. پاسخافول را می 11تا  91های ابقاء؛ و گویه 90تا  99های ثبات؛ گویه 91

گزارش کرده  19/1( پایایی این پرسشنامه را در پژوهش خود 9999شده است. شیرانی نژاد )یمتنظ« خیلی مشکل دارم»تا « ندارم

در سطح  19/1تا  99/1و معنادار میان  مثبت رابطه هاگویه کلیه شد که سنجیده گویه تحلیل روش به پرسشنامه رواییاست. 

در این پژوهش پایایی کل پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ، . است پرسشنامه روایی مبین نمره کل داشتند که با 119/1

 به دست آمد. 129/1

سبک شنامه  س سبکبرای اندازه های تدریس:پر شاگیری  شنامه گرا س شد. این 2112) 9های تدریس از پر ستفاده  ( ا

کننده و سششبک وکالتی یلتسششهی سششبک خبره، سششبک آمرانه، سششبک مدل فردی، سششبک مؤلفه 0سششؤال و  91پرسشششششنامه دارای 

شنامهمی س شد. در این پر صی یا خبره؛ گویه 9، 9، 1، 0، 9، 9، 2، 9های گویهبا ص  91، 90، 99، 99، 92، 1،91،99های سبک تخ

، 29، 21، 20های سبک مدل شخصی یا فردی؛ گویه 29، 29، 22، 29، 21، 91، 99، 99های سبک اقتدار رسمی یا آمرانه؛ گویه

سهسبک  92، 99، 91، 21، 29 سنجند. سبک وکالتی یا تعاملی را می 91، 91، 99، 99، 91، 90، 99، 99های کننده؛ و گویهیلت

سخ ساس طیف پا سیار موافقم»رت از ای لیکدرجه 0ها بر ا سیار مخالفم»تا « ب سنیمتنظ« ب ست. ح ( 9912زاده و همکاران )شده ا

 رابطه هاگویه کلیه شد که سنجیده گویه تحلیل روش به پرسشنامه روایی آورده است. به دست 92/1پایایی این پرسشنامه را 

سطح  91/1تا  99/1و معنادار میان  مثبت شتند ک 119/1در  شنامه روایی مبین هبا نمره کل دا س ست پر در این پژوهش پایایی . ا

 به دست آمد. 911/1کل پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ، 

های استنباطی شامل آزمون های توصیفی و استنباطی استفاده شد. آمارهها از آمارهوتحلیل دادهیهتجز منظوربه 

 استفاده شد. 29نسخه  SPSSافزار ها از نرمتحلیل داده منظوربههمبستگی پیرسون بود. 
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3 . Grasha 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

 هایافته

 است. شدهارائهها های آنهای توصیفی متغیرها به همراه مؤلفهدر زیر آماره
 های آنهای تدریس و مؤلفهای و سبکهای توصیفی متغیرهای ذهنیت فلسفی، بلوغ حرفهآماره. 9جدول 

انحراف  میانگین متغیر

 معیار

حداقل 

 نمره

 تعداد حداکثر نمره

 99 999 99 991/9 999/19 ذهنیت فلسفی )کل(

 99 99 91 999/9 299/91 جامعیت

 99 99 22 990/2 002/21 تعمق

 99 91 90 190/9 021/21 پذیریانعطاف

 99 911 912 990/99 191/292 ای )کل(بلوغ حرفه

 99 90 29 91/99 199/09 اکتشاف

 99 90 90 299/99 011/19 ثبات

 99 90 99 109/91 19/19 ابقاء

 99 90 99 929/92 999/01 افول

 99 910 921 119/92 912/919 سبک تدریس )کل(

 99 99 29 091/9 912/91 سبک تخصصی یا خبره 

 99 91 22 119/9 912/92 سبک اقتدار رسمی یا آمرانه

 99 91 21 290/9 909/99 سبک مدل شخصی یا فردی

 99 91 29 919/9 021/92 کنندهسبک تسهیل

 99 91 22 2/9 299/92 سبک وکالتی یا تعاملی

هد. دهای آن را نشان میهای تدریس و مؤلفهای و سبکهای توصیفی متغیرهای ذهنیت فلسفی، بلوغ حرفه، آماره9جدول 

ای برابر با ، بلوغ حرفه991/1و  999/19شود، میانگین و انحراف معیار متغیر ذهنیت فلسفی برابر با گونه که مشاهده میهمان

های هرکدام آمده است. میانگین و انحراف معیار مؤلفهدستبه 119/92و  912/919و سبک تدریس برابر با  990/99و  191/292

 شده است.از متغیرها نیز نشان داده

معناداری  متوسطه شهر تبریز رابطهمعلمان علوم اجتماعی دوره اول فرضیه اول پژوهش: بین ذهنیت فلسفی با سبک تدریس 

 وجود دارد.

 منظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.به
 های تدریس معلمانآزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و سبک .2جدول 

 پذیریانعطاف تعمق جامعیت  ذهنیت فلسفی  متغیر

 999/1** 299/1* 992/1** 900/1** سبک تخصصی یا خبره 

 -191/1 -199/1 219/1 111/1 سبک اقتدار رسمی یا آمرانه

 999/1** 921/1** 919/1** 919/1** سبک مدل شخصی یا فردی

 911/1** 299/1** 929/1** 929/1** کنندهسبک تسهیل

 999/1** 999/1** 911/1** 92/1** سبک وکالتی یا تعاملی

   10/1>P    * ** 19/1>P 

یت تخصصی یا خبره، ذهن های تدریسهای آن و سبکشود، بین ذهنیت فلسفی و مؤلفهمشاهده می 2گونه که در جدول همان

تی یا تعاملی معلمان وکال کننده و ذهنیت فلسفی و سبکتسهیل مدل شخصی یا فردی، ذهنیت فلسفی و سبک فلسفی و سبک

اقتدار رسمی یا آمرانه  های آن با سبک(. ولی رابطه بین ذهنیت فلسفی و مؤلفهP<19/1رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

 (. P>10/1آمده است )دستمعنادار به معلمان که ازلحاظ آماری غیر



 ... ای معلمانحرفهبررسی رابطه ذهنیت فلسفی و بلوغ  ___________________________________________________________

 

 

لوم اجتماعی دوره اول متوسطه شهر تبریز رابطه معناداری معلمان عای با سبک تدریس فرضیه دوم پژوهش: بین بلوغ حرفه

 وجود دارد.

 استفاده شد. یرسونپ یاز آزمون همبستگیه نیز فرض ینا یبررس منظوربه
 های تدریس معلمانای و سبکآزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین بلوغ حرفه .9جدول 

-بلوغ حرفه متغیر

 ای 

 افول ابقاء ثبات اکتشاف

 299/1* 922/1** 99/1** 299/1** 902/1** سبک تخصصی یا خبره 

 -999/1 122/1 -190/1 999/1** -919/1 سبک اقتدار رسمی یا آمرانه

 92/1 911/1 909/1 912/1 299/1* سبک مدل شخصی یا فردی

 992/1** 991/1** 999/1** 919/1 912/1** کنندهسبک تسهیل

 299/1** 99/1** 219/1** 991/1 999/1** سبک وکالتی یا تعاملی

    * 10/1>P ** 19/1>P 

شخصی  مدل ای و سبکتخصصی یا خبره، بلوغ حرفه ای و سبکشود، بین بلوغ حرفهمشاهده می 9گونه که در جدول همان

د دارد وکالتی یا تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجو ای و سبککننده و بلوغ حرفهتسهیل ای و سبکیا فردی، بلوغ حرفه

(10/1>Pولی مقدار همبستگی بین بلوغ حرفه .)اقتدار رسمی یا آمرانه معلمان ازلحاظ آماری معنادار نیست  ای و سبک

(10/1<Pهمچنین، بین مؤلفه اکتشاف و سبک .) کاقتدار رسمی یا آمرانه معلمان، مؤلفه ثبات و سب تخصصی یا خبره و سبک 

 خصصی یا خبره، سبکت وکالتی یا تعاملی معلمان، بین مؤلفه ابقاء و سبک کننده معلمان و سبکتسهیل تخصصی یا خبره، سبک

وکالتی یا  ننده و سبککتسهیل تخصصی یا خبره، سبک وکالتی یا تعاملی معلمان، بین مؤلفه افول و سبک کننده و سبکتسهیل

 (.P<10/1تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

 

 گیریبحث و نتیجه

ای معلمان علوم اجتماعی با سبک تدریس آنان در مدارس پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفه

فلسفی با  های تدریس نشان داد که ذهنیتذهنیت فلسفی با سبکدوره اول متوسطه شهر تبریز انجام شد. نتایج مربوط به رابطه 

ثبت و معناداری وکالتی یا تعاملی معلمان رابطه م کننده و سبکتسهیل مدل شخصی یا فردی، سبک تخصصی یا خبره، سبک سبک

ه این ی معنادار نبود. با توجه باقتدار رسمی یا آمرانه معلمان به ازلحاظ آمار وجود دارد. ولی رابطه بین ذهنیت فلسفی و سبک

یابد. ان افزایش میها در معلمتوان گفت با افزایش ذهنیت فلسفی در معلمان میزان استفاده از این سبکمیزان رابطه بین متغیرها می

(، فیاض و 9919)(، بهرنگی و همکاران 9919مهر و امامی )(، حسینی2199های سرداری )توان با نتایج پژوهشاین یافته را می

( همسو در نظر گرفت. نتایج 9999(، میرشاه جعفری و شهبازی )9991(، ثابت قدم )9919(، ایمانی و همکاران )9912همکاران )

کند داشتن ( اشاره می9101چه اسمیت )دهنده رابطه ذهنیت فلسفی افراد با متغیرهای گوناگون است. چنانها نشاناین پژوهش

ا در پذیری رای در روحیه معلمان دارد و وقتی مدیران جامعیت، تعمق و انعطافمالحظهیران تأثیر قابلذهنیت فلسفی در مد

واند برای تتوانند با وی تفاهم برقرار سازند. این امر میتر میکنند که آساندهند معلمان احساس میبرخورد با مسائل نشان می

ی که عنوان فردعنوان رهبران کالس درس زمانی که در فرایند تدریس خود بهن بهآموزان نیز صادق باشد و معلمامعلمان و دانش

ناسب و های متواند سبکی مناسب در تدریس عمل کند. چنین معلمی میتواند به شیوهاز ذهنیت فلسفی برخوردار است می

 درخور یادگیری شاگردانش را به کار ببرد و از آن را کالس درس خود استفاده کند

 های تدریس معلمان نشان داد که بین جامعیت با سبکهای ذهنیت فلسفی با سبکچنین نتایج مربوط به رابطه مؤلفههم

عناداری وکالتی یا تعاملی معلمان رابطه مثبت و م کننده و سبکتسهیل مدل شخصی یا فردی، سبک تخصصی یا خبره، سبک

التی یا تعاملی وک کننده و سبکتسهیل مدل شخصی یا فردی، سبک کتخصصی یا خبره، سب وجود دارد. بین تعمق با سبک
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یا فردی،  مدل شخصی تخصصی یا خبره معلمان، سبک پذیری با سبکمعلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین انعطاف

های نتایج پژوهش توان بایافته را می وکالتی یا تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این کننده و سبکتسهیل سبک

(، میرزامحمدی و 9919بهرنگی و همکاران ) (،9919مهر و امامی )(، حسینی9919(، محبوبی و همکاران )2199سرداری )

( همسو 9991( و نیکخواه )9999(، میرشاه جعفری و شهبازی )9991(، ثابت قدم )9991(، سخنور و ماهروزاده )9912همکاران )

پذیری مدیران با روحیه الگوپذیری های جامعیت، تعمق و انعطاف( نشان دادند که بین مؤلفه9919اشد. بهرنگی و همکاران )بمی

 یفلسف ذهنیت ابعاد از پذیریانعطاف ( نشان دادند که  بین9919مهر و امامی )ی مثبت و معناداری وجود دارد. حسینیدبیران رابطه

 مثبت همبستگی مدرن تدریس روش با تعمق و جامعیت بین همچنین. دارد وجود معناداری و منفی رابطه سنتی تدریس روش و

( نشان داد که بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن )جامعیت، تعمق 9912نتایج تحقیق میرزامحمدی و همکاران ) .دارد وجود معناداری و

  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. پذیری( با خالقیت کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی و انعطاف

دل شخصی یا فردی، م تخصصی یا خبره، سبک ای و سبکهای مربوط به بررسی فرضیه دوم نشان داد که بین بلوغ حرفهیافته

ی اوکالتی یا تعاملی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ولی مقدار همبستگی بین بلوغ حرفه کننده و سبکتسهیل سبک

 (،2191والکر )های توان با نتایج پژوهشاقتدار رسمی یا آمرانه معلمان ازلحاظ آماری معنادار نبود. این یافته را می و سبک

( نشان داد که بین بلوغ 2191والکر )( همسو در نظر گرفت. نتایج 9991(، شجاعیان )9919(، زمندی )9919جعفرپور تیرکالیی )

شغلی، خودکارآمدی تصمیم شغلی و خود حمایتی دانشجویان با و بدون ناتوانی رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد 

 و که دانشجویان بدون ناتوانی، دارای سطوح باالتری از بلوغ شغلی و خود حمایتی بودند و خودکارآمدی برای دانشجویان با

بینی رفتار شهروندی ای و شخصیت توانایی پیش( نشان داد بلوغ حرفه9919نتایج جعفرپور تیرکالیی )بدون ناتوانی مشابه بود. 

 ند.بینی کصورت معنادار انگیزه پیشرفت را پیشتواند بهای می( نشان داد که بلوغ حرفه9919سازمانی را دارند. زمندی )

 فراهم لسفی،ف ذهنیت ملزومات از یکی اینکه به توجه شود: باده در پژوهش حاضر پیشنهاد میآمدستبا توجه به نتایج به

 مدارس ،شودمی پیشنهاد باشد،جدید می هاینوآوری و هاایده آزادانه بیان معلمان برای برای مقتضی و شرایط الزم فضای آوردن

 جذب معلمان و گزینش هنگام در .کند پیدا عملیاتی جنبه و مطرح راحتی به هانوآوری و هاکه ایده شود تعبیه ایگونهبه کشور

 طرح و رنامهب تدوین یک و تهیه با توانمی. گیرد قرار تأکید مورد ایبلوغ حرفه و فلسفی ذهنیت هایبایستی مؤلفه مدارس در

 .مودن حاصل توفیق ایبلوغ حرفه و فلسفی ذهنیت از معلمان برخوردار جذب در متغیر دو این هایشاخص گنجاندن و جامع

 هایروش خدمت ضمن آموزشی هایدوره و در آورده فراهم معلمان در را ایبلوغ حرفه و فلسفی ذهنیت رشد و بروز هایزمینه

 بلوغ شافزای برای الزم هایفرصت تواندآموزش و پرورش می .دهند آموزش معلمان را به فلسفی ذهنیت و ایبلوغ حرفه پرورش

تواند مسائل و کارکردهای گوناگون معلمان می .شوند معلمان شغلی موجب رشد تا کنند فراهم بازآموزی هایدوره با را شغلی

باط های عجوالنه پرهیز نمایند. این رویکرد امکان ارتگیریکالس درس خود را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیرند و از تصمیم

مند به پژوهش در این حوزه به ق با اعضای مدرسه را فراهم کند. همچنین، پژوهشگران عالقهبرقراری ارتباط صمیمانه و عمی

 آموزان بپردازند. بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با پیشرفت تحصیلی دانش
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