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سبک نگارش مقاله
اصولکلی
•نــگارش مقــاالت بایــد بــا زبــان و بیانــی ســاده ،پیراســته و بــر اســاس شــیوهنامۀ مصــوب فرهنگســتان
زبــان و ادبیــات فارســی باشــد .مقــاالت بایــد حاصــل پژوهــش و شــامل یافتههــای نــو نویســنده یــا

نویســندگان مقــاالت باشــد .حقــوق پدیدآورنــدگان آثار(کتاب،مقالــه و ســایت) باید با ارجــاع به آنها

در مقالــه رعایــت شــود.

•مقالههــا بایــد در محیــط نــرم افــزار  word 2007تایــپ شــود و حجــم آن از بیســت صفحــه فراتــر
نباشد.

•صفحهبنــدی مقــاالت بایــد طبــق الگــوی مقابــل باشــد :بــاالی صفحــه 2/54 :ســانتیمتر-پایین:
-2/54راســت - 3 :چــپ.2/54 :

•رعایت نیم فاصله (کلیدهای ترکیبی  )Shift+Spaceدر تایپ برخی واژگان الزامی است.
•مقاالت در صفحه  A4و بدون هیچ حاشیهبندی ،چارچوب تزئینی و فهرست باشد.
•شمارۀ صفحات باید در پایین و مرکز صفحه قرار گیرد.

•نــگارش مقــاالت بایــد بــا قلــم  B Nazaninو فونــت  13و بــا فاصلــۀ میــان ســطور  Singelدر
فضــای  Windows 7باشــد .بــرای عبــارات و واژههــای انگلیســی از قلــم و فونــت(Times New

)Roman11

•استفاده شود.

•ســطر اول هــر بند(بــه جــر بنــد نخســت هــر عنــوان و زیــر عنــوان کــه نبایــد تورفتگــی داشــته باشــد)
نســبت بــه دیگــر ســطرها نیــم ســانتیمتر تورفتگــی داشــته باشــد.

•تمام عنوان و زیر عنوانهای مقدمه ،بحث و نتیجه ،با عنوانبندی عددی مشخص میشود؛
• 1.1. ..... / 1.2. ..... / 2. ........ / 2.1. ........... .1

•عنــوان کتابهایــی کــه در مقالــه و منابــع میآیــد بایــد بولــد و ایتالیــک شــود و از ذکــر عنوانهایــی
چــون دکتــر ،اســتاد و غیــره در ارجــاع و اشــاره بــه نویســندگان و محققــان پرهیــز شــود.

•مقاالت بدون چکیدۀ انگلیسی ارائه شود.

ساختار شکلی مقاله
•عنوان

• عنــوان بایــد کوتــاه،گویــا ،متناســب با محتــوا و هدف مقالــه و با قلــم و فونــت  B Nazanin 14بولد
شــده ،در مرکــز و باالی صفحهی نخســتین قــرار گیرد.

• نویسندگان

• نــام نویســندگان درابتــدای ســمت راســت صفحــه ،بــا فاصلــه دو اینتــر از عنــوان ،ذیــل یکدیگــر و بــه
ترتیــب نویســندگان ،بــا قلــم و فونــت  B Nazanin 13نوشــته شــود.

•ترتیــب نویســندگان (عــاوه بــر مــورد الــف) بــا قــرار دادن 3 ، 1،2در مقابل نام نویســندگان مشــخص
میشــود.

ِ
ـخصات دیگـ ِـر نویســندگان بــه پینوشــت صفحــه اول (بــا اعــداد مربــوط بــه پی نوشــت) منتقل
•و مشـ
میشــود.

ـب نویســندگان(که بــا اعــداد آغــاز شــده اســت) بــه ترتیــب ،مدرک
•در پینوشــت صفحــه اول بــه ترتیـ ِ
تحصیلــی یــا (دانشــجوی مقطع)-رشــته -مدرس(مدعــو)  /هیئت علمــی /کارشــناس  -پردیس-

دانشــگاه فرهنگیــان و ایمیــل قیــد می شــود؛ با قلــم و فونــت  B Nazanin 10در پینوشــت ،در مقابل
مشــخصات نویســنده اول ،داخــل پرانتــز ،عبــارت نویســندۀ مســئول و بعــد از آن ایمیــل نویســندۀ اول

نوشــته میشــود.

• در مشخصات از ذکر عناوین اداری چون سرپرست  ،معاون  ،رئیس و ...پرهیز شود.

چکیده
•در ابتــدایگوشــۀ ســمت راســت ،عنــوان چکیــده ،بولــد شــده و بــا قلــم و فونــت  BNazanin 13و
بــه فاصلــه دو اینتــر از نــام آخریــن نویســنده نوشــته میشــود.

•چکیــده بایــد حــاوی حداقــل  150و حداکثــر  250کلمــه بــوده ،شــامل هــدف مقالــه ،چارچــوب
نظــری ،روش کار ،و مهــم تریــن یافتههــای مقالــه باشــد.

•در چکیــده هیچگونــه تورفتگــی ســطر اول (مربــوط بــه بنــد) و پاراگرافبنــدی اعمــال نمیشــود و
در آن هیــچ گونــه ارجاعــی نوشــته نمیشــود.

•متن چکیده با قلم فونت  Nazanin 13نگاشته میشود.

•بــه فاصلــه یــک اینتــر از جملــه پایانــیِ چکیــده ،کلیــد واژگان قــرار میگیــرد .کلیــد واژگان بایــد
حداقــل شــامل  4و حداکثــر  6واژه باشــد.

مقدمه
•عنــوان مقدمــه در ابتــدای ســمت راســت صفحه(قلــم و فونــت  )BNazanin13بولــد شــده و بــه
فاصلــه دو اینتــر از کلیــد واژگان چکیــده نوشــته میشــود.

•مقدمــه بایــد شــامل مقدمــه ،بیــان مســأله ،چارچــوب نظــری ،روش کار ،پیشــینۀ تحقیــق و اهــداف
تحقیق باشــد.

بحث
•بحــث ،شــاکله اصلــی مقالــه اســتکــه توانایــی و تســلط نویســنده را دربــارهی موضــوع مقالــه نشــان
میدهــد.

•عنــوان بحــث ،بولــد شــده بــه فاصلــه یــک اینتــر از آخریــن جملــه مقدمــه ،در ابتــدای ســمت راســت
قــرار میگیــرد و دومیــن عنــوان اصلــی (بعــد از عنــوان مقدمــه) اســت.

• . 2.5.3در متــن مقالــه هیچگونــه پینوشــت یــا زیرنویــس (بــه جــز مشــخصات نویســندگان در
صفحــۀ نخســت) قــرار نمیگیــرد و تمــام زیرنویسهــا و توضیحــات الزم در بخــش پینوشــت(که
بعــد از نتیجــه قــرار میگیــرد) نوشــته میشــود.

نتیجه

•عنــوان نتیجــه بــه فاصلــه یــک اینتــر از عبــارت پایانــی بحــث ،بولــد شــده و درابتــدای ســمت راســت
صفحــه قــرار میگیــرد .در بخــش نتیجــه هیچگونــه ارجاعــی داده نمیشــود.

پینوشت

ـطر نتیجــه ،بولــد شــده و در ابتــدای ســمت راســت
•عنــوان پینوشــت بــه فاصلــه دو اینتــر از آخریــن سـ ِ
صفحــه ،قــرار مــیگیــرد .تمــام پینوشـتها )بــه جــز مشــخصات نویســندگان(توضیحات ضــروری
و معــادل انگلیســی اصطالحــات علمی-تخصصــی و نامهــای انگلیســی افــراد در ایــن بخــش قــرار
میگیــرد .شــماره پینوش ـتهای فارســی بــا اعــداد فارســی و شــماره پینوش ـتهای انگلیســی بــا
ت نگاشــته میشــود.
اعــداد انگلیســی و در ســمت چــپ عنــوان پینوشـ 

شیوه ارجاع
درون متنی

•تمــام ارجاعــات داخــل مقالــه بایــد درونمتنــی و بــه شــیوه ذیــل باشــد بــه محــل جایگــذاری ویرگــول
و دو نقطــه توجــه شــود(؛)نام خانوادگــی نویســنده ،ســال انتشــار کتــاب :صفحــه( ؛)زریــن کــوب،
.)25 - 23 :1390
•در صورتــیکــه از یــک نویســنده در یــک ســال چنــد اثــر چــاپ شــده و بــه آنهــا در مقالــه ارجــاع داده
ـب ارجــاع در مقالــه ،از
شــده اســت در ارجــاع درون متنــی و پایانــی بعــد از نــام نویســنده ،بــه ترتیـ ِ
حــروف الــف ،ب ،پ ،بعــد از نــام نویســنده اســتفاده شــود ؛(زریــن کــوب الــف.)3 :1390 ،
•در صورتــی کــه نویســندگان یــک کتــاب یــا مقالــه بیــش از دو نفــر باشــد بدیــن شــیوه ارجــاع داده
میشــود ؛(انــوری و دیگــران.)23 :1387 ،

•هنگامــیکــه نویســندگان آثــار زبــان انگلیســی بیــش از دو نفــر باشــند ،بدیــن شــیوه بــه ایــن آثــار ارجاع
داده میشـ�ود؛ ( )Guerin et.al.2008:223در صورتــیکــه دو نفــر باشــند بدیــنگونــه ارجــاع داده
میشــود()Abrams 1999:25:and Kaden

ارجاع پایانی (فهرست منابع)

•عنــوان منابــع ،بولــد شــده و بــا فاصلــه دو اینتــر از ســطر پایانــی پینوشــت در ابتــدای ســمت راســت
صفحــه قــرار میگیــرد .منابــع بر اســاس ترتیــب الفبایــی نویســندگان )ا  -آ -ب -پ (...و با نشــان
خــط تیــره)-در ابتــدای منابع،بــدون عــدد ،نوشــته میشــود .
•کتــاب :نــام خانوادگــی نویســنده یــا نویســندگان،نام (ســال انتشــار کتــاب ،داخــل پرانتز)،عنــوان
کتاب،مترجــم(در صــورت ترجمــه) ،مــکان ،نام انتشــارات ،شــماره چــاپ؛ زرینکوب ،عبدالحســین
( ،)1380بحــر درکــوزه ،تهــران ،کارمــا ،چــاپ دوم.
•مجــات :نام خانوادگی نویســنده،نام ،ســال انتشــارمجله(مقاله) ،عنــوان مقاله  ،مترجــم(در صورت
ترجمــه) ،نــام مجلــه و نشــریه ،شــماره مجله ،صفحــات مقاله.
•ســایتها :نــام خانوادگــی نویســنده ،نــام ،عنوان(داخــلگیومــه) ،آخریــن تاریخ بهروزرســانی ســایت،
آدرس سایت.
•تمــام عنــوان کتابهــا و مقــاالت کــه در مقالــه و فهرســت پایانــی میآیــد بایــد بولــد و ایتالیــک
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ارزیابی برنامه درسی اجرا شده در آموزشهای مجازی دانشگاه فرهنگیان:
جایگاه نیازها ،محتوی و روش در آموزشهای مجازی

رضا صابری

1

مژگان شریفزاده

2

چکیده
هــدف از پژوهــش حاضــر ارزیابــی برنامــه درســی اجــرا شــده در آمــوزش هــای مجــازی دانشــگاه

فرهنگیــان از حیــث جایــگاه نیازهــا ،محتــوا و روش در آمــوزش هــای مجــازی اســت .جامعــه آمــاری

در ایــن تحقیــق  150دانشــجوی دوره مجــازی دانشــگاه فرهنگیــان کرمــان بودنــد .تعــداد نمونــه هــا بــا

اســتفاده از جــدول مــورگان106 ،نفــر انتخــاب شــد .روش نمونــه گیــری بــه صــورت هدفمنــد یعنــی
کســانی کــه در دوره هــای آمــوزش مجــازی شــرکت کــرده انــد اســتفاده شــد .ابــزار گــردآوري داده هــا

یــک پرسشــنامه محقــق ســاخته مــی باشــد .جهــت ســنجش روایــی پرسشــنامه ،روایــی محتوایــی و
صــوری آن توســط اســاتید و خبــرگان بررســی شــد و پایایــی آن بــا اســتفاده از ضریــب آلفــاي کرونبــاخ،

بــراي دانشــجویان 0.829بــرآورد گردیــد .تجزیــه و تحلیــل داده هــا در دو ســطح آمــار توصیفــی و
آمــار اســتنباطی (آزمونهــاي  tتــک نمونــه اي) صــورت گرفــت .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه از نظــر
دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان ،عوامــل محتــوای ارائــه شــده در دوره هــای آمــوزش مجــازی مطلــوب

اســت و عوامــل توجــه بــه نیــاز هــای دانشــجویان و روش هــای تدریــس اســاتید در دوره مجــازی

نامطلــوب اســت .بــه طــورکلــی یافتــه هــای تحقیــق نشــان داد بــه طور میانگیــن از نظــر دانشــجویان دوره
هــای آمــوزش مجــازی دانشــگاه فرهنگیــان نامطلــوب اســت.

کلید واژه :آموزش مجازی ،دانشگاه فرهنگیان ،آموزش عالی ،ارزیابی برنامه درسی
r.saberir@gmail.com
 .1استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان(نویسنده مسؤل)
 .2دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمان ،کرمان ،ایرانsharifzadeh134@yahoo.(.
)com
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مقدمه
امـ�روزه ب��ا توسعــهی روزاف�زـون در حوزههــاي مرتبــط بــا فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات ابزارهایــی

ایجــاده شدــهاند کـ�ه میتوان��د نق��ش مؤثــري در انتقــال دانــش بشــري داشــته باشــند ،یکــی از ایــن ابــزار

ه��ا ،آم��وزش مج��ازی اس��ت .امکان��ات محی��ط الکترونیکیــ وب ه��م اکن��ون رویکــرد نوینــی را در زمینهی

آموــزش مط��رح کــرده اسـ�ت ک��ه میتوانــد موجــب تحــوالت شــگرف در حــوزهی روشهــا و ســبکهاي
آموزشــی شــود(رفیعی و همــکاران .)1396 ،در حــال حاضــر ،اســتفاده از يادگيــري الكترونيكــي یا همان

آمــوزش مجــازی بــه دليــل مزايــاي صرفــه جويــي در هزينــه ،قابليــت اســتفاده مجــدد و انعطــاف پذيــري
بــراي يادگيرنــده ،بــه ابــزاري در حــال رشــد بــراي ارتقــاء آمــوزش و پــرورش در آمــده اســت(صناعی

و ســلیمیان .)1392 ،آمــوزش مجــازی یــا الکترونیکــی بــه یادگیــری آنالیــن اطــاق مــی شــود ،کــه
بســتگی بــه شــهریه و آمــوزش تخصصــی مبتنــی بــر آن دارد .ایــن نــوع یادگیــری یــک محیــط مجــازی
را در اختیــار دانشــجویان قــرار مــی دهــد کــه در آن دانــش آمــوزان مــی تواننــد در دوره هــای مختلــف

شــرکت کنند .ایــن دوره هــا شــامل فعالیتهــای تحقیــق و تعامــل شــنوایی و تصویــری بــا موضوعــات
مختل�فـ اس��ت .عــاوه بــر ایــن ،آمــوزش مجــازی فرصتــی بــرای تعامــل بــا یکدیگــر بــه دانــش آمــوزان

و معلمــان مــی دهــد (آمــادو ســالواتیرا و همــکاران .)2016 ،1آمــوزش الکترونیکــی اســتفاده از فــن

آوریهــای چندرســانه ای جدیــد و اینترنــت بــرای ارتقــاء کیفیــت یادگیــری از طریــق تســهیل دسترســی
بــه منابــع و خدمــات و همچنیــن تبــادل و همــکاری از راه دور اســت (آل رحمــی و همــکاران.)2015 ،2

سیســتم یادگیــری الکترونیکــی نیــز بــه ابــزاری اطــاق مــی شــودکــه دانــش آمــوزان از طریــق آن مــی توانند
بــه محتــوا دسترســی پیــدا کننــد کــه عمدتــا بــه صــورت تکالیفــی بــرای دانشــجویان اســت .تعامل در

سیســتم آمــوزش الکترونیکــی ،وظیفــه ای کــه افــراد در آن دخیــل هســتند ،بــر اســاس محتویــات یادگیری
الکترونیک��ی اس��ت .نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه دانــش آمــوزان بــه جــای نــوع روش آمــوزش ســنتی
یــا مجــازی ،روی محتــوا بایــد تمرکــز کننــد(آل رحمــی و همــکاران2015 ،؛ آل رحمــی و همــکاران،

 .)2018در سیســتم آمــوزش مجــازی هــم اســاتید و هــم دانشــجویان ذینفــع هســتند و موفقیــت و

اثربخشــی ایــن سیســتم بــه اســتفاده موثــر توســط اســاتید و دانشــجویان بســتگی دارد بــا ایــن حال بیشــتر
بــا محوریــت دانشــجویان اســت .از طرفــی سیســتم آمــوزش الکترونیکــی باعــث انعطافپذیــری اســاتید

از نظــر مــکان ،زمــان و ســرعت آمــوزش شــده است(ایســام و آزاد .)2015 ،3عــاوه بــر مفیــد بــودن
آمــوزش مجــازی ،هــم محتــوای آمــوزش مجــازی و هــم نحــوه ارائــه آن از اهمیــت یکســانی برخــوردار
1. Amado-Salvatierra et al
2. Al-Rahmi et al
3. Islam and Azad
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هس��تند .توجه بــه چگونگـ�ی ارائـ�ه و بی��ان ایـ�ن مطال��ب بـ�ه دانشــجویان ضرــوری تلقیــ م��ی ش��ود .عــاوه

بــر ایــن ،محتــوا بــرای اســتفاده دانشــجویان بایــد بــه روز باشد(مایســا .)2013 ،1آمــوزش مجــازی

دانشــجویان را در آمــوزش عالــی بــرای اجــرای وظایــف و تحقیقــات مختلــف یــاری میکنــد .همچنیــن
یــک ابــزار مفیــد بــرای ارزیابــی پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویان مــی توانــد محســوب مــی شود(ســانچز
گــوردن و لوجــان مــرا.)2016 ،2

ارائــه دوره هــای مجــازی نمایانگــر ســریعترین بخــش در حــال رشــد در آمــوزش عالــی اســت(مینز و

همــکاران2010 ،3؛ هاینیــه2015 ،4؛ بالدویــن و همــکاران .)2018 ،5بــه منظــور شناســایی تغییــرات
مهــم در شــیوه هــای آمــوزش مجــازی ،مؤسســات آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی بایــد دسترســی

بــه ایــن دوره هــای مجــازی را بــرای یادگیــری الکترونیکــی تســهیل کنند(آمــادو ســالواتیرا و همــکاران،
 .)2016امــا بــا وجــود رشــد مــدام در آمــوزش هــای مجــازی ،تردیــد هــای بســیاری در مــورد کیفیــت

آمــوزش مجــازی در سراســر دنیــا وجــود دارد(آلــن و ســیمن2016 ،6؛ بالدویــن و همــکاران.)2018 ،
ال رحمــی و همــکاران( )2018نشــان دادنــد کــه محتــوا موجــود ،شــیوه ارائــه و توجــه بــه نیــاز هــای
دانشــجویان بــا رضایــت دانشــجویان از آمــوزش مجــازی در دانشــگاه رابطــه مســتقیم دارد .کیــدرال و

همــکاران )2018(7در پژوهــش خــود اظهــار کردنــد کــه رضایــت کاربــران بــه عبارتــی دانشــجویان بــا

کیفی��ت محتــوا و اطالع��ات دوره هماهن��گ استــ .نکااي کــی )2011( 8نشــان داد کــه ،عواملــی از

قبیــل :نگــرش نســبت بــه آمــوزش الکترونیکــی ،تمایـــل بــا یادگیــري از طریــق آمــوزش مجازي ،دسترســی

بــا امکانــات ایــن شــیوه آموزشـــی ،اجبـــار و الـــزام بــهکـــاربرد شـــیوه آمــوزش مجـــازي ،ســـودمندي روش

آمـ�وزش مج�اـزيک��ه بــ�ه صــورت بالق��وه برــ اس��تفادهکنن��دگان از این دوره ه��ا تأثی��ر دارند .لیــاو و هوآنگ

9

( )2013مــدل اثربخشــي آمــوزش الکترونیکــي را از طريــق بررســي ويژگيهــای مــدرس؛ ويژگيهــای

دانشــجو؛ عوامــل مرتبــط بــا دانشــگاه؛ عوامــل آموزشــي؛ عوامــل محیطــي ارايــه نمودنــد .ناگونــوا و لوگا

10

( )2013ويژگيهــای فــردی ،آموزشــي و ســازماني را متغیرهــای مؤثــر بــر پیامدهــای آمــوزش الکترونیکي
1. Mayisela
2. Sanchez-Gordon& Luján-Mora
3. Means et al
4. Haynie
5. Baldwin et al
6. Allen & Seaman
7. Cidral et al
8. Nneka Eke
9. Liaw & Huang
10. Nagunwa & Lwoga
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ميداننــد .ســاگانت )2014( 1اظهــار ميکنــد کــه در ارزيابــي نظــام يادگیــری الکترونیکــي ،بايــد بــر ابعــاد

اصلــي کیفیــت اطالعــات (محتــوا ،قابلیــت ناوبــری) و کیفیــت سیســتم (بخــش فنــي و پاســخگويي)

تاکید کرد .آزکان وکاســـلر)2009( 2در پژوهشـ��ی بـ��ا عنـ��وان «ارزشـیابی چندبعـدي دانشجویان از نظام
هــاي یادگیــري الکترونیکــی دریافــت آمــوزش عالــی :یــک بررســـی تجربـــی» ،مـــدلی مفهومــی را بــراي

ســنجش اثربخشــی نظامهــاي یادگیــري الکترونیکــی از دیــد کـــاربران ارایـــه مـیکننـــد .آنهــا مــدل خــود را
مــدل ســنجش یادگیــري شــش ضلعــی ،نامگـــذاري کردنـــد و در ایـــن مـــدل رویکـــرد چندبعــدي را بــراي

ارزشــیابی نظامهــاي یادگیــري الکترونیکــی یــا ( )LMSمطــرح و شــش بعــد کیفیــت سیســتم ،کیفیــت

خدمات،کیفیــت محتــوا ،چشـمانداز یادگیرنــده ،نگــرش آمــوزش دهنــده و موضــوع موضــوع پشــتیبانی

را ب��راي ارزشیــابی از ای��ن طریــق معرف�یـ میکننـ�د .همچنیــن الیــور )2001( 3بــر اســاس نتایــج مطالعــه

خــود معتقــد اســت از جملــه عوامــل موثــر در موفقیــت یادگیــری الکترونیکــی؛ تخصــص مربیــان در
تدریــس برخــط و اســتفاده از فنــاوری در تدریــس و آمــوزش دانشــجویان اســت .لـــوي )2006(4معتقـــد

اســـتکـــه رضـــایتکـاربران بـه تنهـــایی نمیتواند ،نشانگر میزان اثربخشـی یـک نظـام آمـوزش مجـازي

باشـــد .او به مقوله ارزشـــمند بـــودن خصوصـــیات یـک نظـــام آمـــوزش مجازي در نظر کاربران آن توجـه
ویـــژهاي دارد و معتقـــد اســـت یـــک نظـام یـــادگیري الکترونیکـــی هنگامی اثربخش میتواند قلمداد شود
کــه یادگیرنــدگان خصوصیــات آن نظــام را بـــه نحـــو معنـــاداري ارزشــمند ،مهــم و از ســویی در همــان

خصوصیــات نیــز بــه نحــو معنــاداري رضـایتمنـــدي خـــود را بـــاال درجهبنــدي کــرده باشــند.

از طرفــی در آمــوزش مجــازی ،ایــران نیــز از ســایر کشــورها مســتثنا نبــوده و در پاســخ بــه نیازهــای

آمــوزش عالــی خــود بــه ایجــاد و گســترش آمــوزش هــای الکترونیکــی پرداختــه اســت .ســایت رســمی
دانشــگاه تهــران ،از ســال  1380بــه عنــوان ســال ورود آمــوزش هــای مجــازی در حــوزه آمــوزش عالــی

ایــران یــاد مــی کنــد .یادگیــری هــای قابــل انعطــاف و یادگیــری انفــرادی بــا مصادیقــی هــم چــون امــکان
انتخــاب زمــان ،مــدت ،مــکان و ســرعت یادگیــری ،امــکان دسترســی بــه محتــوای آموزشــی در هــر

زمــان و هــر مــکان ،هــم چنیــن ،توجــه بــه ســبک هــای مختلــف یادگیــری فراگیــران ،صرفــه جویــی در
هزینــه هــای آموزشــی از جملــه هزینــه رفــت و آمــد بــه خصــوص ،رفــت و آمدهــای بیــن شــهری بــرای

رســیدن بــه دانشــگاه هــای ســایر شــهرها و در نهایــت ارائــه شــدن ایــن دوره هــا توســط دانشــگاه هــای
مطــرح کشــور بــا امــکان اخــذ مــدرک از همــان دانشــگاه منجــر بــه محبوبیــت روزافــزون آموزشهــای
1. Sugant
2. Ozkan, S., & Koseler
3. Oliver
4. Levy
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الکترونیکــی در آمــوزش عالــی گشــت(کاکایی و حکیــم زاده .)1395 ،در میــان ذینفعــان آمــوزش
مجــازی ،جایــگاه یادگیرنــدگان بــه عنــوان مصــرف کننــدگان و مشــتریان آمــوزش مجــازی ،از اهمیــت

قابــل مالحظـهای برخــوردار اســت .چــرا کــه بــه مــوازات رشــد ســریع آموزشهــای مجــازی تغییراتــی در

نقشهــا ،ویژگیهــا ،تعامــات و ســبکهای یادگیــری یادگیرنــدگان بــه وجــود میآیــد کــه رویارویــی بــا
آنهــا نیازمنــد برخــورداری یادگیرنــدگان از دانشهــا و مهارتهــای خاصــی اســت(ال ادوان و ســمدلی،1

 .)2012امــا نکتــه ضــروری و بســیار مهــم ایــن اســت کــه علــی رغــم هیجــان ،امکانــات و جذابیتــی

کــه دوره آمــوزش مجــازی بــه همــراه دارد ،بــه کارگیــری آن بــدون تجزیــه و تحلیــل اینکــه آیــا دوره

آموزشــی برگــزار شــده اثــر بخــش بــوده اســت یــا خیر؟ممکــن اســت باعــث شکســت در تحقــق اهــداف

دوره گردد(دالنــی و همــکاران .)2010 ،2در پژوهــش هــای صــورت گرفتــه در زمینــه ی سیســتم هــای
آمــوزش مجــازی در ایــران ،عمدتـ ًا بــا تمرکــز بــر آمــوزش مجــازی در دانشــگاه هــا یــا حیطــه ی مســائل
و موضوعــات قبــل از پیــاده ســازی ایــن نــوع آمــوزش صــورت گرفتــه اســت(موضوعاتی نظیــر :اماکــن

ســنجی ،بررســی موانــع و مشــکالت یــا اولویــت بنــدی راهبــرد هــای ایجــاد آمــوزش مجازی)(حســین

زاده شــهری و زنگنــه نــژاد .)1392 ،مطالعــات در خصــوص چالــش هــای تهدیدکننــده آمــوزش مجــازی
در داخــل کشــور نیــز نشــان میدهــد کــه تفکــر ســنتی بــه تدریــس و آمــوزش در میــان اســاتید دانشــگاه

رواج دارد ،پژوهــش از جایــگاه ضعیفــی برخــوردار اســت و دسترســی دانشــجویان بــه اینترنــت باکیفــت
نامناســب اســت و ایــن امــر باعــث شــده اســت کــه تکنولــوژی مجــازی جایــگاه ضعیفــی در تدریــس

و یادگیــری داشــته باشــند و اســاتید انتظــار خاصــی از ایــن تکنولوژیهــا ،بــه جــز دریافــت مطالــب از
منابــع معتبــر ندارند(غالمــی و زارعــی .)2011 ،3در پژوهــش هــای بســیار دیگــری بــه اثــر بخشــی و

عوامــل آن در آمــوزش مجــازی درســطح آمــوزش عالــی پرداختــه شــده اســت .بــرای مثــال خراســاني و

دوســتي( )1390تنهــا چهــار عامــل را بــر اثربخشــي دوره هــای الکترونیکــي مؤثرنــد ميدانند که شــامل:
فن��اوری ،محت��وا ،مـ�درس و شیــوه هــای يادگی��ری ميباشــند .همچنیــن ،بــه اعتقــاد خیرانديــش()1390

الگــوی مؤث��ر ب��ر آم�وـزش الکترونیک�يـ ش�اـمل مؤلف��ه ه��ای فني-تکنولوژيک��ي ،فرهنگ��ي -اجتماعــي،

آموزشــي ،حقوقــي-اداری و اقتصــادی اســت .از ديــدگاه هداونــد و کاشــانچي ( )1392در تحقیــق
خــود مهمتريــن عوامــل تأثیرگــذار بــر آمــوزش هــای الکترونیکــي را حمايــت مديريــت از آمــوزش هــای

الکترونیک��ي و کاربرــی آساــن دوره ه��ا بی��ان نم��وده ان��د .خدابخشــي و همــکاران( )1393مؤلفــه هــای
کیفیــت آمــوزش هــای الکترونیکــي در آمــوزش عالــي کشــاورزی را در پنــج عامــل مجــزای طراحــي-

اجــرا ،آموزشــگر ،زيرساختي-پشــتیباني ،مالي-سیاســتگذاری و مديريتي-ارزشــیابي بررســي نمودنــد.
1. Al-Adwan& Smedley
2. Delaney et al
3. Gholami & Zarei

16

دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان

باقــری مجــد و همــکاران( )1392چهــار عامــل مديريتــي ،ف ّنــاوری ،ســازماني و فــردی را بــه عنــوان
موانــع توســعه آمــوزش الکترونیکــي در نظــام آموزشــي دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز مــورد بررســي
قراردادنــد و معتقدنــد کــه ايــن عوامــل در آمــوزش عالــي مجــازی بــه صــورت ترکیبــي مهــم و مؤثــر

م��ي باشــند .پژوهــش هــای دیگــری نیــز بــه ارزیابــی اثربخشــی آمــوزش هــای مجــازی در آمــوزش

عالــی کشــور پرداختنــد ،بــرای مثــال فتحــی واجــارگاه وهمــکاران( )1390در پژوهش�یـ ب��ه ارزشــیابی

اثربخشــی دوره آمــوزش مجــازی دانشــگاه فردوســی مشــهد پرداختنــد کــه در ایــن تحقیــق 11 ،اســتاد و
 226دانشــجوی دوره مجــازی ایــن دانشــگاه در آن شــرکت کردنــد مــی باشــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد
کــه از نظــر اســتادان اثربخشــی دوره آمــوزش مجــازی مطلوب بوده و دانشــجویان اثربخشــی ایــن دوره را

در حــد متوســط بــرآورد نمــوده انــد .همچنیــن مقایســه بین نظــرات اســتادان و دانشــجویان نشــان داد که
اسـ�تادان در مـ�ورد اثربخشـ�ی دوره آمـ�وزش مجـ�ازی ،نظـ�رات مثبـ�ت تـ�ری نسـ�بت بـ�ه دانشـ�جویان دارنـ�د.

قــادری و همــکاران )2017(1نیــز دریافتنــد کــه در فرآینــد یادگیــری وآمــوزش الکترونیکــی ،طراحــی

آموزشــی و توجــه بــه نیــاز هــای دانشــجویان ،از نظــر دانشــجویان دانشــگاه در پایین ســطح رضایــت قرار

دارد .ایــن عامــل بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن موانــع آمــوزش مجــازی نــام برده اســت .نتایــج تحقیقات
اســماعیلی و همــکاران( )1395نیــز نشــان داد کــه از نظر دانشــجویان شــرکتکننــده در دوره ای مجازی

در دانشــگاه ،محتوای آموزشــی مطلوب و مناســب دوره نیســت . .ســعد محمدی و همکاران ()1394

در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند بدیــن معنــی کــه اســتفاده از تجهیــزات آموزشــی جدیــد ماننــد

کتــب درســی خودخوان و مناســب ،وســایل ســمعی و بصــری و پایبندی اســاتید برای حضــور در کالس
مجــازی بــر اســاس برنامــه تنظیمــی ،انجــام اصالحــات الزم در روش تدریــس در مناســب ترین فرصت،

حضــور بــه موقــع در کالس و تدریــس محتــوای آموزشــی در زمــان معیــن ،رعایــت ســر فصــل آموزشــی
و انجــام ارزشــیابی علمــی و منطقــی ،ارائــه بازخــورد در کوتاهتریــن زمــان از طرف اســـاتید ،برنامه ریزی

اســاتید بــرای بهــره بــرداری بهتــر دانشــجویان از کالســهای درس و تدریــس آنــان و تــداوم ارائــه خدمــات

از جانــب اســـاتید بــرای دانشــــجویان در نظــام آمــوزش مجــازی ایــران ضعیــف اســت.

از طرفــی دانشــجویان ،عنصــر اصلــی در سیســتم هــای آمــوزش مجــازی محســوب مــی شــوند کــه

مســئولیت بیشــتری نســبت بــه آمــوزش چهــره بــه چهــره ســنتی دارنــد(اوم و همــکاران .)2006 ،2از
آنــان انتظــار مــی رود کــه مشــارکت فعــال در کســب دانــش داشــته باشــند(یودو و همــکاران.)2011 ،3

رضایــت ،در تحقیقــات مختلــف بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن عوامــل تعییــن کننــده پذیــرش آمــوزش
1. Quadri et al
2. Eom et al
3. Udo et al
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مجــازی توســط دانشــجویان و همچنیــن اثربخشــی و موفقیــت ایــن روش معرفــی شــده اســت(الوی و
همــکاران1995 ،1؛ لیــا2008 ،؛ روکا و همــکاران ،2006 ،2وو و همــکاران2010 ،3؛ یودو و همکاران،
 .)2011رضایــت مجــازی میــزان بــرآورد توقعــات و نیــاز هــای درک شــده دانشــجویان پــس از شــرکت

در ایــن نــوع کالس هــا تعریــف مــی شــود(اوتارخانی و الوری .)1391 ،بنابرایــن بــا بررســی میــزان
رضایــت دانشــجویان از دوره هــای آمــوزش مجــازی مــی تــوان میــزان اثربخشــی دوره هــای مجــازی

را تعیی��ن کـ�رد .همچنیــن مدیــران آمــوزش عالــی بــه دنبــال افزایــش تعــداد دورههــا و رشــتهها هســتند،

درحالــی کــه بودجــه دانشــگاهها پیوســته کاهــش مــی یابــد ،لــذا دورههــای آمــوزش مجــازی را افزایــش

میدهنــد تــا پاســخگوی نیــاز روزافــزون یادگیرنــدگان در دوران رکــود اقتصــادی باشــند .بــا توجــه بــه

اینکــه دانشــگاه فرهنگیــان ،بزرگتریــن ســازمانی اســت کــه مســئولیت تربیــت معلــم را بــر عهــده دارد ،از

ایــن امــر مســتثنا نیســت .بــا افزایــش دسترســی بــه رایانــه در آمــوزش عالــی و مواجــه شــدن دانشــگاه هــا
بــا چالشهایــی نظیــر تقاضــا بــرای آمــوزش ،نیــاز بــه فعالیتهــای اقتصــادی بــه منظــور تهیــه منابــع
جدیــد و کاربــرد فنــاوری اطالعــات بــرای ارائــه خدمــات آمــوزش در بــازار جهانــی ،ســبب شــده اســت

کــه دانشــگاهها در مــورد نقشهــای ســنتی خــود تجدیدنظــر و ســاختارهای جدیــدی را ایجــاد کننــد
(محمدخانــی و همــکاران .)1393 ،تعــداد فزاینــده ای از دانشــگاه هــا در ایــران ،دوره هــای آمــوزش

مجــازی را آغــاز کــرده انــد .علیرغــم اینکــه دانشــگاه فرهنگیــان بسترســازی مناســبی جهت این آموزشــها

فراهــم نمــوده ،ولــی تــا بــه حــال نتوانســته آمــوزش صحیــح و باکیفیــت جامــع را نهادینــه کند(اســمعیل
نیــا و همــکاران .)1396 ،از ســال تحصیلــی  99-98دانشــگاه فرهنگیــان نیــز ارائــه حداقــل یــک درس
رابــرای پردیــس هــای دانشــگاهی بــه صــورت مجــازی بــرای دانشــجویان الــزام کــرده اســت .امــا بــا
بررســی نتایــج مطالعــات پیشــین مــی تــوان گفــت تــا زمانــی کــه اثربخشــی دوره هــای آمــوزش مجــازی

در دانشــگاه هــا از جملــه دانشــگاه فرهنگیــان بررســی نشــود نمــی تــوان میــزان کارایــی و عمکــرد آن
را بررســی کــرد و عوامــل موثــر بــر اثــر بخشــی و بهبــود عملکــرد آمــوزش مجــازی را در دانشــگاه،

شناســایی کــرد .بــی شــک عنصــر مهــم و مرتبــط در ایــن فرآینــد دانشــجویان قــرار دارنــد .بنابرایــن بــا

بررســی دیــدگاه دانشــجویان نســبت بــه اثــر بخشــی آمــوزش مجــازی دانشــگاه مــی تــوان بــه نتایــج مهــم
و کاربــردی رســید .بخصــوص کــه پژوهشــی هــای چندانــی در زمینــه اثربخشــی آمــوزش هــای مجــازی

دانشــگاه فرهنگیــان صــورت نگرفتــه اســت .هــدف مــا در ایــن پژوهــش ارزیابــی برنامــه درســی اجــرا

شــده در آمــوزش هــای مجــازی دانشــگاه فرهنگیــان و بررســی جایگاه نیازهــا ،محتــوا و روش در آموزش
1. Alavi et al
2. Rocaa et al
3. Wu et al
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ه��ای مج��ازی اس��ت .همچنی��ن بررســی زیرســاخت هــای الزم و فراهــم شــده بــرای بــرای انجــام ایــن کار
و بررســی رضایتمنــدی دانشــجویان بــا ایــن حداقــل امکانــات از رونــد اجــرای ایــن آمــوزش اســت .در

جهــت تحقــق ایــن هــدف ســواالت زیــر مــورد توجــه قــرار گرفــت:

 1 .ارائه آموزش های مجازی تا چه اندازه نیازهای مرتبط با یادگیری را در دانشجویان تامینکرده است؟

2 .آیــا محتــواي ارائــه شده(بســته هــای آموزشــی) آمــوزش مجــازي دانشــگاه فرهنگيــان بــراي
دانشــجويان مطلــوب بــوده اســت؟

3 .آيا روش هاي آموزش مجازی توسط اساتید در دانشگاه فرهنگيان مطلوب بوده است؟

روش تحقیق
از نظـــر هـــدف ،ایـــن تحقیــق از نــوع کاربــردي و از نظــر نحــوه گــردآوري داده هــاي مــورد نیــاز ،از نــوع

تحقیقـــات توصـــیفی پیمایشــی می باشـــد .جامعـــه آمـــاري ایـــن تحقیـــق شـــامل دانشـــجويان دورهي
مجـــازي دانشــگاه فرهنگیــان کرمــان در ســال تحصیلــی 99-98بــود .جامعــه آمــاری پژوهــش 150

دانشــجو دانشــگاه فرهنگیــان در رشــته هــای آمــوزش ابتدایــی ،دبیــری ریاضــی و دبیــری فیزیــک بودنــد
کــه در آمــوزش هــای مجــازی در درس آمــوزش و پــرورش تطبیقــی ایــن دانشــگاه در نیمســال اول ســال

تحصیلــی  98-99شــرکتکردنــد .بــا اســتفاده از جــدول مــورگان تعــداد نمونــه هــا  106نفــر( 66مرد

و  40زن) انتخــاب شــد .روش نمونــه گیــري هدفمند(یعنــی بــا توجــه بــه کســانی کــه در دوره آمــوزش
مجــازی دانشــگاه شــرکتکردنــد) بــه منظــور اجــراي تحقیــق ،انتخــاب شــد .ابــزار انــدازهگیــري داده ها،

پرسشــنامه محقــق ســاخته بــا ســه متغیــر (توجــه بــه نیــاز هــای دانشــجویان ،محتــواي ارائــه شــده ،روش
هــای تدریــس اســاتید) بــود کــه ســواالت بــا بررســی چنــد پرسشــنامه معتبــر در زمینــه ارزیابــی اثربخشــی
و کیفیــت آمــوزش مجــازی از جملــه لــوی( )2006و اوزکان و کاســـلر( )2009طراحــی شــد .بــراي

بررســی هــر  3متغیــر  51گویــه اســتفاده و پرسشــنامه بــر اســاس مقیــاس لیکـــرت نمـــره گـــذاري شــده

ً
اســت .بــه ایــن ترتیــب کــه بــراي پاســخ هــاي ســؤاالت در  5طیــف گزینــه اي از کامـ ً
کامال
ـا مخالــف تــا
موافق از  1تا  5نمره در نظر گرفته شده است .پایـــایی پرسـشنامـــه نیـــز بـــا اســـتفاده از روش ضـــریب
آلفــايکرونبــاخ مــورد آزمــون قــرار گرفــت و عــدد 0.829بــه دســت آمد و حاکی از ایـــن مـــی باشـــد کـــه

آزمــون از پایایــی قابــل قبولــی برخــوردار اســت .روایــی صــوري و محتـــوایی ســـؤاالت از نظـــر کیفیـــت

و کمیت پرسشنامه از نظر متخصصان مربوطـــه مـــورد بررســـی و مـــورد تأییـــد قـــرار گرفـــت .به منظور
تجزیه و تحلیل داده ها از شــاخصهاي آمار توصیفی میانگین و انحراف معیـــار و نیـــز جهـــت مقایســه
میانگیــن نمونــه آمــاري بــا میانگیــن جامعــه از آزمــون  tمســتقل تــک نمونــه اي ،اســتفاده شــده اســت.
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یافتهها
در ایــن قســمت ،در دو بخــش جداگانــه بــه دســته بنــدي اطالعــات جمــع آوري شــده و تجزیــه و تحلیــل
آن پرداختــه شــده اســت .ابتــدا تجزیــه و تحلیــل توصیفــی یافتــه هــا در جــدول شــماره  1شــامل ترکیــب

جنســیتی دانشــجویان آمــوزش مجــازي دانشــگاه فرهنگیــان کرمــان اســت .نرمالیتــی داده هــا بــا اســتفاده
از آمــزون کلموگــروف – اســنیروف بررســی شــد کــه نتیجــه آن در جــدول شــماره  2قابل مشــاهده اســت.
ســپس تجزیــه و تحلیــل اســتنباطی یافتــه هــا کــه بــه صــورت آزمــون ســؤاالت پژوهــش اســت و در

جــدول  3ارائــه ش��ده اس��ت .تمــام دانشــجویان بورســیه بودنــد و هیــچ کــدام شــاغل نبودنــد و همگــی در
مقطــع لیســانس تحصیــل مــی کردنــد.

جدول شماره  .1آمار توصیفی پژوهش
متغیر
جنسیت

گزینه

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

زن

40

37/73

106

100

مرد

کل

62/27

66

جدول شماره .2آزمون بررسی نرمالیتی دادهها
تعداد

میانگین

انحراف معیار

آماره آزمون

معنی دار

توجه به نیاز های دانشجویان

106

2/008

1/463

0/069

0/000

روش تدریس اساتید

106

1/598

1/236

0/059

0/000

محتواي ارائه شده

106

3/495

1/509

0/047

0/000

جدول شماره .3نتایج آزمون  tتک نمونهاي متغیرها در مورد ارزیابی دوره آموزش مجازي از نظر دانشجویان
شاخص متغیر

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

سطح معناداری

درجه آزادی

مقدار آماره t

توجه به نیازهای
دانشجویان

106

2/008

1/463

0/000

105

-13/821

106

3/495

1/509

0/000

105

41/502

106

169/346

20/552

0/000
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مجــازی از نظــر دانشــجویان نتایــج بدســت آمــده در پاســخگویی بــه ســواالت پژوهــش بــه ایــن شــرح

اســت:

 -ارائــه آموزشهــای مجــازی تــا چــه انــدازه نیازهــای مرتبــط بــا یادگیــری را در دانشــجویان تامیــن

کرده اســت؟

در پاســخ بــه ایــن ســوال میتــوان اظهــار کــرد کــه در متغیــر توجــه بــه نیازهــای دانشــجویان(=-13/821
 ،)tمقــدار  tبدســت آمــده در ســطح  α =0/05معنــار دار مــی باشــد و از آنجــا کــه مقــدار مناســب t
بــرای فاصلــه اطمینــان  )α =0/05( 0/95بــا درجــه آزادی  105در آزمــون دوســویه بــدون جهــت 1/96

مــی باشــد .در نتیجــه مــی تــوان اســتنباط کــرد کــه از نظــر دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان کرمــان عامــل
توجــه بــه نیــاز هــای دانشــجویان توســط برگزارکننــدگان دوره ،ســازماندهي محتــوا ارائــه شــده ،از نظــر

دانشــجویان ایــن دانشــگاه در ســطح مطلوبــی نبــوده اســت.

 -آیــا محتــواي ارائــه شده(بســته هــای آموزشــی) آمــوزش مجــازي دانشــگاه فرهنگيــان بــراي

دانشــجويان مطلــوب بــوده اســت؟

بــا توجــه بــه داده هــای بدســت آمــده در جــدول ،در متغیــر هــای محتــوای ارائــه شــده( )t=41/502و
مقــدار  tبدســت آمــده در ســطح  α =0/05معنــار دار مــی باشــد و از آنجــا کــه مقــدار مناســب  tبــرای

فاصلــه اطمینــان  )α =0/05( 0/95بــا درجــه آزادی  105در آزمــون دوســویه بــدون جهــت  1/96مــی
باشــد .در نتیجــه بــرای پاســخ بــه ســوال  2تحقیــق مــی تــوان اســتنباط کــرد کــه از نظــر دانشــجویان
دانشــگاه فرهنگیــان کرمــان محتــوای ارائــه شــده در دوره هــای آمــوزش مجــازی ایــن دانشــگاه مطلــوب

بــوده اســت

 -آيا روش هاي آموزش مجازی توسط اساتید در دانشگاه فرهنگيان مطلوب بوده است؟

در پاســخ ایــن ســوال تحقیــق مــی توان اظهار کــردکه در متغیــر روش های تدریس اســاتید(=-14/423
 ،) tمقــدار  tبدســت آمــده در ســطح  α =0/05معنــادار مــی باشــد و از آنجــا کــه مقــدار مناســب  tبــرای

فاصلــه اطمینــان  )α =0/05( 0/95بــا درجــه آزادی  105در آزمــون دوســویه بــدون جهــت 1/96

مــی باشــد .در نتیجــه میتــوان اســتنباط کــرد کــه از نظــر دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان کرمــان عامــل

روشهــای تدریــس اســاتید در دورههــای مجــازی ،از نظــر دانشــجویان ایــن دانشــگاه در ســطح مطلوبــی
نبــوده اســت.

در پاسخــ ب��ه ســوال اصل��ی پژوه��ش یعن��ی ارزیابــی برنامــه درســی اجراشــده در آموزشهــای مجــازی
دانشگــاه فرهنگیـ�ان میت��وان گف��ت بــه طــور کل بــا بررســی دادههــای جــدول و مقــدار  tبدســت آمــده
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بــرای کل دانشــجویان( ) t = -8/889کــه در ســطح  α =0/05معنــار دار میباشــد و از آنجــا کــه مقــدار

مناســب  tبــرای فاصلــه اطمینــان  )α =0/05( 0/95بــا درجــه آزادی  105میباشــد میتــوان اســتنباط
کــرد کــه از نظــر دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان کرمــان ،دورههــای آمــوزش مجــازی ایــن دانشــگاه در

ســطح مطلوبــی نبــوده اســت و دانشــجویان آن را رضایتبخــش نمیبیننــد.

نتیجهگیری
ایــن پژوهــش بــا هــدف ارزیابــی برنامــه درســی اجــرا شــده در آموزشهــای مجــازی دانشــگاه فرهنگیــان
و بررســی جایــگاه نیازهــا ،محتــوی و روش در آمــوزش هــای مجــازی صــورت گرفــت .یافتــه هــای

ایــن پژوهــش نشــان داد کــه از نظــر دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان ،محتــوای ارائهشــده در دورههــای
آموــزش مج�اـزی مطلوــب اس��ت .ایــن نتایــج بــا تحقیــق الرحمــی و همــکاران ( ،)2018کیــدرال و

همــکاران ( ،)2018اوزکان و کاســلر( ،)2009فتحــی واجــارگاه و همــکاران ( )1390و رحیمــی

وهمــکاران( )1393همخوانــی دارد .از نظــر آنهــا مهمتریــن عوامــل اثربخــش در دوره آمــوزش مجــازی

محت��وای دوره اس��ت و دانش��جویان از ایـ�ن امرــ رضایتــ دارن��د .همچنیــن بــا نتیجــه تحقیــق ســعد
محمــدی و همــکاران ( )1394نیــز همخوانــی دارد .یافتههــا آنهــا نشــان داد در خصــوص وضعیــت

کیفــی آمــوزش علــی مجــازی از لحــاظ محتواهــای تولیدشــده بــرای دروس از نظــر پاســخگویان
وضعیــت کیفــی آمــوزش عالــی مجــازی از لحــاظ محتــوای تولیــد شــده مطلــوب اســت .ایــن یافتــه

تحقیــق بــا نتایــج تحقیقاتــی چــون اکبــری بورنــگ و همــکاران ( )1391و خیراندیــش( ) 1390و
کاردان و فهیمیفــر(  )1381کــه وضعیــت محتــوای دروس را مطلــوب ارزیابــی کــرده انــد و آنــرا عامــل

مهمــی در ارتقــا کیفیــت خدمــات آموزشــی میداننــد یکســان اســت .امــا بــا نتایــج تحقیــق اســماعیلی و

همــکاران( )1395و رســتگارپور و گرجــی ( )1391همســو نیســت .اســاس یــک سیســتم آموزشــی را

محتــوای واحدهــای آن (ســرفصلهای درس ،اهــداف درســی ،تکالیــف درس ،برنامــه -های آموزشــی،
نحــوه ســازماندهی درس ،حجــم مطالــب و بــه روزبــودن) تشــکیل مــی دهد(خراســانی و دوســتی،

1390؛ جعفــری فــر وهمــکاران1395 ،؛).کیفیــت محتــوا در آمــوزش مجــازی بســیار مهــم و مــورد

توجــه اســت(اوتارخانی و دالوری .)1391 ،محتــوای مناســب میتوانــد فراینــد یادگیــری را تســهیل کنــد
و باعــث ارتقــا و غنــای آمــوزش گردد(چیلــدس و همــکاران.)2005 ،

امــا یافتــه هــای دیگــر ایــن پژوهــش نشــان داد کــه از نظــر دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان عامــل توجــه
بــه نیــاز هــای دانشــجویان در دوره مجــازی نامطلــوب اســت و آنهــا از ایــن عامــل رضایت ندارنــد .نتایج

ایــن قســمت تحقیــق بــا قــادری و همــکاران( )2017و کیــدارل و همــکاران( )2018هــم خوانایــی
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دارد .امــا بــا تحقیــق فتحــی واجــارگاه و همــکاران( )1390و رحیمــی وهمــکاران( )1392و حســین

زاده شــهری و زنگهنــژاد ( )1392همخوانــی نــدارد .در بســیاری از پژوهــش هــا توجــه بــه نیــاز هــای در

دانشــجویان در زمــره کیفیــت محتــوا ،طراحــی محتــوای اموزشــی ،ســازماندهی مــواد آموزشــی و حجــم
دوره در نظــر گرفتــه مــی شــود .فتحــی واجــارگاه و همــکاران ( )1390در یافتنــد کــه از نظــر دانشــجویان

اثربخشــی دورهی آمــوزش مجــازی در عناصــر ســازمان دهــی مــواد آموزشــی و انعطــاف پذیــری در
حــد متوســط و قابــل پذیــرش اســت .کیفیــت محتــوا ،تناســب آن بــا نیازهــای یادگیرنــدگان و تعامــل و

ویژگیهــای یادگیرنــدگان (ماننــد نحــوه یادگیــری محتــوا ،مدیریــت زمــان ،ســــبکهای یادگیــری ،انگیــــزه
و )..از مهمتری��ن عوامـ�ل کیفی��ت یادگی�رـی الکترونیک��ی هســتند (ددیــک و همــکاران.)2011 ،1

امــا یکــی از مهمتریــن یافتــه هــای تحقیــق مــا ایــن اســت کــه از نظــر دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان

وضعیــت کیفــی آمــوزش عالــی مجــازی از لحــاظ خدمــات آموزشــی اســاتید نامطلــوب اســت .نتایــج

ایــن قســمت بــا یافتــه هــای ســعد محمــد و همــکاران( )1394و الیــور( )2001همســو اســت .تســلط
اســتادان بــه روشهــای آمــوزش و بکارگیــری فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،رعایــت اســتانداردهای

جهانــی آمــوزش مجــازی ،حمایــت مؤسســات از داوطلبــان تحصیــات تکمیلــی بــه روش مجــازی ،بــه
میــزان بســیار زیــاد در توســعه آمــوزش مجــازی مؤثــر اســت(نعمتی آهنگر )1389 ،مســؤوالن دانشــگاه،

باالخــص مســؤوالن بخــش آمــوزش مجـــازي دانشــگاه ،هــر چــه بیشــتر بــا بهــرهگیــري از انواع روشــهاي
ممکــن ،از قبیــل :برگــزاري انــواع دوره هــا و کارگاههــاي آموزشــی پیــش و حیــن خدمــت و همچنیــن

تهیـــه و توزیـــع بولتـــون آموزشـــی مـــرتبط بـــا فعالیتهــاي یاددهــی -یادگیري بــراي بهبــود تواناییهاي

اســتادان در ایــن زمینــه تــاش کنند(فتحــی وارجــگاه و همــکاران.)1390 ،

بــه طــور کلــی یافتههــای تحقیــق نشــان داد بــه طــور میانگیــن از نظــر دانشــجویان دورههــای

آمــوزش مجــازی دانشــگاه فرهنگیــان نامطلــوب اســت .نتایــج نهایــی پژوهــش بــا تحقیــق جهانیــان و

اعتبــار( )1391همخوانــی دارد .یافتههــاي ایــن پژوهــش نشــان داد کــه ،دانشــجویان شــرکت کننــده
در دورههــاي آموزشـــی مجـــازي ،از روش آمــوزش الکترونیکــی در دانشــگاه رضایت ندارنـــد و نگـــرش

مثبتـی بـه دورههـاي آموزشـی مجـازي علیرغم شرکت در این دورهها ندارنـد و طبـق نظـرات سـنجیده
شـــده ،هنـــوز هـــم شـــیوه آموزشـــی استادمحور(آموزش رودررو و در کالس) به منظور تدریس دروس

دانشــگاهی و در ســطح آمــوزش عالــی ترجیــح داده مــی شــود .همچنیــن نتایــج کلــی ایــن تحقیــق بــا

پژوهشهــای قــادری و همــکاران( ،)2017ســعد محمــدی و همــکاران( )1394و ذوالفقــاری و
1. Dedic et al

ارزیابی برنامه درسی اجرا شده در آموزشهای مجازی...

23
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را بهبــود بخشــد(زارع و و همــکاران .)1393 ،بنابرایــن بایــد بــه عواملــی کــه باعــث اثربخشــی بیشــتر

سیســتم و دورههــای آمــوزش مجــازی میشــود ،توجــه خاصتــری نشــان داد.
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چکیده
هــدف اصلــی ايــن پژوهــش تأثیــر بازخوردهــای اصالحــی معلمــان زن در ارزشــیابیهای تکوینــی بــر

میــزان تــابآوری آموزشــی و تعلــق پذیــری تحصیــل دانشآمــوزان دختــر متوســطه دوم شــهر خرمآبــاد
بــود .پژوهــش بــه صـــورت نیمهتجربــي بــود كــه در آن از طــرح پيشآزمــون  -پسآزمــون بــا گــروه

كنتــرل اســتفاده شــد .نمونــه پژوهــش  40آزمودنــي بــود كــه از ميـــان دانـشآمـــوزان دختــر دبيرســتاني
شــهر خرمآبــاد بــه روش تصادفــی خوشــهای چنــد مرحلــهای انتخــاب و بــه صــورت تصادفــي در

گروههــاي آزمايــش و گــواه گمــارده شـــدند .در مرحلــه مداخلــه گــروه آزمايــش بــه مــدت  10هفتــه بعــد
از ارزشــیابیهای تکوینــی بــه عمــل آمــده بازخــورد دریافــتکردنــد .در طــي ايــن مــدت گــروه كنتــرل
هيــچ نــوع مداخل ـهاي دريافــت نكــرد .بــراي جم ـعآوري دادههــا از پرس ـشنامه تعلــق پذیــری تحصیــل

و مقیــاس تــابآوری آموزشــیدر مراحــل پيشآزمــون و پسآزمــون بــرای دو گــروه آزمایــش و گــواه

اســتفاده شــد .دادههــاي پژوهــش بــا روش تحليــل كواريانــس چنــد متغیــری تجزيــه و تحليــل شــدند.
نتايــج تحليــل كوواريانــس تفــاوت معن ـیداري بيــن دو گــروه نشــان داد .يافتههــا حاكــي از آن بــود کــه

ســطح تــابآوری آموزشــی و تعلــق پذیــری تحصیــلگــروه آزمایــش بــه طــور معنـیداری نســبت بــهگــروه
 .1کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکترای فلسفه در آموزش ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 .4کتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران (نویسنده مسئول)
 .5کارشناس روانشناسی عمومی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
The Effect of Female Teachers' Corrective Feedbacks on Developmental Evaluations on Educational Resilience
and Education Attendance of Female Students
Maryam shakarami . Amir Hussein soltan falah . Zahra ghasem abadi karami ranjbar . Jeiran nadali nezhad .
Mehdi yousofvand . Saeed sheikhi
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کنتــرل افزایــش یافتــه بــود .بنابرایــن در صورتــی کــه معلمــان بعــد از ارزشــیابیهای تکوینــی از ایــن مــدل
بــرای ارائــه بازخــورد اســتفاده کننــد ،میتواننــد ســطح تــابآوری آموزشــی و تعلــق پذیــری تحصیــل

دانشآمــوزان را بــه طــرز معن ـیداری افزایــش دهنــد.

ی تکوینی ،تابآوری آموزشی ،تعلق پذیری تحصیل
واژگانکلیدی :بازخوردهای اصالحی ،ارزشیاب 

مقدمه
جوامــع گوناگــون بــر اســاس نيازهايشــان از زوايــاي گوناگــون بــه مطالعــه زبــان دوم 1پرداختهانــد
(کورشــی .)2016 ،در عصــر كنونــي زندگــي گســتردهتر شــده و انســان ناگزيــر اســت جهــت دســتيابي

و برقرــاری ارتب��اط ب��ا جوام��ع مختل��ف بـ�ه یادگی��ری زب��ان مرب��وط بهــ آن جوامــع روی بی��اورد (باربیــو
و همــکاران .)2016 ،2برخــی از ایــن زبانهــا از جملــه زبــان انگلیســی ،3هنــدی ،4بنگالــی ،5روســی 6و

عربــی 7زبانهــای زنــده دنیــا هســتند کــه تعــداد بســیار زیــادی از افــراد در جامعــه جهانــی بــا ایــن زبانهــا
زب��ان تکل�مـ میکنندــ (لئــو و نوئــل )2016 ،8و لــذا یادگیــری ایــن دســته از زبانهــا ضروریتــر و

کاربردیتــر میباشــد .بنابرایــن در مطالعــه حاضــر بــر زبــان عربــی بــه عنــوان یــک زبــان زنــده ،آمــوزش
آن و افزایــش تعلــق پذیــری تحصیــل 9و تــابآوری آموزشــی 10در یادگیــری ایــن زبــان تاکید شــده اســت.
بعضــی از مطالعــات نشــان داد اســت کــه بســیاری از دانشآمــوزان در یادگیــری زبــان عربــی ضعیــف

عمـ�ل میکنندــ ،شکستــ میخورن��د ،فشــار روانــی تحمــل میکننــد ،بــه موفقیتهــای آینــده امیــدوار

نیس��تند ،دچــار ناکامــی 11میشــوند کــه همیــن ضعــف عملکــرد ،شکســت و ناکامــی در یادگیــری ،بــه

تدریــج باعــث ایجــاد احســاس ناتوانــی و عــدم مقابلــه بــا مشــکالت آموزشــی بــرای یادگیــری بهتــر زبــان
عرب��ی در آین��ده میش�وـ (میلــن ،کریــدی و وســت.)2016 ،12

1. second language
2. Barbeau etal
3. English
4. Hindi
5. Bengali
6. Russian
7. Arabic
8. Lou & Noels
9. Meaning Of Education
10. academic resiliency
11. Frustration
12. Milne, Creedy & West,

تأثیر بازخوردهای اصالحی معلمان زن در ارزشیابیهای تکوینی...

31

ناکامــی ،ناامیــدی ،دلزدگــی و ضعــف در عملکــرد بهینــه دانشآمــوزان پیرامــون یادگیــری زبــان

عربــی ،بــه صــورت کلــی باعــث کاهــش میــزان دو ســازه روانشــناختی تــابآوری آموزشــی (لیــدا،1

 )2016و تعلــق پذیــری تحصیــل (مــا2و همــکاران )2017 ،میشــود ،و همیــن تــابآوری آموزشــی و

تعلــق پذیــری تحصیــل کاهــش یافتــه دانشآمــوزان در یادگیــری زبــان عربــی عاملــی اســت بــرای اینکــه
دانشآمــوزان ســراغ یادگیــری زبــان عربــی نرونــد و یــا از تــاش مجــدد بــرای ارتقــای عملکــرد خــود در

یادگیــری ایــن زبــان دســت بکشــند (لــی .)2016 ،3تــابآوری آموزشــی به صــورت خودارزشــیابی مثبت
از موقعیــت آکادمیکــی ،احســاس کنتــرل بــر عملکــرد آموزشــی و اعتمــاد بــه مهارتهــا و تواناییهــای

شــناختی تعریف شــده اســت (گاتمن و شــین .)۲۰۱۳ ،4ریچاردســون )1990(5تابآوری آموزشــی را

بــه صــورت فرآینــد مقابلــه بــا اســترس و چالشهــای پیـشرو در مدرســه و بهرهگیــری از مهارتهایــی

کــه بــه دانشآمــوز بــرای غلبــه بــر ایــن شــرایطکمــک میکننــد ،تعریــفکــرده اســت .تــابآوری آموزشــی

در درس زبــان عربــی میتوانــد بــه صــورت یــک توانایــی سیســتمی پویــا شــود کــه بواســطه آن یادگیرنــده
میتوانــد بــه خوبــی از عهــده انجــام تکالیــف یادگیــری زبــان انگلیــس برآیــد و توانایــی آموزشــی خــود
را بــاال ببــرد (مســتن .)2013 ،6تــابآوری را در محیــط آموزشــی بــه عنــوان احتمــال موفقیــت بســیار
بــاال در مدرســه و ســایر موقعیتهــای زندگــی بــه رغــم مصائــب و دشــواریهای محیطــی میداننــد

(گاتمــن و شــین .)۲۰۱۳ ،7در محیــط آموزشــی دانشآمــوزان دارای تــابآوری باالتــر ،بــه رغــم موانــع
و مشــکالت اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی در ســطح باالتــری از موفقیــت آموزشــی در زمینههــای

مختلــف از جملــه یادگیــری زبــان عربــی ،میشــوند (اســتبان و مارتیــن .)2014 ،8مبنــای نظــری ســازه

تــابآوری آموزشــی مربــوط بــه بنــارد )۱۹۹8(9میباشــد .مطالعــات بنــارد ( )۱۹۹8تــاش بــرایکســب
موفقیتهــای بیشــتر ،اســتفاده از شــیوههای مفیــد غلبــه بــر مشــکالت و ارتبــاط مثبــت بــا دیگــران بــرای
غلبــه بــر موانــع موفقیــت را بــه عنــوان ســه فاکتــور مهــم تشــکیلدهنده تــابآوری آموزشــی معرفــی کــرد.

یکــی دیگــر از ســازههایی کــه در یادگیــری زبــان انگلیســی بایــد بــه آن توجــه زیــادی شــود تعلــق
1. Lida
2. Ma
3. Li
4. Gutmann & Shean
5. Richardson
6. Mastun
7. Gutman & Shean
8. Esteban & Martin
9. Benard
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پذیــری تحصیــل اســت .دانشآمــوزان بــا شکســتهایی کــه در یادگیــری زبــان انگلیســی متحمــل

میشــوند کمکــم انگیــزه و امیــد خــود را در یادگیــری از دســت میدهنــد و موفقیــت در یادگیــری آن بــه

صــورت یــک موضــوع دســت نایافتنــی و بیمعنــا تبدیــل میشــود (مــا 1و همــکاران .)2017 ،مطالعــات

نشــان دادهانــد کــه تعــداد زیــادی از دانشآمــوزان هنــگام ورود بــه کالس درس زبــان عربــی بــه نحــوی

احساســات و نگرشهــای خاصــی نســبت بــه تحصیــل درس مربوطــه و محیط آموزشــی دارند ،بــه طوری

کــه رفتــار آموزشــی و جهتمندیهــای انگیزشــی بعــدی آنــان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و بــر موفقیــت
یــا عــدم موفقیــت آموزشــی آنهــا نیــز اثرگــذار اســت (جئونــگ و همــکاران .)2016 ،2ایــن احساســات

و نگرشهــای خــاص نســبت بــه درس زبــان عربــی را تعلــق پذیــری تحصیــل پیرامــون زبــان انگلیســی

مینامنــد (همــان) .تعلــق پذیــری تحصیــل ،بــه آن نــوع داللــت درونــی کــه تحصیــل و ادامــه تحصیــل

بــرای دانشآمــوزان دارد ،اشــاره میکنــد (گایمایــره .)2013 ،3هندرســون-کینگ و اســمیت)2006(4

در طــی بررســی پیمایشــی کــه از طریــق مصاحبــه بــا دانشآمــوزان و دانشجویــان انجــام دادنــد ده مؤلفــه

حرفــه ،اســتقالل ،آینــده ،یادگیــری ،خــود،گام بعــدی ،اجتماعــی ،دنیــا ،فشــارروانی و رهایی را بــع عنوان
عوامــل تشــکیلدهنده تعلــق پذیــری تحصیــل در مدرســه و دانشــگاه مشــخص کردنــد.

در خصــوص شــکلگیری تعلــق پذیــری تحصیــل در مدرســه ،محققیــن بــر ایــن باورنــد کــه اولیــن

برداشــت از مدرســه قویتريــن اثــر را در همــه ابعــاد ذهنــی دانشآمــوز دارد بــه طــوری کــه بــا یــک

برداشــت و معنــی مثبــت اولیــه در حالــت برانگیختگــی بهتــری قــرار میگیــرد (تروتــر و رابرتــس،5

 .)2006بديهــي اســت كــه آمــوزش مناســب و پيشــرفت در یادگیــری زبان انگلیســی و افزایش تــابآوری

آموزشــی و تعلــق پذیــری تحصیــل مرتبــط بــا آن ،مســتلزم شناســايي مشــكالتي اســت كــه بــر ســر راه

يادگيــري دانشآمــوزان در ايــن درس وجــود دارد .مشــكالت مربــوط بــه يادگيــري زبــان عربــی يــا ريشــه
درونشــخصی و يا ريشــه برونشــخصی دارند .مشــكالت درونشــخصی از ويژگيهاي دانشآموزان در

پــردازش ذهنــي ،تــابآوری و روش يادگيــري آنهــا نشــأت ميگيــرد ،در مقابل مشــكالت برونشــخصی
از عوامــل فرهنگــي ،اجتماعــي ،آموزشــي ،روش تدريــس و برخــورد و بازخــورد معلمــان نشــأت ميگيرد

(محس ـنپور ،حجــازي و كيامنــش .)2006 ،يكــي از مهمتريــن مشــكالت برونشــخصی ،روش ارائــه
1. Ma
2. Jeong etal
3. Ghimire
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بازخوردهــای معلمــان هنــگام ارزشــیابیهای تکوینــی بــه عنــوان جزئــی جدایــی ناپذیــر از رونــد آمــوزش

و تدریــس آنهــا میباشــد.

مطالعــات نشــان دادهانــد کــه یکــی از فاکتورهایــی کــه همــواره بــا کیفیــت تدریــس معلــم در ارتبــاط

اســت فرآینــد ارزشــیابی اســت (ســادلر .)2010 ،1بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه نظــام تعلیــم و

تربیــت نیــز هماننــد ســایر نظامهــا دارای اصــول و ویژگیهــای خــاص خــود اســت .یکــی از ویژگیهــای
اساســی و الینفــک آن ارزشــیابی اســت کــه بــه واســطه آن میتــوان بــه بررســی نیازهــا ،تعییــن اهــداف

و راهبردهــا ،ســنجش عملکــرد پرداخــت (ســادلر .)1998 ،والتردیــک ( 1977بــه نقــل از جانســن و
هــکاران )2017 ،2اعتقــاد دارد ارزشــیابی تکوینــی ،عبارتســت از فراینــد نظامــدار اجــرا و بــه کارگیــری
مــواد آموزشــی بــرای یادگیرنــدگان بــه قصــد گــردآوری آن گونــه اطالعــات و دادههایــی کــه بتوانــد بــرای

تجدیــد نظــر در مــواد آموزشــی بــه کار گرفتــه شــوند .رویکــردی کــه نشــان داده اســت میتوانــد بــه خوبــی

بــرآورد کنــد ،آیــا دانشآمــوزان بــه اهــداف و اســتانداردهای مشــخص شــده رســیدهاند یــا نــه ،رویکــرد
انجــام ارزشــیابیهای تکوینــی همــراه بــا ارائه بازخوردهای مناســب اســت (یوشــیدا وکوریتــا.)2016 ،3

پژوهــش در زمینــه بازخــورد در ابتــدا بــه نظریههــای رفتارگرایانــی از قبیــل ثرندایک )1932( 4و اســکینر

5

مربــوط میشــود (یوس ـفوند و همــکارن .)2016 ،گانیــه و دریســکول )1988(6از بازخــورد آ گاهانــه

بــه عنــوان یــک تقویــت نــام بردهانــد (بــه نقــل از هایــر و اکــرت .)2016 ،7در ده ـهی  1970تئــوری

پــردازش اطالعــات 8در مفهــوم بازخــورد تحولــی بنیادیــن ایجــاد کــرد .بــر طبــق ایــن تئــوری خطاهــا

9

یــک منبــع مهــم اطالعاتــی دربــارهی پــردازش شــناختی دانشآمــوزان بــه حســاب میآینــد کــه میتواننــد
معلمــان را در فراینــد یاددهی-یادگیــری یــاری کننــد (برونینــگ 10و همــکاران .)1999 ،بازخــورد
معلــم میتوانــد بــه صــورت نحــوه پاســخدهی معلــم بــه عملکــرد ،نگــرش و رفتــار دانشآمــوزان در

راســتای هدفهــای آموزشــی مشــخص شــده ،تعریــف شــود (اســکات .)2005،11بازخــورد میتوانــد
1. Sadler
2. Janssen etal
3. Yoshida & Kurita
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5. Skinner
6. Gange & Driscool
7. Hier & Eckert
8. Information processing
9. Errors
10. Brunning
11. Scott
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بــه شــکلهای گوناگونــی نظیــر بازخــورد اصالحــی ،نوشــتاری ،کالمــی ،حــاالت و اشــارات بدنــی،

تأییــد گفتههــای دانشآمــوز ،تشــویق و انتقــاد اعمــال شــود (دینهــام )2005،1کــه در ایــن پژوهــش
بــر بازخوردهــای اصالحــی (نوشــتاری و شــفاهی) معلــم بــر اســاس مــدل بازخــورد اصالحــی باتلــر

و ویــن )1995( 2تاکیــد شــده اســت .چالمــرز و گاردینــر )2015( 3معتقدنــد کــه بازخــورد در فراینــد

ارزشــیابی تکوینــی از بیشــترین اهمیــت برخــوردار اســت .امتحانــات و ارزشــیابیهای تکوینــی بســیار

ســودمند و مؤثــر هســتند زیــرا بــه خوبــی آشــکار میکننــد کــه دانشآمــوزان چــه خطاهایــی دارنــد و

بــرای رســیدن بــه عملکــرد مطلــوب چــه نیازهایــی دارنــد (ویلســون و زیــک .)2016 ،4ســادلر ()2010
معتقــد اســت کــه اگــر بازخــورد اثــر تکوینــی روی یادگیــری نداشــته باشــد نمیتــوان آن را بازخــورد

مناســبی بــه حســاب آورد .یکــی از هدفهــای مهــم ارزشــیابی معلــم ایــن اســت کــه دانشآمــوزان بــه
نقــاط ضعــف و قــوت خــود آگاهــی یابنــد و بــرای غلبــه بــر آنهــا تــاش کننــد بــه جــای اینکــه بــا

ناامیــدی از رســیدن بــه موفقیت دســت بکشــند (ریچاردســون 5و همــکاران .)2017 ،فراوانی و مناســب

بــودن محتــوای بازخــورد معلــم از جملــه عواملــی اســت کــه عمدهتریــن نقــش را در فرآینــد تــابآوری و

افزایــش تــوان و انگیــزه دانشآمــوز در غلبــه بــر موانــع و شکسـتهای آموزشــی دانشآمــوز ایفــا میکنــد

(آلونســو و پانــادرو ،2010 ،6دیگنــاس و باتنــر ،2008 ،7و زیمرمــن و شــانک .)2011 ،8بازخــورد
در ارزشــیابیهای تکوینــی یکــی از ویژگیهــای اساســی و تأثیــر گــذار اســت کــه باعــث بهبــود فراینــد

تدریــس و یادگیــری میشــود و عــاوه بــر ایــن میتوانــد یکــی از روشهــای مفیــد بــرای بــاال بــردن
ســطح تعلــق پذیــری تحصیــل و کاهــش فشــار روانــی دانشآمــوزان باشــد (کلیمــووا .)2015 ،9ایــن

خواســتهها ممکــن نمیگــردد جــز اینکــه یادگیرنــده در فراینــد آمــوزش بــه صــورت پیوســته و هدفمنــد
بازخوردهــای دقیــق ،متناســب و کاملــی را دریافــت کنــد تــا بــر اســاس آن بــه خوبــی از رونــد تــاش،

پیشــرفت و موفقیتهــای خــود آگاهگردیــده و در مهندســی جریــان یادگیــری ،جایــگاه خــود را بــه خوبــی

درک کــرده و فعالیتهــای خــود را بــر اســاس نقــش موثــری کــه در سرنوشــت خــود ایفــا میکنــد ،در

راســتای رســیدن هــر چــه بیشــتر بــه تــابآوری و تعلــق پذیــری آموزشــی مدیریــت کنــد (لــی و برنــارد،10
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 .)2011پژوهشهــا دربــاره اثربخشــي بازخوردهــای اصالحــی معلــم بــه صــورت کتبــی و کالمــی بــه

نتایــج مثبــت و گاهــا متناقضــی رســیدهاند (یوسـفوند و همــکارن2015 ،؛ ژائــو 1و همــکاران2017 ،؛
هــان و هایلنــد2015،2؛ کریپــل و هندرســون – کینــگ2010،3؛ روجــاس2015 ،4؛ لویــال2010،5؛
موســک و گیلبــوا 2016 ،6و تاویــژن و بورگلیــن.)2014،7

موســک و گیلبــوا ( )2016در مطالعــه خــود نشــان دادنــد ،چنــان چــه معلــم در اداره کالس خــود از

بازخوردهــای کتبــی و کالمــی بــه شــکل اصالحــی و دقیــق اســتفاده کنــد میتوانــد بــه افزایــش پشــتکار و

تــابآوری دانشآمــوزان کمــک کنــد .اســتدالل پژوهشــگران بــرای رســیدن بــه نتایــج مذکور این اســت که
معلمان از بازخوردهای اصالحی اســتفاده میکنند و بر این اســاس دانشآموزان از نقاط ضعف و قوت
خــود بــه خوبــی آگاه میشــوند و همیــن آگاهــی عاملــی میشــود بــرای اینکــه دانشآمــوزان واقعبینانــه

نســبت بــه شکســتها و موفقیتهــای آموزشــی خــود برخــورد کننــد .بنابرایــن زمانــی کــه شکســت

میخورنــد بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه معلــم در قالــب بازخوردهــای اصالحــی بــه آنهــا داده اســت

بــر رفــع نقــاط ضعــف خــود تمرکــز میکننــد و بــا رفــع ایــن نقــاط ضعــف در آینــده بــه موفقیتهــای
آموزشــی بیشــتری دســت پیــدا میکننــد و لــذا کمکــم بــر میــزان تــابآوری آموزشیشــان افــزوده میشــود.

لویــال ( )2010نیــز در مطالعــه خــود بــا عنــوان بررســی عوامــل مؤثــر بــر میــزان تــابآوری آموزشــی

دانشآمــوزان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه انگیــزش آموزشــی متغیــری اساســی و میانجیگــر در رابطــه بیــن
بازخوردهــای کتبــی و کالمــی معلــم بــا تــابآوری آموزشــی میباشــد .در ایــن مطالعــه نشــان داده شــد

کــه چنانچــه دانشآمــوزان از طــرف معلمــان خــود بازخوردهــای اصالحــی و مثبــت بــه شــکل کتبــی و

کالمــی دریافــت کننــد بــه لحــاظ انگیزشــی بــرای ادامــه تحصیــل ارتقــا مییابنــد و لــذا همیــن افزایــش
انگیــزش بــرای آنهــا عاملــی میشــود تــا بــه موفقیتهــای بیشــتری دســت یابنــد .از طرفــی زمانــی کــه

دانشآمــوزان انگیــزش آموزشــی باالیــی داشــته باشــند هنــگام شکســت آموزشــی ،امیــد و انگیــزه خــود
را از دســت نمیدهنــد و همیــن عامــل باعــث میشــود کــه ســطح تــاش بــرای غلبــه بــر مشــکالت و
متعاقــب آن میــزان تــابآوری تحصییلــی در آنهــا ارتقــا یابــد .روجــاس ( )2015در مطالعــه خــود بــا

عنــوان عوامــل مؤثــر بــر تــابآوری آموزشــی دانشآمــوزان مقطــع متوســطه بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت
1. Zhao
2. Han & Hyland
3. Krypel & Henderson-King
4. Rojas
5. Loyola
6. Mosek & Gilboa
7. Tuvesson & Borglin
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کــه متغیرهــای خوشبینــی آموزشــی ،حمایــت والدیــن ،بازخوردهــای اصالحی و ســازنده معلــم ،اعتماد
بــه نفــس ،مثبــت اندیشــی و انگیــزش بــاال از جملــه مهمتریــن پیشبینــی کنندههــای تــابآوری آموزشــی
هســتند .بنابرایــن بــا توجــه بــه نقــش و اهميــت ارائــه بازخــورد معلــم بــه دانشآمــوزان ،هــدف ايــن

پژوهــش بررســی تأثیــر بازخوردهــای اصالحــی (کتبــی و کالمــی) معلمــان در ارزشــیابیهای تکوینــی

بــر میــزان تــابآوری آموزشــی و تعلــق پذیــری تحصیــل دانشآمــوزان دختــر متوســطه دوم در درس زبــان

عربــی اســت .بنابرايــن فرضيههــاي پژوهــش عبارتنــد از :ارائــه بازخوردهــای کتبــی و کالمــی معلــم بعــد
از ارزشــیابیهای تکوینــی و مبتنــی بــر مــدل باتلــر و ویــن باعــث افزایــش میــزان تــابآوری آموزشــی

دانشآمــوزان دختــر در درس زبــان عربــی میشــود؛ ارائــه بازخوردهــای کتبــی و کالمــی معلــم بعــد از

ارزشــیابیهای تکوینــی و مبتنــی بــر مــدل باتلــر و ویــن باعــث افزایــش میــزان تعلــق پذیــری تحصیــل

دانشآمــوزان دختــر در درس زبــان عربــی میشــود.

روش
جامعــه آمــاری ،نمونــه و روش نمونهگیــری :جامعــه آمــاري ايــن پژوهــش ،همــه دانشآمــوزان دختــر

مقطــع متوســطه دوم شــهر خرمآبــاد در ســال آموزشــی  1394-95تشــکیل میدهنــد کــه بــرای انتخــاب
اعضــای نمونــه از ایــن جامعــه از روش نمونهگیــری خوش ـهای چندمرحل ـهای اســتفاده شــد .در روش

خوشـهاي چنــد مرحلـهاي روش کار بــه ایــن صــورت بــود کــه ابتــدا از بیــن دو ناحیــه آمــوزش شــهر خــرم
آبــاد (ناحیــه  1و  )2یــک ناحیــه رو بــه صــورت تصادفــی انتخــاب کردیــم (ناحیــه  2انتخــاب شــد)،
در مرحلــه دوم از ميــان دبیرســتانهای دخترانــه ناحیــه مربوطــه  2مدرســه بــه صــورت تصادفــي ســاده

انتخــاب و ســپس از هــر مدرســه يــك كالس (هــر کالس  20دانشآمــوز) بــه صــورت تصادفــي ســاده

انتخــاب شــدند .نهایتـ ًا ایــن دو کالس کــه جمعـ ًا شــامل  40دانشآمــوز (هــر گــروه  20نفــر) میشــدند،
بــه طــور تصادفــي بــه گروههــای آزمایــش و کنتــرل گمــارده شــدند.

اب��زار :الــف) پرس ـشنامه تــابآوری آموزشــی :)ARQ(1پرس ـشنامه تــابآوری آموزشــی توســط

ســاموئلز 2در ســال  2004ســاخته شــد و در دو مطالعــه مناســب بــودن آن تأییــد شــد .ســپس بــاگســترش
مطالــب ،در ســال  2009بــه چــاپ رســید .نســخه نهایــی ایــن پرسـشنامه شــامل  41ســؤال اســت کــه

از شــرکتکنندگان خواســته میشــود تــا میــزان تــابآوری آموزشــی خــود را بــر روی یــک مقیــاس 5

ـا مخالفــم ( )1تــاکامـ ً
درجـهای لیکــرت از کامـ ً
ـا موافقــم ( )5درجهبنــدیکننــد .ســؤاالت ســتارهدار در
1. Academic Resilience Questionnaire
2. Samoelz
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پرس ـشنامه معکــوس نمرهگــذاری میشــوند .ایــن مقیــاس دارای ســه مؤلفــه میباشــد .ایــن مولفههــا
عبارتنــد از مهارتهــای ارتباطــی ،جهتگیــری آینــده و مســئلهمحور و مثبتنگــر .روايـــي بيرونـــي و

روايـــي ســازه ايــن مقيــاس را مارتيــن )2003( 1تأييــد كــرده اســت .همچنيــن ضرايــب پايـــايي آلفـــاي
كرونبـــاخ اختصاص ًا در هر بار حذف آيتمها از  0 /85تا  0 /88گزارش شـــده اســـت .پايـــايي و روايـــي

ايـــن مقيــاس را هاشــمي ( )1390تأييــد كــرده اســت.

ب) پرس ـشنامه تعلــق پذیــری تحصیــل :)MOE(2ایــن پرس ـشنامه یــک ابــزار خودگزارشدهــی

اســت و بــرای اندازهگیــری تعلــق پذیــری تحصیــل کــه توســط هندرســون ،کینــگ و اســمیت ()2006
طراحــی شــده اســت بــه کار مـیرود و شــامل  86گویــه و متشــکل از  10مؤلفــه اســت .هــر مؤلفــه معنــی

تحصیــل خاصــی را نشــان میدهــد و کســب بیشــترین نمــره در هــر کــدام از ایــن مؤلفههــا نشــاندهنده
اولویتــ آن معن��ی توس��ط ف��رد اس��ت .مؤلفهه��ای ای��ن پرس��شنامه عبارتان�دـ از :حرفــه ( 11گویــه

دارد)؛ اســتقالل ( 5گویــه دارد)؛ آینــده ( 3گویــه دارد)؛ یادگیــری ( 10گویــه دارد)؛ خــود ( 11گویــه
دارد)؛ گام بعــدی ( 3گویــه دارد)؛ اجتماعــی ( 12گویــه دارد)؛ دنیــای پیرامــون ( 8گویــه دارد)؛ فشــار
روانــی ( 12گویــه دارد) و رهایــی ( 11گویــه دارد) .پاســخ بــه گویههــا دریــک مقیــاس لیکرتــی شــامل

خیلــی کــم ،کــم ،متوســط ،زیــاد ،خیلــی زیــاد صــورت میگیــرد کــه بــه ترتیــب نمرههــای  4 ،3 ،2 ،1و
 5بهــ ه��ر گزین��ه اختص��اص مییابن��د .اعتبــار ایــن پرسـشنامه از  0/77تــا  0/91گــزارش شــده اســت و

از نظــر روایــی نیــز ایــن مقیــاس مــورد تأییــد اســت ،بــه طــوریکــه روایــی ســازه آن بــا اســتفاده از تحلیــل

عاملــي محاســبه شــده و قابــل قبــول بــودن آن بــه تأییــد رســیده اســت (هندرســون  -کینــگ و اســمیت،
 .)2006عیســی زادگان ،حســنی و احدیــان ( )1388پایایــی ایــن پرس ـشنامه را بــا اســتفاده از روش

آلفــای کرونبــاخ  0/79بــرآورد کردهانــد .در پژوهــش حاضــر نیــز اعتبــار درونــی آن بــا اســتفاده از آلفــای
کرونبــاخ برابــر بــا  0/85بــه دســت آمــده اســت.

در ایــن مطالعــه محقــق بــه معلــم گــروه آزمایــش بــر اســاس مــدل ارائــه بازخــوردی باتلــر و ویــن (کــه

چگونگــی مراحــل آن در زیــر بیــان شــده اســت) بــه مــدت  45دقیقــه در یــک اتــاق (اتــاق اســتراحت
معلمــان) اچگونگــی ارائــه بازخــورد بــه دانــش آمــوزان را توضیــح داد و همچنیــن پــس از آمــوزش بــه

معلــم گــروه آزمایــش و خــارج شــدن از اتــاق بــه معلــم گــروه کنتــرل کــه در اتــاق ریاســت مدرســه حضــور
داشــت گفتــه شــد کــه هماننــد روال قبلــی بــه ارائــه بازخورد ســنتی بــه دانش آمــوزان گــروه کنترل بپــردازد.

1. Martin
)2. Meaning of Education (MOE
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ج) مدل بازخوردی اصالحی باتلر و وین (()1995اقتباس از یوسفوند و همکاران)1393 ،

•	

مرحلــه  :Aمعلــم در ابتــدایکالس یــک ســری اهــداف و معیارهایــیکــه دانــش آمــوزان در پایــان هر

•	

مرحلــه  :Bحوزهایــی کــه هدفهــا بایــد بــر اســاس آنهــا طراحــی شــوند و همچنیــن راهبردهــای

•	

مرحلــه  :Cفرمــول بنــدی و قالبهایــی را کــه دانــش آمــوزان بــرای خــود دارنــد تــا بــه اهــداف

•	

مرحله  :Dراهبردهایی که دانش آموزان برای رسیدن به اهداف به کار میگیرند مشخص میشوند.

•	

مرحله  :Eپیامدهای یادگیری درونی مشخص میشوند (دانشآموزان از یادگیری لذت میبرند).

•	

مرحلــه  :Fپیامدهــای قابــل مشــاهده بیرونــی (یعنــی آن جنبههایــی از یادگیــری کــه بــه صــورت

•	

مرحلــه  :Gنهایتـ ًا بازخوردهایــی کــه دانــش آمــوز از طــرف معلــم (یــا هــم شــاگردیهایش دریافــت

مبحــث یــا فصــل درســی بایــد بــه آن رســیده باشــند بــر اســاس ضوابــط خــاص مشــخص میکنــد.
رســیدن بــه ایــن اهــداف مشــخص میشــوند.
برســند مشــخص میشــوند.

رفتــاری یــا عملکــردی ظاهــر میشــوند).

میکنــد دربــاره نحــوه عملکــرد و یادگیریــش عــاوه بــر ایــنکــه جنبــه اطالعاتــی دارد باعــث تجدیــد
نظــر دانــش آمــوزان در زمینــه نحــوه اســتفاده از راهبردهــای یادگیــری خــود تنظیــم میشــود.
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روش ســنتي :در روش ســنتي يــا روش مرســوم معلــم مطالــب درســي را بــا روش رايــج كــه ســخنراني
بــه همــراه پرســش و پاســخ اســت ،تدريــس ميكــرد و بــه شــکل ســنتی هــم بازخــورد ارائــه میکــرد.

ن-پسآزمــون
طــرح پژوهــش :ايــن پژوهــش بــه صــورت شــبهتجربي بــود كــه در آن از طــرح پيشآزمو 

بــا گــروه گـــواه اســـتفاده شــد .در ايــن پژوهــش ارائــه بازخوردهــای کتبــی و کالمــی معلــم مبتنــی بــر مــدل

باتلــر و ویــن ( )1995بــه عنــوان متغيــر مســتقل محســوب ميشــود .متغيرهــاي تــابآوری آموزشــی و

تعلــق پذیــری تحصیــل بــه عنــوان متغيرهــاي وابســته در نظــر گرفتــه شــدهاند .روش تجزیــه و تحلیــل:

دادههــا پــس از جم ـعآوري در دو ســطح توصيفــي و اســتنباطي تحليــل شــدند .در ســطح توصيفــي از
شــاخصهاي گرايــش مركــزي و در ســطح اســتنباطي بــراي آزمــون فرضهــاي آمــاري از روش تحليــل

كوواريانــس اســتفاده شــد .همچنيــن بــراي تحليــل دادههــا از نرمافــزار  SPSS21اســتفاده شــد.

یافتهها
جدول  .1ميانگين و انحراف استانداردگروههاي آزمايش وگواه در متغيرهاي مورد مطالعه به تفكيك پيشآزمون و پسآزمون
گروه
موقعیت

گواه
پیشآزمون
انحراف

متغیرها

میانگین

تابآوری آموزشی

115/20

6/25

حرفه

استقالل
آینده

تعلق پذیری تحصیل

یادگیری
خود

گام بعدی
اجتماعی

دنیای پیرامون
فشار روانی
رهایی

استاندرد

آزمایش
پسآزمون
میانگین

انحراف

استاندرد

پیشآزمون
میانگین

انحراف

استاندرد

پسآزمون
میانگین

انحراف

استاندرد

139/74

7/96

117/96

6/63

118/45

5/15

3/31

5/95

31/62

23/32

5/52

24/69

4/63

22/41

25/69

3/60

14/25

4/54

14/06

3/65

14/36

3/25

3/21

9/11

2/30

10/35

3/65

10/75

3/32

14/19

21/13

3/54

20/91

4/65

20/74

4/52

30/59

2/54

20/46

6/52

19/31

5/43

19/57

5/69

31/53

3/95

9/47

3/65

10/42

3/21

9/64

3/27

14/89

3/62

43/32

5/21

41/58

5/56

40/65

4/85

51/25

5/63

17/34

4/25

16/21

4/15

17/72

5/63

11/97

3/96

44/74

5/42

42/96

5/69

45/30

5/12

30/96

6/36

32/65

4/52

33/29

4/31

32/54

5/69

27/56

5/24

بــر اســاس یافتههــای جــدول شــماره  1بیشــترین میانگیــن در پیشآزمــون و پسآزمــون گــروه گــواه
بــرای متغیــر تــابآوری تحصیــل ( 115/20و  )118/45و کمتریــن میانگیــن بــرای متغیــر آینــده (9/11
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و  )10/35میباشــد؛ کمتریــن میانگیــن در پیشآزمــون گــروه آزمایــش بــرای متغیــر گام بعــدی ()9/64

و بیشــترین میانگیــن بــرای متغیــر تــابآوری آموزشــی ( )117/96میباشــد .کمتریــن میانگیــن در

پسآزمــون گــروه آزمایــش بــرای متغیــر اســتقالل ( )14/19و بیشــترین میانگیــن بــرای متغیــر تــابآوری
آموزشــی ( )139/74میباشــد .از جملــه پیشفرضهایــی کــه در تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــره

( )MANCOVAمنظــور میگــردد ،فــرض نرمــال بــودن توزیــع بــا اســتفاده از آزمــون (کولموگــروف
– اســمیرنوف) یــا ( )K-Sاســت .ایــن بررســی روی متغیرهــای پژوهــش انجــام شــد.

یافتههــای آمــاری نشــان داد کــه ســطح معنـیداری بــه دســت آمــده در آزمــون  ،K-Sدر اکثــر متغیرهــای
پژوهــش بــه تفکیــک گــروه ،بیــش از مقــدار مــاک  0/05میباشــد ،در نتیجــه میتــوان گفــت کــه

توزیــع متغیرهــای مــورد بررســی در نمونــه آمــاری داری توزیــع نرمــال میباشــد و میتوانیــم فرضیههــای
پژوهــش را از طریــق آزمونهــای پارامتریــک مــورد آزمــون قــرار دهیــم .جهــت جزیــه و تحلیــل دادههــای
مربــوط بــه تفــاوت بیــن دو گــروه کنتــرل و آزمایــش از لحــاظ مولفههــای تــابآوری آموزشــی و تعلــق

ُ
(مانکــوا) بهــره گرفتــه شــد .نتایــج آمــاری
پذیــری تحصیــل از روش تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــره

نشــان داد کــه واریانسهــای مولفههــای تــابآوری آموزشــی ،حرفــه ،اســتقالل ،آینــده ،یادگیــری ،خــود،
گام بعــدی ،اجتماعــی ،دنیــای پیرامــون ،فشــار روانــی و رهایــی در دو گــروه بــا هــم برابــر بــوده و بــا

یکدیگــر تفــاوت معن ـیداری ندارنــد ،کــه ایــن یافتــه ،پایایــی نتایــج بعــدی را نشــان میدهــد .نتیجــه
آزمــون کرویــت بارتلــت از لحــاظ آمــاری معنــادار میباشــد بــه ایــن معنــا کــه فــرض صفــر مبنــی بــر

ناهبســته بــودن دادههــا رد و فــرض خــاف مبتنــی بــر همبســته بــودن دادههــا تأییــد میشــود .یعنــی ایــن

آزمــون نشــان داد کــه ماتریــس همبســتگی مشــاهده شــده متعلــق بــه جامعـهای بــا متغیرهــای همبســته
اســت .و لــذا میتــوان تحلیــل واریانــس و کوواریانــس را انجــام داد.

جدول  .2تحلیل کوواریانس چند متغیره اثرات آموزش به روش ارائه الگوی پیش سازماندهنده بر نیازهای
خودتعیینگری و تعلق پذیری تحصیل
منبع تغییر

متغیر وابسته

SS

df

MS

گروه

تابآوری آموزشی

550/60

2

225/30

خطا

تابآوری آموزشی

1987/24

57

34/86

گروه

تعلق پذیری تحصیل

514/56

2

257/28

خطا

تعلق پذیری تحصیل

1768/65

57

31/02

F

سطح معنیداری

ضریب اتا

9/02

0/01

0/19

6/12

0/01

0/16

مندرجــات جــدول  2نشــان میدهــد کــه اثــر گــروه (ســطح متغیــر مســتقل) بــر تــابآوری آموزشــی
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و تعلــق پذیــری تحصیــل دانشآمــوزان دختــر از نظــر آمــاری معنـیدار اســت (.)P=0/05
جدول  .3مقایسههای زوجی میانگین گروهها در متغیرهای وابسته
گروه

گروه

متغیر

تفاوت
میانگینها

خطای
برآورد

سطح معنیداری

بازخوردهای کتبی و کالمی
مبتنی بر مدل باتلر و وین

کنترل

تابآوری
آموزشی

21/32

0/87

0/01.

بازخوردهای کتبی و کالمی
مبتنی بر مدل باتلر و وین

کنترل

تعلق پذیری
تحصیل

14/06

0/38

0/01

مندرجــات جــدول  3نشــان میدهــد کــه بازخوردهــای کتبــی و کالمــی مبتنــی بــر مــدل باتلــر و ویــن

در مقایســه بــا گــروه کنتــرل بــر ســطح تــابآوری آموزشــی و تعلــق پذیــری تحصیــل دانشآمــوزان دختــر
تأثیــر مثبــت و معنـیداری داشــته اســت.

بحث و نتیجهگیری
ايــن پژوهــش بــا هــدف تأثیــر بازخوردهــای (کتبــی وکالمــی) معلمــان در ارزشــیابیهای تکوینی بــر میزان
تــابآوری آموزشــی و تعلــق پذیــری تحصیــل دانشآمــوزان دختــر متوســطه دوم در درس زبــان عربــی شــهر

خرمآبــاد انجــام شــد .يافتـههـــاي پـــژوهش حاضــر نشــان داد كــه میــزان تــابآوری آموزشــی و تعلــق پذیری

تحصیــل در دانشآموزانــی كــه معلمــان آنهــا بــه روش مبتنــی بــر مــدل باتلــر و ویــن بازخــورد داده بودنــد
در مقايســه بــا دانشآموزانــی کــه بــا روش ســنتی بازخــورد دریافــت میکردنــد افزایــش معنـيداري داشــته

اســت .ایــن یافتههــا بــا نتایــج مطالعــات ژائــو و همــکاران ( ،)2017هــان و هایلنــد ( ،)2015کریپــل و

هندرســون –کینــگ ( ،)2010روجــاس ( ،)2015لویــال ( )2010و موســک وگیلبــوا ( )2016همســو و
بــا نتیجــه مطالعــه تاویــژن و بورگلیــن ( )2014ناهمســو اســت .از جملــه دالیلــیکــه در تبییــن ایــن یافتههــا
وجــود دارد ایــن اســت،کارکــرد بازخــورد اصالحــی مناســب ایــن اســتکــه بر بهبود عملکــرد دانــش آموزان

تاکیــد دارد و باعــث افزایــش اعتمــاد بــه نفــس دانــش آمــوزان در رســیدن بــه اهــداف و بهبــود عملکــرد بــا
بهــره گیــری از یــک خــود کارا و توانمنــد میشــود کــه همیــن افزایــش کارایــی ،تــاش و اعتمــاد بــه نفــس

زمینــه را بــرای ارتقــای تــابآوری آموزشــی فراهــم مـیآورد .از جملــه دالیــل دیگــری کــه بــرای تبییــن ایــن
یافتههــا وجــود دارد ایــن اســتکــه ارائــه بازخــورد نوشــتاری مؤثــر بــه دانشآمــوزان ،صــرف نظــر از ایــنکــه
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دانشآمــوزان را بــه نقــاط ضعــف و قــوت خــود و کاســتن از ضعفهــای خــود آگاه میکنــد ،بــه لحــاظ

شــخصیتی و انگیزشــی نیــز در یادگیرنــدگان مؤثــر واقــع میشــود بــهگونهایکــه در فراینــد دریافــت اینگونه
اطالعــات ایــن بــاور در یادگیرنــدگان ایجــاد میشــود کــه بــه آنهــا توجــه میشــود کــه همیــن عقیــده بــرای

آنهــا ایجــاد تعلــق پذیــری بــرای ادامــه تحصیــل میکنــد .از طرفــی هم ایــن نــوع بازخوردها باعث میشــود

کــه دانشآمــوزان بــه ایــن درک برســند کــه از توانمندیهــای خاصــی برخــوردار هســتند و بــه برطــرفکــردن
نقــاط ضعــف وتقویــت نقــاط قــوت خــود قــادر هســتند .بنابرایــن ،بــه خاطــر تــوان انگیزشــی بازخوردهــای
نوشــتاری در کالس درس نســبت بــه عملکــرد یادگیرنــدگان ،معلمــان در چارچــوبکالس درس بــا اتخــاذ

رویههــای صحیــح آموزشــی بــه ایجــاد انگیــزه و معنــا در دانــش آمــوزان نســبت بــه خــود ،موضوع ،مدرســه،
تحصیــل آنهــا در فراینــد یادگیــری اقــدامکنند.

تبییــن دیگــر بــرای یافتههــای مطالعــه حاضــر ایــن اســت کــه ،معلــم زمانــی کــه روی برگههــای امتحانــی

بــه طورکلــی و مبتنــی بــر اصــول بازخــوردی توضیــح داده شــده بــه دانــش آمــوز بازخــورد میدهــد باعــث
افزایــش درک دانشامــوز از نقــاط ضعــف و آگاهــی خــود میشــود کــه همیــن آگاهــی باعــث میشــود

کــه دانشآمــوز نســبت بــه تواناییهــای خــود واقعبینتــر و منطقیتــر باشــد .زمانــی کــه دانشآمــوز بــا
واقعبینــی کامــل رســید هنگامــی هــم کــه بــه شکســت در تحصیــل دچــار شــود امیــد و انگیــزه خــود را
از دســت نمیدهــد و بــا آگاهــی کــه از تواناییهــای خــود دارد میدانــد کــه در آینــدهای زود مجــدد ًا بــه
موفقیــت خواهــد رســید .تمامــی ایــن مــوارد زمینــه بــرای اینکــه دانشآمــوز در زمینــه تحصیــل دارای

تــابآوری باشــد را فراهــم میکنــد.

تبییــن دیگــر ایــن اســت کــه بازخوردهــای اصالحــی معلــم در صورتــی کــه بــه شــکل نوشــتاری و بــا

تاکیــد بــر اشــتباهات عملکــردی باشــد باعــث ایجــاد آ گاهــی در دانــش آمــوزان نســبت بــه فرایندهــای

انگیزشــی و رفتــاری ،فرایندهــای خودانگیزشــی ،اســتقالل ،آینــده نگــری ،تعلــق پذیریابــی آموزشــی

میشــود .معلــم ضمــن ارائـهی بازخــورد بــه شــکل نوشــتاری دقیقـ ًا بــه دانــش آمــوز میگویــد کــه کجــای
عملکــردش اشــتباه اســت و راهبردهایــی را کــه دانــش آمــوز از آنهــا اســتفاده نکــرده یــا بــد اســتفاده کرده

اســت بــرای او توضیــح میدهــد و چگونگــی بهــره گیــری صحیــح و کامــل را از ایــن راهبردهــا بــرای او
بیــان میکنــد .در تکالیــف بعــدی معلــم میتوانــد بــا مراجعــه بــه توضیحــات قبلــی خــود در راســتای

عملکــرد دانــش آمــوز و مقایســه بــا عملکــرد فعلــی ضمــن بیــان نقــاط ضعــف و قوتــش توضیحــات
کاملتــری را نیــز بــرای او در دفتــر تکلیــف یــا برگ ـهی امتحــان یادداشــت کنــد .بنابرایــن توضیخــات
کتبــی معلــم باعــث میشــود کــه دانشآمــوز از خــود ســواالتی بپرســد و نقــاط ضعــف و قــوت خــود

را مشــخص کنــد کــه ایــن بــه نوب ـهی خــود باعــث کاهــش فشــار روانــی بــرای موفقیتهــای بیشــتر و
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بیشــتر و تــوام بــا اســترس کــه از خــرده مولفههــای تعلــق پذیــری تحصیــل اســت ،میشــود .یکــی دیگــر

از دالیــل تبییــن بــرای یافتههــای حاضــر همســو بــا مطالعــه موســک و گیلبــوا ( )2016میباشــد کــه در
مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه چنــان چــه معلــم در اداره کالس خــود از بازخوردهــای کتبــی و کالمــی بــه
شــکل اصالحــی و دقیــق اســتفاده کنــد میتوانــد بــه افزایــش پشــتکار و تــابآوری دانشآمــوزان کمــک

کنــد .اســتدالل ایــن پژوهشــگران بــرای رســیدن بــه نتایــج مذکــور ایــن اســت کــه زمانــی کــه معلمــان

از بازخوردهــای اصالحــی اســتفاده میکنــد دانشآمــوزان از نقــاط ضعــف و قــوت خــود بــه خوبــی

آ گاه میشــوند و همیــن آگاهــی عاملــی میشــود بــرای اینکــه دانشآمــوزان واقعبینانــه نســبت بــه
شکس ـتها و موفقیتهــای آموزشــی خــود مقابلــه کننــد .بنابرایــن زمانــی کــه شکســت میخورنــد بــا
توجــه بــه اطالعاتــی کــه معلــم در قالــب بازخوردهــای اصالحــی بــه آنهــا داده اســت بــر رفــع نقــاط

ضعــف خــود تمرکــز میکننــد و بــا رفــع ایــن نقــاط ضعــف در آینــده بــه موفقیتهــای آموزشــی بیشــتری

دســت پیــدا میکننــد و لــذا کمکــم بــر میــزان تــابآوری آموزشیشــان افــزوده میشــود.
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چکیده

بــه کارگیــری قــوه تفکــر و خالقیــت انســانها یکــی از مهمتریــن عوامــل پیشــرفت یــک کشــور اســت؛
درس انشــا از جملــه دروســی اســت کــه خالقیــت در آن نقــش مهمــی ایفــا میکنــد؛ امــا جــوّ حاکــم بــر

آمــوزش کشــور و اســتفاده از روشهــای ســنتی و غیــر خــاق ،سالهاســت کــه ایــن درس را از رســالت

اصلــی خــود دور نگــه داشــته اســت .پژوهــش حاضــر بــه دنبــال یافتــن راه حلــی بــرای ایــن مســئله اســت؛
بــه همیــن منظــور بــه مقایســه اثربخشــی روش تدریــس بدیعهپــردازی بــا ســنتی بــر درس انشــای دانــش

آمــوزان دوره ابتدایــی پرداختــه اســت .روش تحقیــق در ایــن مطالعــه کاربــردی و از نــوع نیمــه تجربــی

اســت کــه از پیشآزمــون و پسآزمــون در آن اســتفاده شــده اســت .جامعــه آمــاری 150 ،دانشآمــوز

دبســتان ســینکی شهرســتان کاللــه اســت کــه در ســال تحصیلــی  96-97مشــغول بــه تحصیــل بودنــد و
نمونــه آمــاری شــامل  20دانشآمــوز پایــه ششــم ابتدایــی (مختلــط دختــر و پســر) هســتند کــه بــه صورت
هدفمنــد انتخــاب شــدند .مجمــوع دانــش آمــوزان تنهــا بهصــورت یــک گــروه قــرار داده شــدند .در نیمــی
از ســال کالس انشــا بــه همــان روش ســنتی اداره شــد و پــس از گرفتــن آزمــون ،در نیمــه دوم ســال در

همــان کالس ،درس انشــا بــا روش بدیعهپــردازی آمــوزش داده شــد .ابــزار پژوهــش حاضــر عبــارت بــود

از شــش موضــوع انشــا بــا هــدف توصیــف شــی ،توصیــف شــخص و انشــای تخیلــیکــه  3موضــوع بعد
 .1فاطمــه جعفــری کمانگــر ،اســتادیار گــروه زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه فرهنگیــان ،تهــران ،ایــران ،نویســنده ی
مســئول ،ایمیــلf.jafari@cfu.ac.ir :
 .2عبدالحکیــم فروغــی ،کارشــناس ارشــد آمــوزش زبــان و ادبیــات فارســی ،آمــوزگار آمــوزش و پــرورش اســتان گلســتان،
شهرســتان کاللــه.
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از ارائــه روش ســنتی و ســه موضــوع بــا همــان اهــداف فــوق و بعــد از تدریــس بــه روش بدیعهپــردازی

توســط دانــش آمــوزان نگاشــته شــد و بــا مــاک ارزشــیابی از پیــش تهیهشــدهای کــه روایــی آن مــورد

تأییــد اســتادان صاحبنظــر قــرار گرفتــه بــود نمرهگــذاری شــد .ســپس بــا نرمافــزار  spssو آزمــون t

موردبررســی و تحلیــل قــرار گرفــت .نتايــج نشــان داد :آمــوزش بــه روش بدیعهپــردازی در مقایســه بــا

روش تدریــس ســنتی تأثیــر بیشــتری بــر ارتقــای تــوان انشاءنویســی دانــش آمــوزان دوره ابتدایــی داشــته

اســت .ایــن افزایــش در تمــام مالکهــای تصحیــح انشــا بــه جــز مــاک ســاختار و نتیجــه گیــری معنــا

دار نیــز بــوده اســت؛ بنابرایــن ،نتايــج ايــن پژوهــش مبيــن کارآمــد بــودن روش بدیعهپــردازی در مقایســه
بــا ســنتی در درس انشــای دوره ابتدایــی اســت.

واژههای كليدی :روش تدریس سنتی ،روش تدریس بدیعهپردازی ،انشانویسی ،آموزش ابتدايي

مقدمه
رشــد جوامــع کنونــی و پیشــرفت ســریع دانــش و فنــاوری یکــی از مهمتریــن عواملــی اســت کــه تغییــر در
نحــوه آمــوزش و پــرورش در مــدارس را موجــب شــده اســت .آمــاده شــدن دانــش آمــوزان بــرای دنیــای

متحــول امــروز یکــی از دغدغههــای نظــام آمــوزش و پــرورش جهــان اســت .طبیعــی اســت روشهــای
ســنتی آمــوزش قــادر بــه ســوق دادن فراگیــران بــه ســمت تحــول پیشــرفته و افزایــش قــدرت تفکــر،

خالقیــت و مواجهــه بــا موقعیتهــای جدیــد نیســتند؛ بنابرایــن بــهکار گیــری روشهــا و الگوهایــیکــه به
رشــد شــخصیت دانــش آمــوزان منجــر شــود و مهارتهــای تفکــر انتقــادی و خــاق را بــه آنهــا بیامــوزد
بیــش از هــر زمــان دیگــری احســاس میشــود.

روش تدریــس یکــی از مهمتریــن عناصــری اســت کــه در تحقــق هدفهــای آموزشــی نقــش

مؤثــری دارد .بســیاری از صاحبنظــران حــوزه تربیتــی ماننــد گودلــد ســراتنیک معتقدنــد« :فقــر تفکــر

دانشآمــوزان نتیجــه حاکمیــت روشهــای ســنتی در مــدارس اســت» (شــعبانی .)1394 ،در آمــوزش

ســنتی ،بــه یادگیــری عمیــق و معنــاداریکــه بتوانــد منجــر بــه رشــد شــخصیت دانشآمــوز شــود و او را در
حــل مشــکالت یــاری دهــد کمتــر توجــه میشــود و بــا آمــوزش ســطحی ،هــدف اصلــی آموزشوپــرورش

کــه همــان یادگیــری اثربخــش اســت ،تحقــق نمییابــد .در روشهــای نویــن تدریــس ،یادگیــری رویدادی
اکتشــافی تلقــی میشــود کــه از طریــق مشــارکت فعاالنــه معلــم و دانشآمــوزان صــورت میگیــرد (فضلی

خانــی )1385 ،و آنگونــه کــه تاریــخ تعلیــم و تربیــت نشــان مــی دهــد روشهــای تدریــس گوناگــون بــه

مثابــه ابــزار و وســیلهای بــه منظــور دســت یابــی بــه هدفهــای مــورد نظــر نظــام در خدمــت مربیــان قــرار

مقایسه اثربخشی روش تدریس بدیعهپردازی با سنتی...
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میگیرنــد (وکیلیــان.)1390 ،
بــه نظــر میرســد بــرای حرکــت بهســوی تغییــری مثبــت در رونــد آمــوزش آنچــه اهمیــت دارد ایــن

اســت کــه فراگیــر روش فکــر کــردن و روش اســتفاده از متــون و تجزیــهو تحلیــل آموختههــا را فراگرفتــه

باشــد؛ بنابرایــن مهمتــر از انتقــال مــواد خــام ،انتقــال روش اســت و اینکــه شــخص خــاق باشــد ،چــون
مهمتریــن عامــل پیشــرفت یــک کشــور درنهایــت بــه نــوع انســانهایش بســتگی دارد(خدیــوی و ملــک
محمــدی)1386،؛ بنابرایــن نظــام آموزشــی موفــق ،بایــد مبتنــی بــر افزایــش تفکــر و خالقیــت باشــد و

بتوانــد دانــش آمــوزان را بــه مهارتهــا و تواناییهایــی مجهــز کنــد کــه قــادر باشــند نیازهــای اطالعاتــی

خــود را بــر طــرف کننــد و بــدون اتــکا بــر کســی قــادر باشــند بیاموزنــد .بــرای دســتیابی بــه چنیــن هدفــی
پژوهشهــای متعــددی صــورت گرفتــه اســت و اهــداف یادگیــری رفتارگرایانــه جــای خــود را بــه یادگیری
ســازنده گرایانــه دادهانــد کــه بــر نقــش فعــال یادگیرنــده در درک و فهــم و ســاختن دانــش تأکیــد میکنــد.

ازنظــر ســاختگرایان ،یادگیــری درواقــع انطبــاق الگوهــای ذهنــی بــا تجــارب نویــن اســت .آنــان ایــن

نظــر رفتارگرایــان را کــه ذهــن یــک لــوح ســفید اســت ،ردمیکننــد .ســاختن گرایــی ،یادگیــری را بهعنــوان
فراینــد فعــال موردتوجــه قــرار میدهــد .از نظــر ســاختن گرایــان ،فراگیــران بایــد مفاهیــم ،ایدههــا و

دانــش جدیــد را بــر اســاس دانــش موجــود و گذشــته بســازند و درونــیکننــد (کوهــن 1و دیگــران،

 .)2010ســاختنگرایی شــامل طیــف وســیعی از نظریههــا میشــود؛ امــا نقطــه اشــتراک همــه آنهــا ایــن
اســت کــه بــر نقــش فعــال یادگیرنــده در درک و فهــم و ســاخت دانــش تاکیــد دارنــد و تقریبــا همگــی

متفقنــد کــه بــرای رشــد تفکــر خــاق در دانــش آمــوزان بایــد رویکردهــای ســازندهگرایانــه و دانــش آمــوز
محــور جایگزیــن رویکردهــای رفتارگرایانــه و معلــم محــور شــود.

درس انشــا و نــگارش کــه مبتنــی بــر عمــل خلــق اســت یکــی از دروســی اســت کــه در آمــوزش و پــرورش
مــا بــا آســیبهای بســیاری دســت و پنجــه نــرم میکنــد .ایــن درس یکــی از دروس آمــوزش رســمی اســت
کــه نمــود بــارز آن در پایــه پنجــم ابتدایــی و پــس از آن اســت .اگرچــه سالهاســت ایــن درس در مــدارس

مــا تدریــس میشــود ،امــا دارای ضعفهــای عدیــده ای اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه عــدم رغبــت

معلمــان و دانــش آمــوزان  ،تــرس دانــش آمــوزان از نوشــتن ،ســهل انــگاری معلمــان و جبــران ضعــف

هــای درسهــای دیگــر در ســاعت انشــا و  ...اشــاره کــرد (بدرکوهــی.)1396 ،

مســئله بســیار مهــم در ارتبــاط بــا ایــن درس ایــن اســت کــه بــرای اداره درســی ماننــد انشــا کــه زیربنــای آن
بــر خالقیــت و تفکــر خــاق بناشــده اســت ،چگونــه میتــوان ،روشهــای ســنتی و غیرفعــال را کــه خــود
1. Cohen
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تــا حــدودی از بیــن برنــده خالقیــت و ابتــکار اســت در نظــر گرفــت .اصــو ًال روش ســنتی اداره کالس

انشــا ،جوابگــوی غریــزه خالقیــت دانشآمــوزان نبــوده اســت و ســاعات انشــا بــه دلیــل حاکــم بــودن
روش ســنتی در مــدارس ،بــه درســی کس ـلکننده و زجــرآور تبدیلشــده اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه

اهمیــت درس انشــا در دورههــای مختلــف تحصیلــی ،مخصوصـ ًا دوره ابتدایــی ،یافتــن روشــی مناســب

کــه خالقیــت دانشآمــوزان را شــکوفا ســازد ،امــری مهــم و ضــروری بــه نظــر میرســد؛ بنابرایــن توصیــه
و پیشــنهاد روشــی کــه طــی آنهــم بتــوان بــه فرایندهــای پــرورش خالقیــت دانشآمــوزان پرداخــت و
هــم مهارتهــای نوشــتاری دانــش آمــوزان را بهبــود بخشــید ضــروری مینمایــد .در پژوهــش حاضــر

محقــق بــر آن اســت کــه از روشهــای تدریــس موجــود ،روش بدیعهپــردازی را جهــت بــرآورده کــردن
نیــاز خالقیــت ،ابتــکار ،نــوآوری و رفــع خألهــای موجــود در درس انشــاء انتخــابکنــد و مــورد پژوهــش

قــرار دهــد .اگرچــه نمیتــوان بــه یقیــن اظهارنظــر کــردکــه ایــن روش جوابگــوی معمــای ماســت یــا خیر،
امــا ازآنجاکــه ایــن روش بــر خالقیــت اســتوار اســت و درس انشــا نیــز وابســتگی زیــادی بــه خالقیــت

دارد ،بــه نظــر میرســد بــا بهکارگیــری ایــن روش ،وضعیــت درس انشــا بهبــود یابــد .بنابرایــن پژوهــش

حاضــر بــر آن اســت تاثیــر آمــوزش بــه روش بدیعهپــردازی را در مقایســه بــا روش ســنتی بــر ارتقــای

تــوان انشــا نویســی دانــش آمــوزان دوره ابتدایــی بســنجد و مشــخص ســازد کــه کــدام یــک از مالکهــای
بدیعهپــردازی تاثیــر معنــاداری در افزایــش ســطح مهــارت انشانویســی دانــش آمــوزان ایجــاد میکنــد .بــر

ایــن اســاس ایــن مقالــه بــه ســواالت زیــر پاســخ خواهــد داد:

آیــا آمــوزش بــه روش تدریــس بدیعهپــردازی در مقایســه بــا روش تدریــس ســنتی تأثیــر بیشــتریبــر ارتقــای تــوان انشانویســی دانــش آمــوزان دوره ابتدایــی دارد؟

 -کدامیــک از مالکهــای بدیعهپــردازی تأثیــر معنــاداری در افزایــش ســطح مهــارت انشانویســی

دانــش آمــوزان دارد؟

ادبیات و پیشینه تحقیق
تعــدد نظریههــا و الگوهــا ،باعــث بــه وجــود آمــدن تعاریــف متعــدد یادگیــری شــده اســت؛ امــا جامعتریــن

تعریفــیکــه بــرای یادگیــری بیانشــده اســت نظــر هیلــگارد و مارکوئــز اســتکــه عبــارت اســت از« :فرایند
تغیــرات نســبت ًا پایــدار در رفتــار بالقــوه فــرد براثــر تجربــه» .عــاوه بــر دو شــخصیت فــوق «کیمبــل»

یادگیــری را «تغییــرات نســبت ًا پایــدار در تــوان رفتــاری (رفتــار بالقــوه) کــه درنتیجــه تمریــن تقویتشــده

رخ میدهــد» ،بیــان میکنــد کــه بعضــی از روانشناســان آن را قبــول ندارنــد و تعریــف کیمبــل را اینگونــه

مقایسه اثربخشی روش تدریس بدیعهپردازی با سنتی...

51

تغییــر داده و اظهــار میدارنــد« :یادگیــری ایجــاد تغییــر نســبت ًا پایــدار در رفتــار یــا تــوان رفتــاری اســت

کــه از تجربــه ناشــی میشــود و نمیتــوان آن را بــه حالتهــای موقتــی بــدن ماننــد آنچــه بــر اثــر بیمــاری،

خســتگی ،یــا داروهــا ایجــاد میشــود نســبت داد» (متیــو .اچ.الســون ،بــی.آر .هرگنهــان.)1391،

یادگیــری دانشآمــوزان در دوره ابتدایــی مســتلزم توجــه ،مشــاهده ،یادســپاری ،فهمیــدن ،مســئولیتپذیری

بــرای یادگیــری و داشــتن هــدف بــرای یادگرفتــن اســت (آقــازاده .)1384،هــدف از تدریــس نیــز افزایــش

توانایــی یادگیــری اســت و تدریــس خوب نتیجـهاش خوب یادگرفتن اســت .فراگیرانی خــوب یاد میگیرند
کــه راهبردهــای خــوب یادگرفتــن را در خــود توســعه دهنــد .آرنــدز ( )2009هــدف نهایــی تدریــس را یاری

کــردن دانــش آمــوزان میدانــد تــا یادگیرنــدگان مســتقل و خودگــردان شــوند (محمــدی باغمالیــی)1395 ،

تدریــس ،شــامل فعالیتهایــی اســت کــه معلمــان در کالسها بر اســاس فلســفه خاص انجــام میدهند.

تدریــس تحریــک انگیــزه بــرای یادگیــری اســت .تدریــس بــر اســاس اهدافــی اســت کــه آن هدفهــا از
طریــق برنامهریــزی و ســازماندهی صاحــب فعالیتهــا کســب میشــوند (دینارونــد)1394،

روشهــای آموزشــی متــداول ،مــورد انتقــاد متفکــران ،طراحــان و مســئوالن برنامههــای آموزشوپــرورش
اســت و از نــوآوری و نوگرایــی در ایــن زمینــه ،اســتقبال میکننــد؛ زیــرا روشهــای رایج آموزشــی ،موجب

تقویــت ارزشهــا و گرایشهــای ســنتی و مانــع تغییــرات میشــوند .از ســوی دیگــر ایــن روشهــا و

کتابهــا و منابــع آموزشــی ،تأثیــرات دانــش آمــوزان را بــه حداقــل میرســانند و آنهــا را منفعــل میکننــد

و انتظــاری جــز حفــظکــردن مطالــبکلیشـهای ندارنــد؛ در صورتــیکــه روش تدریــس بایــد خــود دانــش
آمــوزان را بــه فعالیــت برانگیــزد و ضمــن دادن فرصــت تفکــر و عمــل ،آنهــا را افــرادی «فکــور» تربیــت

کنــد (فضلــی خانــی)1385،؛ بنابرایــن معلمــان میتواننــد بــا تغییــر در شــیوهها و الگوهــای تدریــس

فراینــد یادگیــری را بهبــود ببخشــند و در ایجــاد رغبــت بــرای یادگیــری نقــش مهمــی ایفــا کننــد .آنهــا می

تواننــد بــا کمتریــن امکانــات در دســترس مــی تواننــد فضــا را بــرای یادگیــری خالقانــه فراهــم کننــد .زیــرا

وجــود محیطهــای یادگیــری خالقانــه در زمینــه آمــوزش مــی توانــد منجــر بــه پیشــرفت تحصیلــی دانــش
آمــوزان شــود )2013 ,.Davies et al(.و میــان اســتفاده از روشهــای خــاق آموزشــی و اثربخشــی
آن بــر روی مهــارت یادگیــری فراگیــران در مــدارس ،ارتبــاط قــویای وجــوددارد ()2012 ,Batastini

در ســال  1972میــادی بــرای اولیــن بــار طبقهبنــدی ســودمندی از الگوهــای تدریــس توســط بــروس

جویــس ،مارشــاویل و امیلــی کالهــون انجــام شــد کــه عبارتنــد از :ا-خانــواده اجتماعــی -2اطالعــات

پــردازی -3انفــرادی  -4رفتــاری( .حاجــی اســحاق )1389،زیرشــاخههای خانــواده اطالعــات
پــردازی عبارتنــد از-1 :تفکــر اســتقرایی -2دریافــت مفهــوم -3بدیعهپــردازی  -4پیــش ســازمان
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دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان

دهنــده -5یادســپاری -6کاوشــگری علمــی -7عقــل رشــد یابنــده( .همــان)85 :
در ایــن بیــن الگــوی بدیعهپــردازی از روشهایــی اســت کــه در پــرورش خالقیــت نقــش بــه ســزایی دارد.
ایــن روش متکــی بــر افزایــش تفکــر خــاق و مشکلگشــایی در مواقــع خــاص ،برهــم زدن ســنتهای

متــداول و گســترش افقهــای فــردی و اجتماعــی در دانشآمــوزان اســت (رســولی ،عیســی مــراد،
 .)1395هــدف اصلــی بدیعهپــردازی شکســتن ســد قواعــد مرســوم و زمینههــای قبلــی و یافتــن راه هــای
جدیــد بــرای حــل مســائل و اندیشــیدن بــه طــرز جدیــد اســت( .شــعبانی)1393 ،

واژه بدیعهپــردازی ،متشــکل از دو کلمــه یونانــی( synباهــم آوردن) و  ektosیــا ( ecticsعناصــر

متفــاوت) بــه معنــی اتصــال و پیونــد اجزای متفــاوت و در ظاهر بیربط اســت (ویــور 1و پرینس1990،؛

نــوالن2003 ،2؛ ســلیگمن ،2007،بــه نقــل از حســینی.)1387 ،

روش "بدیعهپــردازی» از روشهــای پــرورش خالقیــت محســوب میشــود کــه بهوســیله ویلیــام جــی،
جــی گــوردن و همکارانــش ( ،)1961ابــداع شــد .الگــوی یادگیــری بــه روش بدیعهپــردازی بــه نحــوی

تدوینشــده اســت کــه یادگیرنــده را اندکــی بــه دنیــای غیرمنطقــی کــه کمتــر در آن قیدوبنــد و منطــق راههــا
را ســد میکنــد رهنمــون میســازد؛ در آنجــا ،فرصتــی ایجــاد میشــود تــا یادگیرنــده راههــای نویــن درک

و فهــم اشــیا ،مســائل ،مفاهیــم ،رخ دادهــا و ...را دریابــد( .آقــازاده.)1384،

مهمتریــن اصــل در روش بدیعهپــردازی کمــک کــردن بــه افــراد اســت تــا راههــای جدیــد تفکــر دربــاره

مســائل را کشــف کننــد و توســعه بخشــند ،خــود را از محدودیتهــا برهاننــد و راهحلهــای جدیــدی

را بــه وجــود آورنــد (اوجــی نــژاد .)1389،یکــی از مشــکالت و موانــع در امــر نوشــتن ،تــرس از کاغــذ

و قلــم اســت ،تــرس از قــرار گرفتــن درمخاطــره اشــتباه ،الگــوی بدیعهپــردازی ایــن تــرس را برطــرف

میســازد؛ ذهــن را آمــاده میکنــد و بــه ســمت تفکــر خــاق ســوق میدهــد .در الگــوی بدیعهپــردازی
دانــش آمــوزان از جوابهــای کلیشــهای و پیشپاافتــاده دوری میکننــد .در اجــرای ایــن الگــو نقــش

معلــم ترغیــب دانــش آمــوزان بــه توصیــف شــرایط موجــود و هدایــت دانــش آمــوزان بــرای انجــام دادن

قیاسهــای مســتقیم و شــخصی بــرای رســیدن بــه مفهــوم اســت و در بهبــود کیفیــت تدریــس ،بــاال بــردن
قــدرت تفکــر و خالقیــت و افزایــش روحیــه پژوهشــگری دانــش آمــوزان نقــش بســزایی دارد.

ویلیــام گــوردون ،پایهگــذار ایــن الگــو ،بدیعهپــردازی را بــر چهاراصــل کــه نظریــات عــادی دربــاره

خالقیــت را بهنقــد میکشــد اســتوار میکنــد -1 :خالقیــت در کارهــای روزمــره اهمیــت دارد -2
1. Weaver
2. Nolan
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جریــان خالقیــت بههیچوجــه اســرارآمیز نیســت -3 .مراحــل خلــق چیــزی جدیــد در همــه رشــتهها
(هنــر ،علــوم ،مهندســی و )...مشــابهاند  -4ابــداع فــردی و گروهــی ،شــباهت بســیار بــه یکدیگــر
دارنــد ...عنصــر عمــده در بدیعهپــردازی یــا تفکــر اســتعاری ،اســتفاده از قیاسهاســت ...ایــن قیاسهــا
از مبانــی عمــل آمــوزش اســت؛ قیاسهــای موردنظــر عبارتنــد از :قیــاس شــخصی ،قیــاس مســتقیم

و تعــارض فشــرده یــا اضــداد-1 .قیــاس مســتقیم (زمانــی کــه از شــاگردان میخواهیــم تصــورات و

احساســات خــود را نســبت بــه موضــوع بیــان کننــد) -2 .قیــاس شــخصی (وقتــی دانــش آمــوزان خــود

را بهجــای مفهومــی مشــخص قــرار داده و احســاس بــه وجــود آمــده را توصیــف کننــد)  -3تعــارض
فشــرده :زمانــی کــه از میــان کلمــات خــود و همکالسیهایشــان قیاسهایــی را بــا یکدیگــر در تضــاد

هســتند پیــدا نماینــد (حاجــی اســحاق )1389،و (تجــری .)1392،امــا مراحــل کامــل روش تدریــس
بدیعهپــردازی  6مرحلــه اســت :مرحلــه اول؛ توصیــف شــرایط موجــود ،مرحلــه دوم؛ قیــاس مســتقیم،

مرحلهســوم؛ قیــاس شــخصی ،مرحلهچهــارم؛ تعــارض فشــرده ،مرحلهپنجــم؛ قیــاس مســتقیم (قیــاس
مجــدد) ،مرحلــه ششــم؛ بررســی مجــدد وظیفــه اولیــه (نــگارش مســتقیم) (آقــازاده.)1384،

در اینجــا ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه دو راهبــرد یــا دو الگــوی تدریــس مبتنــی بــر روشهــای

بدیعهپــردازی وجــود دارد-1 :خلــق چیــزی جدیــد کــه بــرای آن تدوینشــده اســت تــا آشــنا را غریــب
کنــد و بــه شــاگردان کمــک کنــد تــا مســائل ،نظریــات یــا فرآوردههــای قدیمــی را در پرتــو خالقیتــی

بیشــتر و تــازه ببیننــد -2 .غریــب را آشــنا ســاختن کــه بــرای آن تدوینشــده اســت تــا عقایــد جدیــد و

ناآشــنا را معنیدارتــر نمایــد (ســیف .)1379 ،از آنجــاکــه درس موردنظــر در ایــن پژوهــش انشــاء اســت

از شــیوه اول بدیعهپــردازی کــه بهطــور مســتقیم در نوشــتن خــاق بــه کار م ـیرود اســتفاده میشــود.

انشــا ،مصــدر بــاب «افعــال»در لغــت بــه معنــی آغــاز ســخن کــردن و آفریــدن اســت و در اصطــاح ادبــی

بــه معنــی بــه وجــود آوردن اثــری اســت (نــوری .)1373،انشــا در لغــت بــه معنــی آفریــدن و ایجــاد کــردن

و در اصطــاح بــه معنــی ســخنپردازی و ســخنآفرینی اســت .در لغتنامــه دهخــدا آمــده اســت؛ انشــا
عملــی اســت کــه بــدان ترکیــب عبــارات نثــر دانســته شــود .دانشــی اســت کــه از ســخن منثــور ،جهــت

رســایی و شــیوایی بحــث میکنــد و مشــتمل اســت بــر آداب معتبــر در نــزد بلغــا ،ادبــا و( . ...دهخــدا،
ذیــل انشــا) از نظــر آقــازاده انشــا یعنــی جریــان فکــر ،انشــا یعنــی فکــر کــردن (آقــازاده .)1384 ،بوفــان

طبیعـیدان و دانشــمند معــروف فرانســوی انشــا را اینگونــه تعریــف کــرده اســت« :انشــا عبــارت اســت
از حرکــت و انتظامــی کــه بــه افــکار داده میشــود» (انــوری.)1371،

جایــگاه درس انشــا در بیــن ســایر دروس ماننــد جایــگاه هنــر در بیــن ســایر درس هاســت .همــه هنرهــا
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در هنــر نمایــش نمــود مــی یابــد .هنــر نمایــش بازآفرینــی زندگــی اســت .انشــا هــم بازآفرینــی خــود مــا

و ادراک مــا از آفرینــش اســت .بــر ایــن اســاس انشــا را مــی تــوان یــادآوز ســیر حکمــت انــدوزی و

پــرورش دکارتــی دانســت (اکبــری شــلدره )1394 ،همانطــور کــه از تعاریــف ارائهشــده برمیآیــد،
انشــا نوشــتهای اســت کــه در آن نوعــی خالقیــت و آفرینندگــی وجــود داشــته باشــد .منظــور از خالقیــت
و آفرینندگــی در انشــا آن اســت کــه نویســنده آنچــه را خــود میاندیشــد و میبینــد در قالــب کلمــات و

جمــات بــه خواننــده ارائــه دهــد .ولــو اینکــه دیگــران در اندیشــیدن و دیــدن ،تجربههــای مشــترکی بــا
او داشــته باشــند (محقــق نیشــابوری .)1389،از نظــر صاحــب نظــران حــوزه تعلیــم و تربیــت ،نوشــتن

میتوانــد بهتریــن محمــل بــرای ایجــاد تفکــر خــاق و افزایــش خــرد هنرمندانــه اســت و توجــه بــه آن مــی
توانــد عــاوه بــر پیشــرفت تحصیلــی بــر توانمنــد ســازی اندیشـههای حــال و آینــده دانــش آمــوزان موثــر
و مفیــد باشــد (قاســم پــور مقــدم.)1395 ،درواقــع ،امــر نوشــتن یــک آفرینــش و خالقیــت تــام اســت

کــه در یکطــرف آن خلــق افــکار و اندیشــهها و در طــرف دیگــر خلــق و نظمبخشــی ایــن اندیشــهها
در قالبهــای زبانــی موردنظــر قــرار دارد .نــگارش خــاق؛ نگارشــی اســت کــه در قالــب آن زبــان خلــق

میشــود؛ یعنــی زبــان در قالبهــای شناختهشــده متعارفــش مورداســتفاده قــرار نمیگیــرد .مصــداق
بــارز نــگارش خــاق ،رماننویســی و شــعر اســت (مهرمحمــدی .)1389 ،اگــر انتظــار داریــم دانــش

آمــوزان از دوره ابتدایــی قــادر بــه نوشــتن انشــا باشــد ،الزم اســت چگونگــی تفکــر بهویــژه تفکــر خــاق
را در آنــان آموزشوپــرورش دهیــم( .قاســم پــور مقــدم )1389،چــون فکــر کــردن و نوشــتن چنــان در

هــم تنیــده انــد کــه مــی تــوانگفــت نوشــتن بــا تفکــر پیــش مــی رود و نوشــتن نوعــی فکــر کــردن اســت و

تقــدم و تاخــری بیــن نوشــتن و تفکــر وجــود نــدارد (باقــری )1392 ،پــس بــرای افزایش مهارت نوشــتن
بایــد مهــارت فکــر کــردن را نیــز بــه دانــش آمــوزان آمــوزش داد.

برخــی از ملزومــات تســلط بــر نوشــتن فعــال در دوره ابتدایــی عبارتنــد از -1 :توانایــی بهکارگیــری

اطالعــات ،دانشهــا و تجربیــات  -2توانایــی ســازماندهی و نظمبخشــی بــه افــکار ،مقاصــد و
نگرشهــای خــود  -3توانایــی بهرهگیــری صحیــح از عناصــر زبانــی بهمنظــور بیــان نوشــتاری افــکار،

مقاصــد و احساســات خــود  -4توانایــی اســتفاده از عالئــم نشــانهگذاری .ایــن ملزومــات پایههــای

درستنویســی را بنــا مینهنــد امــا موضوعاتــی کــه انتظــار م ـیرود یــک دانشآموختــه دوره دبســتان بــر

نــگارش آنهــا مســلط باشــد عبارتنــد از -1 :خالصــه نویســی متــون دادهشــده  -2تشــریح وضعیــت

یــک مــکان مشــخص یــا یــک موقعیــت ویــژه یــا یــک شــیء  - 3توصیــف یــک رویــداد یــا واقعــه
(واقعهنــگاری)  -4یــادآوری توصیــف یــک ماجــرای شــخصی (خاطرهنویســی)  -5ارتبــاط نوشــتاری
بــا افــراد دیگــر بهوســیله نامــه (نامهنــگاری شــخصی)( .زنــدی)1394 ،

مقایسه اثربخشی روش تدریس بدیعهپردازی با سنتی...
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پژوهشهـای زیـادی در زمینـه وضعیـت انشـا در مدارس و راههای بهبود آن نگاشـته شـده اسـت؛ تاثیر

روش بدیعهپردازی نیز در مقاالت زیادی مورد پژوهش قرار گرفته اسـت که یا این تاثیر بر دروسـی غیر از
انشـا مورد سـنجش قرار گرفته یا مولفه های مورد سـنجش مولفه های مربوط به خالقیت بوده اسـت .در

اینجـا بـه تعـدادی از ایـن مقاالتکه بیشـترین ارتباط را با پژوهش حاضر دارند اشـاره خواهد شـد:

 -مؤمنــی مهموئــی و اوجــی نــژاد ( )1389در پژوهشــی اثــرات الگــوی تدریــس بدیعهپــردازی بــر

پــرورش خالقیــت دانشآمــوزان پایــه دوم راهنمایــی در درس انشــا را مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج

ایــن پژوهــش نشــان داده اســت کــه بهکارگیــری ایــن شــیوه موجــب گســترش خالقیــت و باعــث رشــد
قابلیــت ســیالی ،انعطافپذیــری ،اصالــت و بســط تفکــر در دانشآمــوزان شــده اســت.

کدخدایــی و ســلیمانی ( )1394نیــز پژوهشــی بــا عنــوان «مقایســه آمــوزش بــه روش بدیعهپــردازی

و روش ســخنرانی برافزایــش خالقیــت دانشآمــوزان دختــر و پســر پایــه ســوم ابتدایــی زرینشــهر»
انجــام دادنــد .نتایــج بهدس ـتآمده از تحلیــل کوواریانــس نشــان داده اســت کــه بیــن میانگیــن نمــرات
آزمــون خالقیــت در مرحلــه پیشآزمــون و پسآزمــون در گروههــای کنتــرل و آزمایــش تفــاوت معنــاداری

وجــود دارد .همچنیــن بیــن افزایــش نمــره خالقیــت دانشآمــوزان پســر و دختــر در مؤلفههــای ســیالی،
انعطــاف ،اصالــت ،تفــاوت معنــاداری مشــاهده میشــود.

معروفــی و مولــودی ( )1394در پژوهشــی تاثیــر روش تدریــس بدیعهپــردازی را بــر خالقیــت دانش

آمــوزان پایــه پنجــم روســتاهای اورامــان کردســتان انجــام دادنــد .جامعــه آمــاری شــامل دو گــروه  15و
 18نفــره آزمایــش و کنتــرل و ابــزار انــدازه گیــری آزمــون اســتاندارد خالقیــت تورنــس (تصویــری) بــود.

نتایــج تحقیــق نشــان داد روش تدریــس بدیعهپــردازی موجــب افزایــش خالقیــت دانــش آمــوزان گــروه
آزمایــش شــده اســت .ایــن افزایــش در مالکهــای ابتــکار و بســط معنــا دار و در مــاک هــای ســیالیت

و انعطــاف پذیــری فاقــد معنــاداری گــزارش شــده اســت.

لجــم اورک ( )1394در مقالــهای تاثیــر بــه کارگیــری الگــوی تدریــس بدیعهپــردازی بــر پــرورش

خالقیــت دانــش آمــوزان پایــه چهــارم ابتدایــی در درس انشــا در عشــایر ایــذه را مــورد پژوهــش قــرار داده

اســت .جامعــه آمــاری تمــام دانــش آمــوزان عشــایری پایــه چهــارم ایــن شهرســتان و نمونــه آمــاری شــامل

دوگــروه  30نفــره آزمایــش وکنتــرل بــودکــه بــه روش تصادفــی انتخــاب شــدند نتایــج پژوهــش نشــان داد
بــه کارگیــری روش تدریــس بدیعهپــردازی موجــب رشــد و گســترش خالقیــت دانــش آمــوزان مــی شــود.

قوشــلی ( )1385پایاننامــه کارشناســی ارشــد بــا عنــوان «مقایســه تأثیــر روشهــای تدریــس

بدیعهپــردازی (ســینکتیکز) بــا روش تدریــس ســنتی بــر خالقیــت عمومــی و خالقیــت نوشــتاری دانــش
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آمــوزان پســر کالس پنجــم ابتدایــی شهرســتان گــرگان» ارائــه کــرده اســت کــه هــدف آن مقایســه تأثیــر

روش تدریــس بدیعهپــردازی (ســینکتیکز) بــا روشهــای ســنتی تدریــس انشــا بــر خالقیــت نوشــتاری و
عمومــی دانــش آمــوزان اســت .روش تحقیــق از نــوع نیمــه تجربــی دوگروهی بــا پیشآزمــون و پسآزمون
و جامعــه آمــاری  6068نفــر دانشآمــوز کــه  80نفــر آنهــا بــا روش تصادفــی خوشـهای چندمرحلـهای در

قالــب چهــار کالس  20نفــری از چهــار مدرســه مختلــف انتخــاب شــدند .ابــزار پژوهــش شــامل آزمــون

انشــا و آزمــون خالقیــت تورنــس اســت نتیجــه پژوهــش نشــان داد کــهگــروه آزمایــش در مقایســه بــاگروه
کنتــرل رشــد بیشــتری در خالقیــت نوشــتاری و خالقیــت عمومــی داشــتند و بیانگــر تأثیــر بــاالی روش
تدریــس بدیعهپــردازی بــر رشــد خالقیــت نوشــتاری و خالقیــت عمومــی دانــش آمــوزان بــوده اســت.

روش تحقیق
از آنجاکــه در ایــن مطالعــه ،محقــق بــه دنبــال بررســی و مقایســه دو نــوع روش تدریــس ســنتی و

بدیعهپــردازی اســت؛ بنابرایــن پژوهــش ،مســتلزم اجــرای طــرح آزمایشــی اســت .امــا از آنجــا کــه در

تحقیقــات انســانی ،امــکان کنتــرل تمامــی متغیرهــا امکانپذیــر نیســت ،نمیتوانیــم عنــوان تجربــی
(آزمایشــی) را بــرای آن انتخــاب کنیــم و بــه آن نیمــه آزمایشــی میگوییــم.

جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش دانــش آمــوزان پایــه ششــم شــهر کاللــه بودنــد .نمونــه آمــاری از طریــق

نمونــه گیــری هدفمنــد در دســترس دانــش آمــوزان پایــه ششــم دبســتان ســینکی شهرســتان کاللــه انتخاب

شــدند کــه شــامل  5دختــر و  15پســر و درمجمــوع  20نفــر بودنــد .دانــش آمــوزان همزمــان و قبــل
از دخالــت متغیــر مســتقل پــس از تدریــس بــه روش ســنتی (آنچنانکــه مــدارس متــداول اســت) در
ســه موضــوع انشــا ارزشــیابی شــدند .ســپس بعــد از  12جلســه آمــوزش (بــه روش بدیعهپــردازی) ســه
موضــوع متفــاوت دیگــر بــا همــان اهــداف قبلــی در فواصــل زمانــی مشــخص در اختیارشــان قــرار داده

شــد و مــورد ارزشــیابی قــرار گرفتنــد.

ابــزار پژوهــش در تحقیــق حاضــر عبــارت اســت از  6موضــوع انشــا کــه  3موضــوع پــس از تدریــس

ســنتی و  3موضــوع دیگــر پــس از تدریــس بــه روش بدیعهپــردازی از دانــش آمــوزان اخــذ شــد و بهوســیله
مالکهــای ارزشــیابی از پیــش تهیهشــدهای کــه مــورد تأییــد اســتادان صاحبنظــر قــرار گرفتــه بــود؛

تصحیــح و نمرهگــذاری شــد .ســپس نتایــج بــا نرمافــزار  spssو آزمــون  ،tمــورد مقایســه ،بررســی و

تحلیــل قــرار گرفــت .بــرای دســتیابی بــه روایــی محتوایــی مناســب ،اقداماتــی در چنــد مرحلــه صــورت
گرفــت؛ بدیــن صــورت کــه بــا نظرســنجی و مشــورت چنــد تــن از اســاتید دانشــگاه ،اصالحاتــی در
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موضوعــات اعمــال و نهایتــ ًا پــس از تأییــد آنهــا  6موضــوع ،تنظیــم شــد .کــه ســه موضــوع بعــد از
تدریــس بــه روش ســنتی در ســه زمــان متفــاوت در اختیــار دانــش آمــوزان قــرار داده شــد کــه عبارتنــد

از« :توصیــف واقعــی :توصیــف گلــدان ،توصیــف احساســی :پــدر خــود را توصیــف کنیــد و توصیــف

تخیلــی (خیالــی) :گفتگــوی ابــر و خورشــید (خودتــان را بهجــای ابــر قــرار داده و بــا خورشــید صحبــت
کنیــد)» و ســه موضــوع دیگــر بــا همــان اهــداف قبلــی بعــد از تدریــس بــه روش بدیعهپــردازی در ســه
زمــان متفــاوت در اختیــار دانــش آمــوزان قــرار داده شــد کــه عبارتنــد از« :توصیــف واقعــی :توصیــف

عروســک -توصیــف احساســی :توصیــف مادر-توصیــف خیالــی :گفتگــوی زمیــن و انســان»؛ بــرای

داشــتن یــک مــاک ثابــت ارزشــیابی کــه از روایــی الزم نیــز برخــوردار باشــد مالکهــای ارزشــیابی بــر

اســاس شــیوه بدیعهپــردازی توســط پژوهشــگر و بــا همــکاری اســتادان ادبیــات تنظیــم شــد و ســپس
توســط  3نفــر از اســتادان مشــاور علــوم تربیتــی بازبینــی شــد و مــورد تأییــد قــرار گرفــت و درنهایــت

توســط دو مصحــح تصحیــح و نمرهگــذاری شــد .میانگیــن نمرههــای هــر  2مصحــح بــرای هــر انشــا
محاســبه شــد و بــا تحلیــل آمــاری از نــوع آزمــون  tبــر روی آنهــا نتایــج بــه دســت آمــد.

یافتههای پژوهش:
حــال بــه ذکــر دادههــای حاصــل از تدریــس ســنتی و بدیعهپــردازی و مولفههــای آن در قالــب جــدول و
نمــودار پرداختــه خواهــد شــد.

چنــان کــه پیــش از ایــن ذکــر شــد ایــن پژوهــش بــر روی کالس مختلــط پایــه ششــم صــورت گرفــت.

تعــداد و نســبت جنســیت آزمودنیهــا بــه یکدیگــر در نمــودار زیــر نشــان داده شــده اســت:

ﺟﻧﺳﯾت آزﻣودﻧﯽ ھﺎ
80
60
زن

40

ﻣرد

20
0
ﺟﻧﺳﯾت

نمودار شماره  .1جنسیت آزمودنیها

نمودار باال نشان میدهد که  %۲۵آزمودنیها زن و  %۷۵درصد آزمودنیها مرد هستند.
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در جــدول  1شــاخصهایی کــه بــرای تصحیــح نوشــتهها اســتفاده شــده اســت بــه تفکیــک موضــوع،
همــراه بــا میانگیــن حاصــل شــده در هــر یــک از شــاخصها بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد:
جدول شماره  .1شاخص توصیفی
تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

تمیزی

۲۰

.۶۲۵

۲

۱٫۶۶۲

.۳۷۴۱۲۲

ساختار

۲۰

.۲۵۰

۱

۰٫۶۸۷

.۲۷۹۵۰۸

نتیجهگیری

۲۰

.۲۵۰

۱

۰٫۶۸۷

.۳۱۲۸۲۹

نگارش درست

۲۰

.۳۷۵

۰٫۸۷۵

۰٫۵۸۱

.۱۶۸۵۶۱

کاربرد درست دستور

۲۰

.۳۷۵

۱٫۶۲۵

۱٫۰۳۷

.۴۳۱۳۰۰

توصیف شرایط موجود

۲۰

.۵۰۰

۱٫۶۲۵

۱٫۰۱۲۵

.۴۰۷۳۷۴

قیاس مستقیم

۲۰

.۳۷۵

۱٫۷۵

.۹۱۲۵۰

.۴۱۱۷۹۲

قیاس شخصی

۲۰

.۸۲۵

۲

۱٫۳۸۱۲۵

.۳۵۴۶۵۷

تعارض فشرده

۲۰

.۳۷۵

.۸۷۵

.۴۹۳۸۵

.۱۳۷۴۸۲

قیاس مجدد

۲۰

.۵۰۰

۱٫۷۵

۱٫۱۴۱۲۵

.۴۱۷۹۵۸

نگارش مستقیم

۲۰

.۳۷۵

۲

.۸۹۱۲۵

.۳۷۰۳۹۱

گفتگوی خیالی ابر و خورشید به روش
سنتی

۲۰

.۵۵۸

۱٫۳۰۷

.۹۵۹۷۶

.۲۵۱۳۲۸

تمیزی

۲۰

۱٫۱۲۵

۲

۱٫۵۲۵

.۲۳۵۰۸۱

ساختار

۲۰

.۳۷۵

۱

.۷۶۲۵۰

.۲۰۳۹۹۰

نتیجهگیری

۲۰

.۳۷۵

۱

.۶۸۸۷۵

.۲۲۱۴۶۰

نگارش درست

۲۰

.۸۲۵

۲

۱٫۳۸۸۷۵

.۳۱۰۸۲۲

کاربرد درست دستور

۲۰

.۵۰۰

۲

۱٫۳۵۶۲۵

.۴۳۵۴۲۷

توصیف شرایط موجود

۲۰

.۶۲۵

۲

۱٫۴۴۶۲۵

.۴۰۰۵۹۸

قیاس مستقیم

۲۰

.۶۲۵

۲

۱٫۶۱

.۳۹۱۸۰۸
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قیاس شخصی

۲۰

.۶۲۵

۲

۱٫۵۳۱۲۵

.۳۴۸۵۷۶

تعارض فشرده

۲۰

.۵۰۰

۲

۱٫۴۵۳۷۵

.۴۰۳۵۴۳

قیاس مجدد

۲۰

.۷۵۰

۱٫۷۵

۱٫۳۵۶۲۵

.۲۸۷۵۵۷

نگارش مستقیم

۲۰

.۶۲۵

۱٫۸۲۵

۱٫۱۷

.۳۵۸۷۸۱

گفتگوی زمین و انسانها به روش
بدیعهپردازی

۲۰

.۷۵۲

۱٫۶۳۹

۱٫۲۹۸۹۸

.۲۵۶۰۱۰

تمیزی

۲۰

۱٫۲۵

۲

۱٫۸۱۲۵

.۲۸۲۴۳۵

ساختار

۲۰

.۲۵۰

۱

.۷۶۱۲۵

.۲۵۹۸۶۸

نتیجهگیری

۲۰

.۲۵۰

۱

.۵۸۷۵۰

.۲۷۲۳۵۶

نگارش درست

۲۰

.۵۰۰

۱٫۵

.۸۷۵۰۰

.۳۲۹۴۷۳

کاربرد درست دستور

۲۰

.۵۰۰

۱٫۷۵

۱٫۱۱۲۵

.۳۷۵۸۷۶

توصیف شرایط موجود

۲۰

.۵۰۰

۲

۱٫۲۲۵

.۴۲۰۶۸۲

قیاس مستقیم

۲۰

.۵۰۰

۱

.۵۷۵۰۰

.۱۸۳۱۷۴

قیاس شخصی

۲۰

.۵۰۰

۱٫۵

.۸۳۷۵۰

.۳۴۶۷۴۲

تعارض فشرده

۲۰

.۲۵۰

۱

.۵۷۵۰۰

.۲۳۰۸۴۵

قیاس مجدد

۲۰

.۵۰۰

۲

۱٫۲۳۷۵

.۴۸۳۱۰۳

نگارش مستقیم

۲۰

.۵۰۰

۱٫۵

۱٫۰۱۲۵

.۲۶۲۵۱۶

توصیف پدر به روش سنتی

۲۰

.۶۴۳

۱٫۳۸۶

.۹۶۴۶۶

.۲۲۳۷۸۴

تمیزی

۲۰

۱

۲

۱٫۷۳۷۵

.۴۰۷۷۷۸

ساختار

۲۰

.۵۰۰

۲

.۹۲۵۰۰

.۲۸۶۴۸۳

نتیجهگیری

۲۰

.۲۵۰

۲

.۷۳۷۵۰

.۳۱۵۱۸۶

نگارش درست

۲۰

۱

۱

۱٫۴۵

.۲۳۶۱۲۸

کاربرد درست دستور

۲۰

۱

۲

۱٫۴

.۳۷۵۲۱۹

توصیف شرایط موجود

۲۰

.۷۵۰

۲

۱٫۲۸۷۵

.۴۰۷۷۷۸
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قیاس مستقیم

۲۰

۱

۲

۱٫۸

.۲۸۷۹۱۴

قیاس شخصی

۲۰

.۵۰۰

۲

۱٫۵۲۵

.۳۹۶۵۳۱

تعارض فشرده

۲۰

.۷۵۰

۲

۱٫۴۱۲۵

.۴۰۷۷۷۸

قیاس مجدد

۲۰

.۵۰۰

۲

۱٫۵

.۴۳۶۷۹۵

نگارش مستقیم

۲۰

.۷۵۰

۲

۱٫۳۳۷۵

.۳۸۲۸۱۳

توصیف مادر به روش بدیعهپردازی

۲۰

۱٫۰۲۳

۱٫۷۲۷

۱٫۳۷۳۸

.۲۳۳۳۴۹

تمیزی

۲۰

.۷۵۰

۲

۱٫۸

.۳۳۰۴۷۰

ساختار

۲۰

.۵۰

۲

.۹۷۵۰۰

.۳۹۶۵۳۱

نتیجهگیری

۲۰

.۲۵

۲

.۶۵۰۰۰

.۳۷۵۲۱۹

نگارش درست

۲۰

.۵۰

۱٫۵

.۹۶۲۵۰

.۲۸۴۱۷۷

کاربرد درست دستور

۲۰

.۵۰

۲

۱٫۱۳۷۵

.۳۷۵۸۷۶

توصیف شرایط موجود

۲۰

۱

۲

۱٫۶

.۳۳۸۳۴۰

قیاس مستقیم

۲۰

.۵۰۰

۱٫۵

۱٫۰۱۲۵

.۲۹۷۷۴۴

قیاس شخصی

۲۰

.۲۵۰

۱٫۵

.۹۲۵۰۰

.۳۶۳۶۴۴

تعارض فشرده

۲۰

.۵۰۰

۱

.۶۶۲۵۰

.۲۱۸۷۷۳

قیاس مجدد

۲۰

.۵۰۰

۱٫۷۵

۱٫۱

.۳۳۸۳۴۰

نگارش مستقیم

۲۰

.۵۰۰

۱٫۵

.۸۶۲۵۰

.۲۳۶۱۲۸

گلدان روبرو را به روش سنتی توصیف
کنید

۲۰

.۷۵۰

۱٫۵

۱٫۰۶۲

.۱۸۵۲۰۷

تمیزی

۲۰

۰٫۷۵

۲

۱٫۴۷۵

.۴۲۸۴۳۰

نتیجهگیری

۲۰

۰٫۲۵

۱٫۷۵

.۷۰۰۰۰

.۳۳۰۴۷۰

نگارش درست

۲۰

۰٫۵

۲

۱٫۵۳۷۵

.۴۳۸۸۶۱

کاربرد درست دستور

۲۰

۰٫۷۵

۱٫۷۵

۱٫۴۱۲۵

.۲۸۴۱۷۷

توصیف شرایط موجود

۲۰

.۵۰۰

۲

۱٫۷

.۴۲۶۱۲۱
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قیاس مستقیم

۲۰

۱٫۵

۲

۱٫۸۵

.۲۳۵۰۸۱

قیاس شخصی

۲۰

۱

۲

۱٫۶۷۵

.۳۴۵۰۷۸

تعارض فشرده

۲۰

.۵۰۰

۲

۱٫۳۷۵

.۳۸۴۷۴۲

قیاس مجدد

۲۰

.۷۵۰

۲

۱٫۴۱۲۵

.۴۱۵۷۶۷

نگارش مستقیم

۲۰

.۷۵۰

۲

۱٫۳۱۲۵

.۴۱۲۵۹۰

عروسک روبرو را به روش بدیعهپردازی
توصیفکنید

۲۰

.۸۸۶

۱٫۷۵

۱٫۳۹۰۹۱

.۲۵۷۹۳۲

اطالعــات حاصــل از جــدول  1نشــاندهنده میانگیــن و انحــراف معیــار بــرای هــر یــک از متغیرهــا اســت.
یعنــی میانگیــن تــک تــک یــازده مولفــه بــرای هــر  20نفــر در  6موضــوع جداگانــه محاســبه شــده اســت.
جدول شماره  .2خالصه آزمون کلموگروف اسمیرنوف
گفتگوی خیالی ابر و
خورشید به روش سنتی

گفتگوی زمین و انسان به
روش بدیعهپردازی

توصیف پدر به روش
سنتی

توصیف مادر به روش
بدیعهپردازی

آماره
کلموگروف-
اسمیرونوف
سطح
معناداری

توصیف گلدان به روش
سنتی

حداکثر
اختالف

توصیف عروسک به
روش بدیعهپردازی

تعداد
پارامترهای
طبیعی

20

20

20

20

20

20

میانگین

0/95

1/29

0/96

1/37

1/06

1/39

انحراف
معیار

0/25

0/25

0/22

0/23

0/18

0/25

مطلق

0/175

0/131

0/124

0/171

0/151

0/154

مثبت

0/151

0/127

0/124

0/171

0/151

0/082

منفی

-0/175

-0/131

-0/114

-0/098

-0/113

-0/154

0/785

0/587

0/555

0/766

0/675

0/689

0/569

0/881

0/917

0/6

0/752

0/73
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تمیزی

ساختار

نتیجهگیری

نگارش درست

کاربرد درست دستور

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

۲۰

.۶۲۵

۲

۱٫۶۶۲

.۳۷۴۱۲۲

۲۰

.۲۵۰

۱

۰٫۶۸۷

.۳۱۲۸۲۹

۲۰
۲۰
۲۰

توصیف شرایط موجود

۲۰

قیاس شخصی

۲۰

قیاس مجدد

۲۰

قیاس مستقیم

تعارض فشرده

نگارش مستقیم

گفتگوی خیالی ابر و خورشید به روش
سنتی
تمیزی

ساختار

نتیجهگیری

نگارش درست

کاربرد درست دستور

۲۰

۲۰

.۵۵۸

۱٫۳۰۷

.۹۵۹۷۶

.۲۵۱۳۲۸

۲۰

۱٫۱۲۵

۲

۱٫۵۲۵

.۲۳۵۰۸۱

۲۰

.۳۷۵

۱

.۶۸۸۷۵

۲۰

۲۰
۲۰
۲۰

قیاس مجدد

۲۰

تمیزی

ساختار

نتیجهگیری

نگارش درست

.۳۷۵

۲۰
۲۰
۲۰

.۸۲۵

۱٫۷۵

.۳۷۵
.۵۰۰
.۳۷۵

.۳۷۵
.۸۲۵
.۵۰۰
.۶۲۵
.۶۲۵
.۶۲۵
.۵۰۰
.۷۵۰

.۸۷۵

.۴۹۳۸۵

۲

.۸۹۱۲۵

۱٫۷۵

۱
۲
۲
۲
۲
۲
۲

۱٫۷۵

.۱۳۷۴۸۲
.۳۷۰۳۹۱

.۷۶۲۵۰

.۲۰۳۹۹۰

۱٫۳۸۸۷۵

.۳۱۰۸۲۲

۱٫۴۴۶۲۵

.۴۰۰۵۹۸

۱٫۳۵۶۲۵
۱٫۶۱

.۲۲۱۴۶۰
.۴۳۵۴۲۷
.۳۹۱۸۰۸

۱٫۵۳۱۲۵

.۳۴۸۵۷۶

۱٫۳۵۶۲۵

.۲۸۷۵۵۷

۱٫۴۵۳۷۵

.۴۰۳۵۴۳

۱٫۸۲۵

۱٫۱۷

۲۰

.۷۵۲

۱٫۶۳۹

۱٫۲۹۸۹۸

.۲۵۶۰۱۰

۲۰

۱٫۲۵

۲

۱٫۸۱۲۵

.۲۸۲۴۳۵

۲۰

.۲۵۰

۱

.۵۸۷۵۰

۲۰
۲۰

.۶۲۵

۲

.۹۱۲۵۰

.۴۱۱۷۹۲

۱٫۱۴۱۲۵

قیاس شخصی

گفتگوی زمین و انسانها به روش
بدیعهپردازی

.۵۰۰

۱٫۶۲۵

۱٫۰۱۲۵

.۴۰۷۳۷۴

.۴۱۷۹۵۸

۲۰

۲۰

نگارش مستقیم

.۳۷۵

۱٫۶۲۵

۱٫۰۳۷

.۴۳۱۳۰۰

۱٫۳۸۱۲۵

توصیف شرایط موجود

تعارض فشرده

.۳۷۵

۰٫۸۷۵

۰٫۵۸۱

.۱۶۸۵۶۱

.۳۵۴۶۵۷

۲۰

قیاس مستقیم

.۲۵۰

۱

۰٫۶۸۷

.۲۷۹۵۰۸

.۲۵۰

۱

.۵۰۰

۱٫۵

.۳۵۸۷۸۱

.۷۶۱۲۵

.۲۵۹۸۶۸

.۸۷۵۰۰

.۳۲۹۴۷۳

.۲۷۲۳۵۶
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کاربرد درست دستور

۲۰

.۵۰۰

۱٫۷۵

۱٫۱۱۲۵

.۳۷۵۸۷۶

۲۰

.۵۰۰

۱

.۵۷۵۰۰

.۱۸۳۱۷۴

.۵۷۵۰۰

.۲۳۰۸۴۵

توصیف شرایط موجود

۲۰

قیاس شخصی

۲۰

قیاس مجدد

۲۰

قیاس مستقیم

تعارض فشرده

نگارش مستقیم

۲۰
۲۰

توصیف پدر به روش سنتی

۲۰

ساختار

۲۰

تمیزی

نتیجهگیری

نگارش درست

کاربرد درست دستور

۲۰
۲۰
۲۰
۲۰

توصیف شرایط موجود

۲۰

قیاس شخصی

۲۰

قیاس مجدد

۲۰

قیاس مستقیم

تعارض فشرده

نگارش مستقیم

۲۰
۲۰
۲۰

توصیف مادر به روش بدیعهپردازی

۲۰

ساختار

۲۰

تمیزی

نتیجهگیری

نگارش درست

کاربرد درست دستور

۲۰
۲۰
۲۰
۲۰

توصیف شرایط موجود

۲۰

قیاس شخصی

۲۰

قیاس مجدد

۲۰

قیاس مستقیم

تعارض فشرده

نگارش مستقیم
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۲۰
۲۰
۲۰

.۵۰۰
.۵۰۰
.۲۵۰
.۵۰۰
.۵۰۰
.۶۴۳

۲

۱٫۲۲۵

۱٫۵

.۸۳۷۵۰

۲

۱٫۲۳۷۵

۱

۱٫۵

۱٫۰۱۲۵

.۴۲۰۶۸۲
.۳۴۶۷۴۲
.۴۸۳۱۰۳
.۲۶۲۵۱۶

۱٫۳۸۶

.۹۶۴۶۶

.۲۲۳۷۸۴

.۵۰۰

۲

.۹۲۵۰۰

.۲۸۶۴۸۳

۱

۱

۱٫۴۵

.۲۳۶۱۲۸

۱

.۲۵۰
۱

۲
۲
۲

.۷۵۰

۲

.۵۰۰

۲

.۵۰۰

۲

۱

.۷۵۰
.۷۵۰

۲
۲
۲

۱٫۷۳۷۵

.۷۳۷۵۰
۱٫۴

.۴۰۷۷۷۸
.۳۱۵۱۸۶
.۳۷۵۲۱۹

۱٫۲۸۷۵

.۴۰۷۷۷۸

۱٫۵۲۵

.۳۹۶۵۳۱

۱٫۸

.۲۸۷۹۱۴

۱٫۴۱۲۵

.۴۰۷۷۷۸

۱٫۳۳۷۵

.۳۸۲۸۱۳

۱٫۸

.۳۳۰۴۷۰

۱٫۵

.۴۳۶۷۹۵

۱٫۰۲۳

۱٫۷۲۷

۱٫۳۷۳۸

.۵۰

۲

.۹۷۵۰۰

.۳۹۶۵۳۱

۱٫۵

.۹۶۲۵۰

.۲۸۴۱۷۷

۲

۱٫۶

.۷۵۰
.۲۵
.۵۰
.۵۰
۱

۲
۲
۲

.۶۵۰۰۰
۱٫۱۳۷۵

.۵۰۰

۱٫۵

۱٫۰۱۲۵

.۵۰۰

۱

.۶۶۲۵۰

.۲۵۰
.۵۰۰
.۵۰۰

۱٫۵
۱٫۷۵
۱٫۵

.۲۳۳۳۴۹

.۳۷۵۲۱۹
.۳۷۵۸۷۶
.۳۳۸۳۴۰
.۲۹۷۷۴۴

.۹۲۵۰۰

.۳۶۳۶۴۴

۱٫۱

.۳۳۸۳۴۰

.۸۶۲۵۰

.۲۱۸۷۷۳
.۲۳۶۱۲۸
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گلدان روبرو را به روش سنتی توصیف کنید

۲۰

.۷۵۰

۱٫۵

۱٫۰۶۲

.۱۸۵۲۰۷

نتیجهگیری

۲۰

۰٫۲۵

۱٫۷۵

.۷۰۰۰۰

.۳۳۰۴۷۰

۱٫۷۵

۱٫۴۱۲۵

.۲۸۴۱۷۷

۲

۱٫۸۵

تمیزی

۲۰
۲۰

نگارش درست

۲۰

کاربرد درست دستور

توصیف شرایط موجود

۲۰

قیاس شخصی

۲۰

قیاس مجدد

۲۰

۲۰

قیاس مستقیم

۲۰

تعارض فشرده

۲۰

نگارش مستقیم

عروسک روبرو را به روش بدیعهپردازی

۲۰

توصیفکنید

۰٫۷۵
۰٫۵

۰٫۷۵

۲
۲

.۵۰۰

۲

۱

۲

۱٫۵

.۵۰۰

۲

.۷۵۰

۲

.۷۵۰

.۸۸۶

۲

۱٫۷۵

.۴۲۸۴۳۰

۱٫۴۷۵

.۴۳۸۸۶۱

۱٫۵۳۷۵

.۴۲۶۱۲۱

۱٫۷

.۲۳۵۰۸۱

۱٫۶۷۵

.۳۴۵۰۷۸

۱٫۴۱۲۵

.۴۱۵۷۶۷

۱٫۳۹۰۹۱

.۲۵۷۹۳۲

.۳۸۴۷۴۲

۱٫۳۷۵

.۴۱۲۵۹۰

۱٫۳۱۲۵

اطالعــات حاصــل از جــدول  1نشــاندهنده میانگیــن و انحــراف معیــار بــرای هــر یــک از متغیرهــا اســت.

یعنــی میانگیــن تــک تــک یــازده مولفــه بــرای هــر  20نفــر در  6موضــوع جداگانه محاســبه شــده اســت.
جدول شماره  .2خالصه آزمون کلموگروف اسمیرنوف
گفتگوی خیالی ابر
و خورشید به روش
سنتی
منفی

گفتگوی زمین
و انسان به روش
بدیعهپردازی

سطح معناداری

مثبت

توصیف پدر به
روش سنتی

آماره
کلموگروف-
اسمیرونوف

مطلق

توصیف مادر به
روش بدیعهپردازی

حداکثر اختالف

انحراف
معیار

توصیفگلدان به
روش سنتی

پارامترهای
طبیعی

میانگین

توصیف
عروسک به روش
بدیعهپردازی

تعداد

20

20

20

20

20

20

0/95

1/29

0/96

1/37

1/06

1/39

0/25

0/25

0/22

0/23

0/18

0/25

0/175

0/131

0/124

0/171

0/151

0/154

-0/175

-0/131

-0/114

-0/098

-0/113

-0/154

0/785

0/587

0/555

0/766

0/675

0/689

0/569

0/881

0/917

0/6

0/752

0/73

0/151

0/127

0/124

0/171

0/151

0/082
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جدول شماره  .3تحلیل زوجی نمونهها
خطای
میانگین

انحراف معیار

تعداد

میانگین

.۲۳۵۰۸۱

۲۰

۱٫۵۲۵

.۸۳۶۵۶

.۳۷۴۱۲۲

.۶۲۵۰۰

.۲۷۹۵۰۸

.۵۲۵۶۶
.۴۵۶۱۴
.۶۹۹۵۱
.۴۹۵۲۰
.۳۷۶۹۱
.۶۹۵۰۲
.۹۶۴۴۲
.۹۷۳۶۵
.۹۱۰۹۲
.۸۹۵۷۶
.۹۲۰۷۹
.۸۷۶۱۱
.۷۹۳۰۴
.۷۷۹۴۴
.۳۰۷۴۲
.۹۰۲۳۵
.۹۳۴۵۸
.۶۴۳۰۰
.۸۲۸۲۲
.۸۰۲۲۶
.۵۶۱۹۹
.۵۷۲۴۶
.۶۳۱۵۴
.۶۴۰۵۹
.۵۸۱۰۸
.۷۰۴۷۸

.۲۰۳۹۹۰
.۳۱۲۸۲۹
.۲۲۱۴۶۰
.۱۶۸۵۶۱
.۳۱۰۸۲۲
.۴۳۱۳۰۰
.۴۳۵۴۲۷
.۴۰۷۳۷۴
.۴۰۰۵۹۸
.۴۱۱۷۹۲
.۳۹۱۸۰۸
.۳۵۴۶۵۷
.۳۴۸۵۷۶
.۱۳۷۴۸۲
.۴۰۳۵۴۳
.۴۱۷۹۵۸
.۲۸۷۵۵۷
.۳۷۰۳۹۱
.۳۵۸۷۸۱
.۲۵۱۳۲۸
.۲۵۶۰۱۰
.۲۸۲۴۳۵
.۲۸۶۴۸۳
.۲۵۹۸۶۸
.۳۱۵۱۸۶

۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰

۱٫۶۶۲۵

تمیزی به روش سنتی

.۶۸۷۵۰

ساختار به روش سنتی

.۶۸۷۵۰

نتیجهگیری به روش سنتی

.۷۶۲۵۰
.۶۸۸۷۵
.۵۸۱۲۵

تمیزی به روش بدیعهپردازی
ساختار روش بدیعهپردازی
نتیجهگیری روش بدیعهپردازی
نگارش درست به روش سنتی

۱٫۳۸۸۷۵

نگارش درست روش بدیعهپردازی

۱٫۳۵۶۲۵

کاربرد درست دستور روش بدیعهپردازی

۱٫۴۴۶۲۵

توصیف شرایط موجود به روش بدیعهپردازی

۱٫۶۱

قیاس مستقیم به روش بدیعهپردازی

۱٫۰۳۷۵
۱٫۰۱۲۵

.۹۱۲۵۰

کاربرد درست دستور به روش سنتی

توصیف شرایط موجود به روش سنتی
قیاس مستقیم به روش سنتی

۱٫۳۸۱۲۵

قیاس شخصی به روش سنتی

.۴۹۳۸۵

تعارض به روش سنتی

۱٫۵۳۱۲۵

قیاس شخصی به روش بدیعهپردازی

۱٫۴۵۳۷۵

تعارض به روش بدیعهپردازی

۱٫۳۵۶۲۵

قیاس مجدد به روش بدیعهپردازی

۱٫۱۴۱۲۵
.۸۹۱۲۵
۱٫۱۷

.۹۵۹۷۶

قیاس مجدد به روش سنتی

نگارش مستقیم به روش سنتی

نگارش مستقیم به روش بدیعهپردازی

گفتگوی خیالی ابر و خورشید به روش سنتی

۱٫۲۹۸۹۸

گفتگو زمین وانسانها به روش بدیعه پردازی

۱٫۷۳۷۵

تمیزی به روش بدیعهپردازی

۱٫۸۱۲۵

.۷۶۱۲۵
.۹۲۵۰۰

تمیزی به روش سنتی

ساختار به روش سنتی

ساختار روش بدیعهپردازی

۱ Pair
۲ Pair
۳ Pair
۴ Pair
۵ Pair
۶ Pair
۷ Pair
۸ Pair
۹ Pair
۱۰ Pair
۱۱ Pair
Pair۱۲
۱۳ Pair
Pair ۱۴
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.۶۰۹۰۱

.۲۷۲۳۵۶

۲۰

.۵۸۷۵۰

نتیجهگیری به روش سنتی

.۷۳۶۷۲.

.۳۲۹۴۷۳

۲۰

.۸۷۵۰۰

نگارش درست به روش سنتی

.۸۴۰۴۸

.۳۷۵۸۷۶

.۵۲۸۰۰

.۷۶۰۸۹.
.۸۳۹۰۲
.۹۴۰۶۷
.۹۱۱۸۲
.۴۰۹۵۹
.۶۴۳۸۰
.۷۷۵۳۴
.۸۸۶۶۷
.۵۱۶۱۹
.۹۱۱۸۲

.۲۳۶۱۲۸
.۳۴۰۲۷۹
.۳۷۵۲۱۹
.۴۲۰۶۸۲
.۴۰۷۷۷۸
.۱۸۳۱۷۴
.۲۸۷۹۱۴
.۳۴۶۷۴۲
.۳۹۶۵۳۱
.۲۳۰۸۴۵
.۴۰۷۷۷۸

.۱۰۸۰۲۵

.۴۸۳۱۰۳

.۵۸۷۰۰

.۲۶۲۵۱۶

.۹۷۶۷۰
.۸۵۶۰۰
.۵۰۰۴۰
.۵۲۱۷۸
.۷۳۸۹۵
.۹۵۸۰۰
.۸۸۶۶۷
.۵۲۵۶۶
.۸۳۹۰۲
.۷۳۸۹۵
.۶۳۵۴۴
.۹۸۱۳۲
.۸۴۰۴۸
.۶۳۵۴۴

.۴۳۶۷۹۵
.۳۸۲۸۱۳
.۲۲۳۷۸۴
.۲۳۳۳۴۹
.۳۳۰۴۷۰
.۴۲۸۴۳۰
.۳۹۶۵۳۱
.۲۳۵۰۸۱
.۳۷۵۲۱۹
.۳۳۰۴۷۰
.۲۸۴۱۷۷
.۴۳۸۸۶۱
.۳۷۵۸۷۶
.۲۸۴۱۷۷

۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰

.۷۳۷۵۰
۱٫۴۵

نتیجهگیری روش بدیعهپردازی
نگارش درست روش بدیعهپردازی

۱٫۱۱۲۵

کاربرد درست دستور به روش سنتی

۱٫۲۲۵

توصیف شرایط موجود به روش سنتی

۱٫۴

۱٫۲۸۷۵

کاربرد درست دستور روش بدیعهپردازی
توصیف شرایط موجود به روش بدیعهپردازی

.۵۷۵۰۰

قیاس مستقیم به روش سنتی

.۸۳۷۵۰

قیاس شخصی به روش سنتی

.۵۷۵۰۰

تعارض به روش سنتی

۱٫۲۳۷۵

قیاس مجدد به روش سنتی

۱٫۸

۱٫۵۲۵

۱٫۴۱۲۵
۱٫۵

قیاس مستقیم به روش بدیعهپردازی
قیاس شخصی به روش بدیعهپردازی
تعارض به روش بدیعهپردازی
قیاس مجدد به روش بدیعهپردازی

۱٫۰۱۲۵

نگارش مستقیم به روش سنتی

.۹۶۴۶۶

توصیف پدر به روش سنتی

۱٫۳۳۷۵

نگارش مستقیم به روش بدیعهپردازی

۱٫۳۷۳۸۶

توصیف مادر به روش بدیعهپردازی

۱٫۴۷۵

تمیزی به روش بدیعهپردازی

۱٫۸

تمیزی به روش سنتی

.۹۷۵۰۰

ساختار به روش سنتی

.۶۵۰۰۰

نتیجهگیری به روش سنتی

.۸۵۰۰۰
.۷۰۰۰۰
.۹۶۲۵۰
۱٫۵۳۷۵
۱٫۱۳۷۵
۱٫۴۱۲۵

ساختار روش بدیعهپردازی
نتیجهگیری روش بدیعهپردازی
نگارش درست به روش سنتی

نگارش درست روش بدیعهپردازی

کاربرد درست دستور به روش سنتی

کاربرد درست دستور روش بدیعهپردازی

Pair ۱۵
Pair ۱۶
Pair ۱۷
۱۸ Pair
۱۹ Pair
۲۰ Pair
۲۱ Pair
۲۲ Pair
۲۳ Pair
Pair۲۴
۲۵ Pair
۲۶ Pair
۲۷ Pair
۲۸ Pair
۲۹ Pair

مقایسه اثربخشی روش تدریس بدیعهپردازی با سنتی...
.۷۵۶۵۵

.۳۳۸۳۴۰

۲۰

۱٫۶

توصیف شرایط موجود به روش سنتی

.۶۶۵۷۸

.۲۹۷۷۴۴

۲۰

۱٫۰۱۲۵

قیاس مستقیم به روش سنتی

.۹۲۵۰۰

قیاس شخصی به روش سنتی

.۶۶۲۵۰

تعارض به روش سنتی

۱٫۱

قیاس مجدد به روش سنتی

.۹۵۲۸۴
.۵۲۵۶۶
.۸۱۳۱۳
.۷۷۱۶۲
.۴۸۹۱۹
.۸۶۰۳۱
.۷۵۶۵۵
.۹۲۹۶۸
.۵۲۸۰۰
.۹۲۲۵۸
.۴۱۴۱۴
.۵۷۶۷۵

.۴۲۶۱۲۱
.۲۳۵۰۸۱
.۳۶۳۶۴۴
.۳۴۵۰۷۸
.۲۱۸۷۷۳
.۳۸۴۷۴۲
.۳۳۸۳۴۰
.۴۱۵۷۶۷
.۲۳۶۱۲۸
.۴۱۲۵۹۰
.۱۸۵۲۰۷
۲۵۷۹۳۲

۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰

توصیف شرایط موجود به روش بدیعهپردازی

۱٫۷

قیاس مستقیم به روش بدیعهپردازی

۱٫۸۵

قیاس شخصی به روش بدیعهپردازی

۱٫۶۷۵

تعارض به روش بدیعهپردازی

۱٫۳۷۵

قیاس مجدد به روش بدیعهپردازی

۱٫۴۱۲۵

.۸۶۲۵۰

نگارش مستقیم به روش سنتی

۱٫۰۶۲۵

گلدان روبرو را به روش سنتی توصیف کنید

نگارش مستقیم به روش بدیعهپردازی

۱٫۳۱۲۵

۱٫۳۹۰۹۱

عروسک روبرو را به روش بدیعهپردازی توصیف
کنید

67
۳۰ Pair
۳۱ Pair
۳۲ Pair
۳۳ Pair
۳۴ Pair
۳۵ Pair
۳۶ Pair

نتایــج جــدول  3نشــاندهنده مقایســه زوجــی متغیرهــا بــا یکدیگــر اســت .در ایــن جــدول شــاخصههای

مربــوط بــه هــر موضــوع بــه صــورت جفــت (بدیعهپــردازی در مقابــل ســنتی) در نظــر گرفتــه شــد و هــر
یــک از  11مولفــه نیــز بــرای هــر موضــوع بــه صــورت زوجــی مقایســه شــد.
جدول شماره  .4تحلیل زوجی نمونهها بهصورت کلی
خطای میانگین

انحراف معیار

تعداد

میانگین

.۴۶۸۲

.۲۰۹۳۸

۲۰

۱٫۵۷۹۲

.۵۹۸۲
.۵۰۰۰
.۳۹۷۵
.۵۷۳۹
.۴۳۸۵
.۴۵۹۷
.۶۸۶۴
.۷۲۳۶
.۶۸۹۵

.۲۶۷۵۲
.۲۲۳۶۱
.۱۷۷۷۶

۲۰
۲۰

۲۰

۱٫۷۵۸۳

تمیزی به روش سنتی

.۸۰۷۹

ساختار به روش سنتی

.۸۴۵۸

.۲۵۶۶۴

۲۰

.۶۴۱۷

.۲۰۵۵۸

۲۰

.۸۰۶۳

.۱۹۶۱۰
.۳۰۶۹۸
.۳۲۳۶۳
.۳۰۸۳۵

۲۰
۲۰
۲۰
۲۰

.۷۰۸۸

تمیزی به روش بدیعهپردازی
ساختار روش بدیعهپردازی
نتیجهگیری به روش سنتی

نتیجهگیری روش بدیعهپردازی
کاربرد درست به روش سنتی

۱٫۴۵۸۸

کاربرد درست روش بدیعهپردازی

۱٫۳۸۹۶

کاربرد دستور روش بدیعهپردازی

۱٫۰۹۵۸

کاربرد دستور به روش سنتی

۱ Pair
۲ Pair
۳ Pair
۴ Pair
۵ Pair
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.۶۷۷۳۴

.۳۰۲۹۱۶

۲۰

۱٫۲۷۹۱۷

.۶۹۲۶۲

.۳۰۹۷۵۰

۲۰

۱٫۴۷۷۹۲

.۵۰۵۸۱

.۲۲۶۲۰۷

۲۰

.۸۳۳۳۳

.۵۷۸۲۰

.۲۵۸۵۷۹

۲۰

۱٫۰۴۷۹۲

.۲۲۰۴۰۳

.۴۹۲۸۴

.۲۷۹۷۶۲

.۶۲۵۵۷

.۱۳۰۵۵۰

.۲۹۱۹۲

.۲۸۳۸۰۱

.۶۳۴۶۰

.۲۸۲۴۹۷

.۶۳۱۶۸

.۲۵۸۳۶۷

.۵۷۷۷۳

.۱۷۹۵۵۲

.۴۰۱۴۹

.۳۱۷۲۷۳

.۷۰۹۴۴

.۱۹۶۷۶۶

.۴۳۹۹۸

.۲۱۶۳۴۷

.۴۸۳۷۷

۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰

توصیف شرایط موجود به روش سنتی
توصیف شرایط موجود به روش
بدیعهپردازی
قیاس مستقیم به روش سنتی

۱٫۷۵۳۳۳

قیاس مستقیم به روش بدیعهپردازی

۱٫۵۷۷۰۸

قیاس شخصی به روش بدیعهپردازی

.۵۷۷۱۲

قیاس شخصی به روش سنتی
تعارض به روش سنتی

۱٫۴۱۳۷۵

تعارض به روش بدیعهپردازی

۱٫۴۲۲۹۲

قیاس مجدد به روش بدیعهپردازی

۱٫۱۵۹۵۸
.۹۲۲۰۸

قیاس مجدد به روش سنتی

نگارش مستقیم به روش سنتی

۱٫۲۷۳۳۳

نگارش مستقیم به روش بدیعهپردازی

۱٫۳۵۴۵۸

نمره انشاء دانش آموزان به روش
بدیعهپردازی

.۹۹۵۶۴

نمره انشاء دانشآموزان به روش سنتی

۶ Pair
۷ Pair
۸ Pair
۹ Pair
۱۰ Pair
۱۱ Pair
۱۲ Pair

در جــدول  4میانگیــن نمــرات هــر ســه فعالیــت دانشآمــوزان بهصــورت کلــی آمــده اســت کــه
بهعنوانمثــال در زوج شــماره  ۱۲مشــاهده میشــود کــه میانگیــن کل نمــره انشــاء دانشآمــوزان بــه

روش ســنتی برابــر  ۰٫۹۹۵۶۴و میانگیــن کل نمــره انشــاء دانشآمــوزان بــه روش بدیعهپــردازی برابــر بــا
 ۱٫۳۵۴۵۸اســت.

جدول شماره  .5خالصه آزمون نمونههای زوجی بهصورت کلی
تفاوتهای زوج
Sig

T

0.001

۳٫۸۰۱

خطای
میانگین

انحراف
معیار

.۴۰۳

-.۸۵۶

.۴۷۱۳
.۴۴۳۱

.۲۱۰۷۸

.۱۷۹۱۷

.۱۳۹

-۱٫۵۴۳

.۴۳۴۸

.۱۹۴۴۵

-.۶۷۰۸

.۱۹۸۱۷

-.۳۷۹۲

میانگین

تمیزی به روش سنتی و بدیعهپردازی

۱ Pair

نتیجهگیری به روش سنتی و
بدیعهپردازی

۳ Pair

ساختار سنتی و بدیعهپردازی

Pair۲
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.000

-۱۲٫۵۷۶

.۵۱۸۸

.۲۳۲۰۳

-.۶۵۲۵۰

.000

-۶٫۱۱۶

.۴۸۰۳

.۲۱۴۸۰

-.۲۹۳۷۵

.003

-۳٫۳۶

.۵۹۱۴۹

.۲۶۴۵۲۴

-.۱۹۸۷۵۰

.000

-۱۹٫۳۳۴

.۴۷۵۸۶

.۲۱۲۸۱۰

-.۹۲۰۰۰۰

.000

-۸٫۶۵۱

.۶۱۱۷۰

.۲۷۳۵۶۱

-.۵۲۹۱۶۷

.000

-۱۵٫۱۳۷

.۵۵۲۷۲

.۲۴۷۱۸۳

-.۸۳۶۶۳۳

.000

-۵٫۱۷۴

.۵۰۸۹۳

.۲۲۷۵۹۹

-.۲۶۳۳۳۳

.000

-۶٫۶۰۱

.۵۳۲۱۳

.۲۳۷۹۷۵

-.۳۵۱۲۵۰

.000

-۱۳٫۴۷۸

.۲۶۶۳۱

.۱۱۹۰۹۹

-.۳۵۸۹۴۴

نگارش درست به روش سنتی و
بدیعهپردازی

کاربرد درست دستور به روش سنتی
و بدیعهپردازی
توصیف شرایط موجود به روش
سنتی و بدیعهپردازی
قیاس مستقیم به روش سنتی و
بدیعهپردازی

قیاس شخصی به روش سنتی و
بدیعهپردازی
تعارض فشرده به روش سنتی و
بدیعهپردازی
قیاس مجدد به روش سنتی و
بدیعهپردازی

نگارش مستقیم به روش سنتی و
بدیعهپردازی

نمره کل انشاء دانش آموزان درروش
سنتی و بدیعهپردازی

۴ Pair
۵ Pair
۶ Pair
۷ Pair
۸ Pair
۹ Pair
۱۰ Pair
۱۱ Pair
۱۲ Pair

جــدول شــماره  5نشــان دهنــده ســطح معنــی داری جــدول شــماره  4اســت .در ایــن جــدول ســطح
معنــاداری تفــاوت میانگینهــا در روش ســنتی و بدیعهپــردازی بــه همــراه مولفههــای آن بــه صــورت

کلــی و مجمــوع هــر ســه فعالیــت دانشآمــوزان مشــخص شــده اســت .ســطح معنــاداری بهجــز زوجهای
 ۲و  ،۳بــرای بقیــه مؤلفههــا کمتــر از  ۰٫۰۵اســت؛ بــا توجــه بــه میانگیــن نمــرات دانــش آمــوزان در دو

روش ســنتی و بدیعهپــردازی در جــدول شــماره  4و معنــاداری تفــاوت میانگینهــا در جــدول شــماره ،5
مشــخص میشــود کــه بهجــز زوج  ۲و  ۳آمــوزش بــه روش بدیعهپــردازی در مقایســه بــا روش تدریــس

ســنتی تأثیــر بیشــتری بــر ارتقــای تــوان انشاءنویســی دانــش آمــوزان دوره ابتدایــی داشــته اســت.

بحث و نتیجهگیری
از آنجــا کــه درس انشــا و نــگارش ،پیونــد مســتقیمی بــا خالقیــت دارد ،بــه کارگیــری روشهــای خــاق

تدریــس در افزایــش مهــارت انشانویســی تاثیــر چشــمگیری دارد .امــروزه روشهــای نویــن بیشــماری

کــه مبتنــی بــر خالقیــت هســتند توســط پژوهشــگران حــوزه تعلیــم و تربیــت پیشــنهاد شــده اســت .بــا

وجــود تنــوع روشهــا نمیتــوان بــه یقیــن ثابــت کــرد کــه کــدام روش بــرای کــدام درس و در کــدام جامعــه
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آمــاری تاثیــر صــد در صــد خواهــد گذاشــت .پژوهشــگران در ایــن تحقیــق بــا مطالعــه روش هــای نویــن
آموزشــی روش بدیعهپــردازی را بــر افزایــش خالقیــت نگارشــی دانــش آمــوزان موثــر دانســتهاند و بــه

آزمــودن ایــن فــرض پرداختهانــد کــه روش تدریــس بدیعــه پــردازی نســبت بــه روش ســنتی بــر افزایــش
مهــارت نــگارش دانــش آمــوزان تاثیــر بیشــتری خواهــد داشــت .بــر ایــن اســاس پژوهــش حاضــر بــه

مقایســه اثربخشــی روش تدریــس بدیعهپــردازی بــا ســنتی بــر افزایــش ســطح انشــای دانشآمــوزان دوره
ابتدایــی در پایــه ششــم شهرســتان کاللــه دســت زده اســت .از آنجــا کــه ایــن دانــش آمــوزان تاکنــون بــه
روش ســنتی بــا درس نــگارش و انشــا مواجــه شــده بودنــد ،پژوهشــگران پیــش از ارائــه متغیــر مســتقل

(روش بدیعهپــردازی) نوشــتههایی بــا موضوعــات مختلــف از دانــش آمــوزان دریافــت کردنــد و بــا

تحلیــل محتــوای آن نمراتــی را بــرای هــر دانــش آمــوز ثبــتکردنــد .ســپس متغیــر مســتقل یا همــان روش
تدریــس بدیعهپــردازی ارائــه شــد و تحلیــل محتــوای نوشــتههای دانــش آمــوزان بعــد از دریافــت متغیــر

مســتقل انجــام شــد .چــک لیســتی کــه شــامل مولفــه هــای یــک انشــای قابــل قبــول در نظــر گرفتــه شــد

شــامل  11مولفــه بــوده اســت کــه عــاوه بــر  6مولفــه مرتبــط بــه بدیعــه پــردازی  5مولفــه دیگــر را نیــز

شــامل میشــده اســت .کــه از ویژگیهــای عمومــی یــک نــگارش خــوب بــه حســاب میآمدنــد .نتایــج
نشــان داد نمــره کل دانــش آمــوزان کــه توســط دو مصحــح نیــز تصحیــح آن انجــام شــده بــود بــه صــورت

معنــا داری افزایــش داشــته اســت .یعنــی دانــش آمــوزان بعــد از دریافــت متغیــر مســتقل و آمــوزش دیــدن
بــه روش بدیعــه پــردازی بــه نمــرات بهتــری دســت یافتنــد وبــه ســطح انشــا نویســی قابــل قبولتــری

رســیدند .ایــن نتیجــه ،فــرض اول پژوهــش را مــورد تأییــد قــرار میدهــد و بــا نتیجــه پژوهشهــای

مؤمنــی مهموئــی و اوجــی نــژاد ( ،)1389کدخدایــی و ســلیمانی ( )1394معروفی و مولــودی ()1394

لجــم اورک ( )1394و قوشــلی ()1385همســو اســت.

امــا از آنجــا کــه محققــان در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه مالکهــای بدیعهپــردازی مولفههایــی را بــرای

یــک انشــای خالقانــه در نظــر گرفتنــد ،بــر آن شــدند تــا تاثیــر روش بدیعهپــردازی را بــر هــر یــک از ایــن
مولفههــا نیــز مــورد بررســی قــرار دهنــد .نتیجــه ایــن بررســی نشــان داد بدیعهپــردازی بــر مولفههــای
تمیــزی ،نــگارش درســت ،کاربــرد درســت دســتور ،توصیــف شــرایط موجــود ،قیــاس مســتقیم ،قیــاس

شــخصی ،تعــارض فشــرده ،قیــاس مجــدد و نــگارش مســتقیم تاثیــر معنــا دار داشــته اســت و تاثیــرش
بــر دو مولفــه ســاختار و نتیجهگیــری هــر چنــد مثبــت بــوده امــا معنــادار نبــوده اســت؛ بنابرایــن مــی

تــوان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه هــر شــش مولفــه بدیعــه پــردازی بهبــود معنــاداری داشــتهاند و
ایــن روش بــر برخــی دیگــر از مولفههــا ماننــد تمیــزی ،نــگارش درســت و کاربــرد درســت دســتور نیــز

تاثیــر معنــادار داشتهاســت .همچنیــن نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان میدهــد :مؤثرتریــن مــاک

مقایسه اثربخشی روش تدریس بدیعهپردازی با سنتی...
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در حالــت مقایســه شــش مؤلفــه خــاص بدیعهپــردازی (توصیــف شــرایط موجــود ،قیــاس مســتقیم،
قیــاس شــخصی ،تعــارض فشــرده ،قیــاس مجــدد و نــگارش مســتقیم) قیــاس مســتقیم اســت کــه در

مقایســه بــا ســایر مؤلفههــای بدیعهپــردازی ،بیشــترین میانگیــن و در نتیجــه بیشــترین تأثیــر در افزایــش

ســطح توانایــی انشانویســی دانشآمــوزان دوره ابتدایــی داشــته اســت و نــگارش مســتقیم در مقایســه بــا

ســایر مؤلفههــای بدیعهپــردازی کمتریــن میانگیــن و کمتریــن تأثیــر را داشــته اســت .از آنجــا کــه چنیــن

مالکهایــی در پژوهشهــای پیشــین مــد نظــر نبــوده و تنهــا نمــره کلــی انشــای دانــش آمــوزان مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت؛ بنابرایــن نتایــج حاصــل شــده قابل مقایســه بــا پژوهش های پیشــین نیســت.

بــا توجــه بــه آنچــه کــه ذکــر شــد پرداختــن بــه روش تدریــس بدیعهپــردازی بــه دلیــل اســتفاده از قیــاس

و اســتعاره میتوانــد ذهــن دانشآمــوزان را بــه ســمت تصویرســازی و اســتفاده بیشــتر از قــوه تخیــل
هدایــت کنــد و بــا توجــه بــه رابطــه تنگاتنگــی کــه انشــا بــا تخیــل افــراد دارد میتوانــد بهگونــهای در

ســاخت فضایــی تخیلــی و پــرورش ذهــن خــاق و خلــق تصاویــر ذهنــی مؤثــر باشــد .آشــناییزدایی

نهادینهشــده در بدیعهپــردازی کــه "گــوردون" بــه آن اشــاره داشــت ،بــه دانشآمــوز کمــک میکنــد کــه

از فضــای واقعــی پیرامــون خویــش بیــرون رود و ســاخت جدیــدی را در واژگان تصویــری و خــارج از
کلیشــه تجربــه کنــد.

بــا تکیــهبــر نتایــج بهدس ـتآمده ،ایــن روش در آمــوزش درس انشــا روش مناســبی بــوده و موجبــات
افزایــش خالقیــت و افزایــش ســطح نمــرات دانشآمــوزان در ایــن درس را فراهــم کــرده اســت .بنــا بــه

دالیــل ذکــر شــده بــه معلمــان توصیــه میشــود در کالس درس خــود از ایــن شــیوه بهــره ببرنــد و بــا

ســوق دادن دانــش آمــوزان بــه ســمت خلــق تصاویــر غیــر کلیشـهای و آشــنایی زدایــی در تولیــد تصاویــر
و مضامیــن بدیــع ،خالقیــت نگارشــی را در آنهــا افزایــش دهنــد .امــا بــه کارگیــری شــیوه هــای نویــن

در هــر شــرایطی امــکان پذیــر نیســت .وجــود امکانــات الزم ،فضــای آموزشــی مناســب ،تعــداد مناســب
دانــش آمــوزان در هــر کالس و مهــارت معلــم در بــه کارگیــری الگــو نیــز نقــش مهمــی را بــر عهــده دارد
از آنجــا کــه ایــن الگــو از جملــه الگوهــای پیچیــده ی تدریــس اســت و بــه کارگیــری آن خــود نیازمنــد

تســلط بــر فنــون خاصــی اســت ،پیشــنهاد میشــود آمــوزش و پــرورش شــرایطی را مهیــا کنــد تــا روش بــه

کارگیــری ایــن الگــو توســط افــراد مســلط بــر آن بــه ســایر معلمــان آمــوزش داده شــود .زیــرا ایــن الگــو نــه
تنهــا بــرای درس انشــا بلکــه بــرای ســایر دروس نیــز مــی توانــد بــه کارگرفتــه شــود و عــاوه بــر یادگیــری

عمیقتــر مطالــب هــر درس ،ســایر مهــارت هــا را نیــز تقویــتکنــد .بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش حاضــر،
میتــوان گفــت روش تدریــس بدیعهپــردازی عــاوه بــر ارتقــای ســطح انشانویســی دانشآمــوزان ســبب
شــد تــا نتایــج مثبــت آموزشــی و پرورشــی دیگــری نیــز بــه دســت آیــد؛ دانشآمــوزان در کالس بــا شــور
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و نشــاط بیشــتر از قبــل حضــور داشــتند ،افزایــش قــوه تفکــر ،اعتمادبهنفــس و پــرورش حــسکنجــکاوی

دانشآمــوزان نیــز از آثــار مثبــت شــیوه بدیعهپــردازی اســت کــه محققیــن در طــول دوره آمــوزش ،شــاهد
آن بودهانــد؛ بهطوریکــه دانشآمــوزان بــا عالقــه بیشــتری بــه نوشــتن انشــا میپرداختنــد و اهمیــت
بیشــتری بــرای ایــن درس قائــل بودنــد و بــا اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری نوشــته هــای خــود را در کالس

ارائــه مــی دادنــد .کــه تاثیــر علمــی تــک تــک ایــن مــوارد مــی توانــد در پژوهــش هــای گوناگــون مــورد

بررســی قــرار گیــرد.

همچنیــن از آنجــا کــه شــیوههای خالقانــه تدریــس در موقعیتهــای گوناگــون و بــا دروس مختلــف،

نتایــج متفاوتــی بــه همــراه دارد ،بــه معلمــان و پژوهشــگران حــوزه انشــا و نــگارش پیشــنهاد میشــود

روشهــای مختلــف خالقانــه را در آمــوزش ایــن درس کــه بیشــتر مبتنــی بــر ارائــه و خلــق اســت تــا

یادگیــری صــرف و بــا ســطوح بــاالی حیطههــای شــناختی ســروکار دارد بــه کارگیرنــد و نتایــج حاصــل از
آن را در اختیــار عالقمنــدان قــرار دهنــد؛ بلکــه ســایه ســنگین تدریــس ســنتی و کــم توجهــی بــه ایــن درس
پــس از ســالیان برداشــته شــود و بــه نقــش واقعــی آن در افزایــش خالقیــت دانــش آمــوزان بیــش از پیــش

اهمیــت داده شــود.

منابع
.1آقازاده ،محرم ( )1384راهنمای روشهای نوین تدریس ،تهران :آییژ.
.2انوری ،حسن (« ،)1371آیین نگارش» ،تهران :پیام نور
 .3اوجــی نــژاد ،احمدرضــا (« ،)1389تأثیــر بهکارگیــری الگــوی تدریس بدیعهپــردازی بر پرورش خالقیــت دانشآموزان
در درس انشاء» ،فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن.31-28 ،)2(1 ،

 .4اکبری شلدره ،فریدون ( )1394صداهایی برای ننوشتن ،آواهایی برای نوشتن ،نشر روزگار ،تهران.
 .5باقری ،خسرو (« )1392نوشتن و آفرینش» ،ماهنامه انشا و نویسندگی.21-4 :)41-40(5 ،
 .6بــدرکوهــی ،یداللــه (« )1396تاثیــر روش فراینــد محــور بــر نوشــتن فعــال دانــش آمــوزان پایــه ی پنجــم ابتدایــی
منطقــه یــک آمــوزش و پــرورش شــهر رشــت» ،مطالعــات روانشناســی و علــوم تربیتــی.131-119 ،)17( 2 ،

 .7تجــری ،طیبــه (« ،)1392تأثیــر روش تدریــس بدیعهپــردازی بــر پــرورش خالقیــت و پیشــرفت تحصیلــی»،
گــرگان :نــوروزی.

 .8حاجی اسحاق ،سهیال ( ،)1389آموزش راههای یادگیری ،تهران :کوروش

مقایسه اثربخشی روش تدریس بدیعهپردازی با سنتی...

73

 .9حســینی ،اکــرم الســادات ،معماریــان ،ربابــه (« ،)1387تأثیــر بــکار گیــری الگــوی بدیعهپــردازی در آمــوزش

مفهــوم مراقبــت تســکینی در کــودکان بر خالقیت نوشــتاری و عملکرد تحصیلی دانشــجویان پرســتاری»،
آمــوزش در علــوم پزشــکی.248-239، )9( 3 ،

 .10حسینی نژاد ،سید حسین ( ،)1389کتاب نگارش ،تهران :لوح زرین.
 .11خدیــوی ،اســد الــه؛ ملــک محمــدی ،فریبــا (« )1387مقایســه روش تدریــس فعــال و ســنتی در پیشــرفت
درس علــوم و میــزان خالقیــت دانشآمــوزان ســوم راهنمایــی شهرســتان کــرج در ســال تحصیلــی -87
 »1386علــوم تربیتــی.120-95 ،)2( 1 ،

 .12دینارونــد ،حســن ( ،)1394اصــول و روشهــای نویــن تدریــس در دوره ابتدایــی راهبردهــای دانشآمــوز-
محــور ،تهــران :دانشپــرور.

 .13رســولی ،یوســف؛ عیســی مــراد ،ابوالقاســم پژوهشــی (« )1395اثربخشــی روش تدریــس بدیعهپــردازی بــر
خالقیــت و پیشــرفت تحصیلــی دانشآمــوزان» فصلنامــه علــوم تربیتــی.174-157 .)1(6 ،

 .14زندی ،بهمن ( ،)1394روش تدریس زبان فارسی (در دوره دبستان) ،تهران :سمت.
 .15ساکی ،رضا (« ،)1389مهارت نوشتن»،کتاب نگارش ،حسینی نژاد ،تهران :لوح زرین .230-217
 .16سیف ،علیاکبر (« ،)1379روانشناسی تربیتی» ،تهران :انتشارات آگاه.
 .17شعبانی ،حسن ( ،)1394روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر) ،تهران :سمت.
 .18شعبانی ،حسن ( )1393مهارت های آموزشی و پرورشی ،تهران :سمت
 .19فضلــی خانــی ،منوچهــر ( )1385راهنمــای عملــی روشهــای فعــال و اکتشــافی در آموزشوپــرورش،
تهــران :آزمــون نویــن.

 .20قاســم پــور مقــدم ،حســین (« )1389تفکــر خــاق و شــیوههای پــرورش آن»کتــاب نــگارش :حســینی نــژاد،
تهــران ،لوح زریــن.1007-992 ،

 .21قاســم پــور مقــدم ،حســین (« )1395بررســی تطبیقــی برنامــه درســی انشــا در دوره متوســطه ایــران و آلمــان»
مطالعــات برنامــه درســی ایــران.128-99 ،)41( 11 ،

 .22قوشــلی ،عبدالحمیــد (« )1385مقایســه تأثیــر روشهــای تدریــس بدیعهپــردازی (ســینکتیکز) بــا روش
تدریــس ســنتی بــر خالقیــت عمومــی و خالقیــت نوشــتاری دانشآمــوزان پســر کالس پنجــم ابتدایــی

شهرســتان گــرگان» پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،علــوم تربیتــی و روانشناســی ،رشــته برنامهریــزی

درســی ،دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی ،گــروه علــوم تربیتــی ،دانشــگاه تبریــز.

74

دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان

 .23کدخدایــی ،مریــم؛ ســلیمانی ،آمنــه (« ،)1394مقایســه آمــوزش بــه روش بدیــده پــردازی و روش ســخنرانی

برافزایــش خالقیــت دانشآمــوزان دختــر و پســر پایــه ســوم ابتدایــی زرینشــهر» ،پژوهــش در برنامهریــزی

درســی ،ســال دوازدهــم ،دوره دوم ،شــماره .119–130: )45(18

 .24لجــم اورک ،علــی عســگر (« )1394تاثیــر بــه کارگیــری الگــوی تدریــس بدیعهپــردازی بــر پــرورش خالقیت
دانــش آمــوزان پایــه چهــارم ابتدایــی در درس انشــا در عشــایر ایــذه» کنفرانــس ملــی روانشناســی ،علــوم

تربیتــی و اجتماعــی.

 .25متیــو .اچ.الســون ،بــی.آر .هرگنهــان )1391(،مقدمـهای بــر نظریههــای یادگیــری ،ترجمــه علــی اکبر ســیف،
تهران :دوران

 .26محقــق نیشــابوری ،جــواد (« ،)1389کتــاب نــگارش  9راهنمــای آمــوزش امــا و انشــا» کتــاب نــگارش
جلــد دوم ،حســینی نــژاد ،تهــران ،لــوح زریــن.1317-1311 :

 .27محمدی ،باغمالیی ( )1395طراحی تدریس برای یادگیری ،تهران :رشد.
 .28معروفــی ،یحیــی ،مولــودی ،مظفــر (« )1394تاثیــر روش تدریــس بدیعهپــردازی بــر پــرورش خالقیــت
دانــش آمــوزان پایــه پنجــم ابتدایــی» پژوهشهــای آمــوزش و یادگیــری ،ســال  ،22شــماره .44-31 ،6

 .29مؤمنــی مهموئــی ،حســین؛ اوجــی نــژاد ،احمدرضــا (« ،)1389تأثیــر بهکارگیــری الگــوی تدریــس
بدیعهپــردازی بــر پــرورش خالقیــت دانشآمــوزان در درس انشــا» ،مجلــه تازههــای پژوهــش در برنامــه

درســی.92-81 :)3 (1 ،

 .30مهرمحمــدی ،محمــود («)1389نــگارش خــاق ،حــوزه مغفــول برنامــه درســی»کتــاب نگارش  ،3حســینی
نــژاد ،تهران :لــوح زریــن.393-360 :

 .31نوری ،نظامالدین (« )1373شیوا سخن ،شیوه تعلیم انشا ،نویسندگی و نامهنگاری» ،بابلسر :زهره.
 .32وکیلیان ،منوچهر ( )1390روش ها و فنون تدریس ،تهران ،انتشارات پیام نور

1.Batastini, S. D. (2012) “the relationship Among Student’s Emotional Entlligence,
Creativity and leathership”, Humanities and social science, 62.
2. Cohen, Louis, Manion, Lawrence, Morrison, keith and wyse, Dominic. (2010).A
guide to teaching practice, 5 the edi, New York: published by Reutledge
3.Davies, D., Jindal-Snap, D., Colier, C., Digby, R., Hay, P., Howa, A. (2013) Creative
learning environment in education- A systematic literature review. Thinking Skills
and Creativity, 8, 80-91.

دوفصلنامه علمی -ترویجی

راهبردهای نوین تربیت معلمان

سال پنجم ،شماره هشتم ،پاییز و زمستان 1398

بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان درباره تاثیر استفاده از
روش ارزیابی همتایان در برنامه درسی کارورزی
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چکیده

هــدف از پژوهــش حاضــر ،بررســی دیــدگاه اســاتید و دانشــجویان دربــاره تاثیــر اســتفاده از روش ارزیابی
همتــا بــر ســطح دانــش ،مهــارت و نگــرش دانشــجو معلمــان دانشــگاه فرهنگیــان در برنامــه درســی

کارورزی بــوده اســت .جامعــه آمــاری پژوهــش متشــکل از کلیه اســاتید کارورزی رشــته آمــوزش ابتدایی

بــه تعــداد  27نفــر و همچنیــن کلیــه دانشــجو معلمــان رشــته آمــوزش ابتدایــی بــه تعــداد  60نفــر در

دانشــگاه فرهنگیــان اصفهــان ،در ســال تحصیلــی  97-98بــود .حجــم نمونــه اســتادان بــا اســتفاده از

روش سرشــماری کامــل ،بــه تعــداد  27نفــر و حجــم نمونــه دانشــجویان بــه شــیوه نمونــه گیــری ســاده
و بــا اســتفاده از جــدول کرجســی و مــورگان  50نفــر تعییــن شــد .ابــزار پژوهــش ،پرسشــنامه محقــق

ســاخته شــامل  32گویــه بــود و پایایــی آن بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ در دو بخــش اســاتید و

دانشــجویان بــه ترتیــب بــه میــزان  0.87و  0.81بــرآورد شــد .تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون هــای

آمــاری  tتــک نمونــه ای و مســتقل در محیــط نــرم افــزار  spssانجــام شــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه

هــر دو گــروه اســاتید و دانشــجویان بــر تاثیــر مثبــت ایــن شــیوه ارزیابــی برارتقاء ســطح دانــش ،نگرش و
مهارتهــای دانشــجویان تاکیــد دارنــد .همچنیــن تفــاوت معنــاداری بیــن نظــرات آنهــا وجــود نداشــت.
کلید واژهها :ارزیابی معتبر ،ارزیابی همتایان،کارورزی ،دانشگاه فرهنگیان

 .1استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان .ایران (نویسنده مسئول) kalbasiafsaneh@gmail.com
 .2مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان .ایران
 .3مدرس دانشگاه فرهنگیان .اصفهان .ایران
Investigating the views of faculty members and students of Farhangian University on the impact of using peer
.assessment methods in the internship program

.Investigating the views of faculty members and students of Farhangian University on the impact of using peer assessment methods in the internship program
kalbasi, afsaneh
.zahabioun, shahla
.roshanghias, parvin

دانشگاه فرهنگیان
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مقدمه
یکــی از اهــداف برنامــه هــای درســی کارورزی در تمــام رشــته هــای دانشــگاه فرهنگیــان ،تربیــت دانشــجو

معلمانــی اســت کــه در مــورد نقــش و عمــل حرفــه ای خــود نقــادی فکورانــه یــا تاملــی 1داشــته باشــند .از
ایــن رو کیفیــت ارزشــیابی از درس کارورزی ،نقــش بســزایی در توانمنــد ســازی آنــان داشــته و موجــب

تامــل در تجربیــات و رشــد حرفــه ای آنهــا خواهــد شــد .بــه طــور کلیارزشــیابی بــه عنــوان یکــی از اجــزاي
مهــم فرآینــد یاددهــی -یادگیــري ،کاربردهــا و اهــداف مختلفــی دارد ،از جملــه ایــن امــکان را فراهــم مــی
آورد تــا بــر اســاس نتایــج آن ،بتــوان از میــزان دســتیابی بــه اهــداف آموزشــی مطلــع شــد؛ نقــاط قــوت و

ضعــف فراگیــر را در جنبــه هــاي مختلــف شناســاییکــرد و در جهــت تقویــت یــا رفــع آنهــاگام برداشــت.
بــر همیــن اســاس اســت کــه ارزیابــی دانشــجو بــه عنــوان یکــی از زیــر مجموعــه هــاي مقولــه ارزشــیابی

در فعالیــت هــاي آموزشــی ،از مهمتریــن ارکان آمــوزش دانشــگاهی قلمــداد مــی گــردد .بدیهــی اســت

شــیوه متــداول ارزشــیابی از عملکــرد فراگیــران در فراینــد یــاد دهــی -یادگیــری در بســیاری از نظــام

هــای آموزشــی ،همچنــان بــه شــیوه ســنتی و توســط معلمــان و اســاتید انجــام مــی گیــرد .بنــا بــه گفتــه

ویکرمــن ،)2009(2اگــر چــه در ســال هــاي اخيــر بــه ارزيابــي همتايــان بــه عنــوان يــك روش ارزيابــي

پيشــرفت تحصيلــي توجــه ويــژه اي شــده و بتدریــج در دانشــگاه هــا بــه مرحلــه اجــرا در آمــده و بــه طــور
فزاینــده ای بــه عنــوان یــک روش ارزیابــی جایگزیــن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،امــا هنــوز در
بســياري از دانشــگاه هــا از روش هــاي ســنتي ارزيابــي اســتفاده مــي شــود .ارزيابــي همتايان عبارت اســت

از ارزشــيابي فراگيــر از عملكــرد و فعاليــت هــاي يادگيــري همتايــان خــود و هــدف اساســي آن ايجــاد

احســاس مســؤوليت بيشــتر نســبت بــه يادگيــري خــود و همتايــان اســت( شــاموی و هــاردن.)2003 ،3

ایــن در حالــی اســت کــه در پژوهــش هــای مختلفــی کــه در زمینــه آمــوزش معلمــان صــورت گرفتــه،

بــر نقــش ارزیابــی هــای اصیــل و معتبــر ،4و تأثیــر آن در یادگیــری دانشــجویان تأکیــد شــده اســت .ایــن
نــوع ارزیابــی ،نــه تنهــا موجــب ارتقــاء اســتانداردهای عملکــردی و وظایــف مــی گــردد ،بلکــه تأثیــر
مثبــت بــر اســتقالل ،انگیــزه ،خــود تنظیمــی و فراشــناخت دانشــجویان دارد .بــه همیــن دلیــل بازنگــری

در شــیوه هــای ارزشــیابی بــه ســمت شــیوه هــای غیــر ســنتی از جملــه ارزیابــی توســط همتایــان ســوق
یافتــه اســت(ویالروئل و همــکاران.)2017 ،5

1. critical reflection
2. Vickerman
3. Shumway and Harden
4. authentic assessments
5. virralloel
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قنواتــی نســب( ،)2015اظهــار مــی دارد؛ اصالحــات در شــیوه هــای ارزیابــی توجــه خــود را از اســتفاده

صــرف از شــیوه هــای ســنتی بــه روش هــای معتبرتــر کــه بــا حضــور فعــال خــود فراگیــر انجــام مــیگیرد،
معطــوف ســاخته اســت .همچنیــن پژوهــش هــای دارلینگ-هامونــد و ســیندر )2000(1در راســتای

بررســی تغییــر از آزمــون هــای دانــش محــور و غیــر موقعیتــی یــا ارزیابــی هــای فــارغ از زمینه 2بــه ارزیابی
هــای معتبــر انجــام گرفتــه اســت .تأکیــد گــرز 3و همــکاران ( )2010نیــز بــر تغییــر شــیوه ارزشــیابی در
ایــن راســتا انجــام مــی گیــرد تــا دانشــجویان از طریــق ارزیابــی عملکــرد همتایــان و همچنیــن بازخــورد

گرفتــن از آنــان ،یادگیــری خــود را افزایــش دهنــد.

ارزیابــی از همتایــان در تربیــت معلــم بــه چنــد دلیــل دارای اهمیــت اســت :الــف) دانشــجو معلمــان

بایــد از یکدیگــر یــاد بگیرنــد و عضــوی از یــک ســازمان یادگیــری شــوند .ب) بــه عنــوان افــرادی کــه در

آینــده مســئولیت ارزیابــی دانــش آمــوزان را بــر عهــده دارنــد بتواننــد عملکــرد همتایــان خــود را ارزیابــی
نماینــد و ج) بعــد از فــارغ التحصیــل شــدن قــادر بــه ارزیابــی اثربخشــی تدریــس همــکاران خــود و ارائــه
بازخــورد ســازنده4به آنهــا باشــند(ورلوپ و وابلــز.)2000 ،5

نتایــج مطالعــات در مــورد روش ارزیابــی همتایــان نشــان دادهکــه ایــن روش در درگیــر نمــودن شــناختی،

عاطفــی و رفتــاری دانشــجویان نقــش بســزایی داشــته اســت .ارزيابــي توســط همتايــان داراي مزايــاي

مختلفــي چــون افزايــش درك فراگيــر از ســبك يادگيــري خــود ،تشــويق فراگيــران بــه مســؤوليت پذيــري

در يادگيــري خــود و درگيــر شــدن در فرآينــد آمــوزش بــا شــركت در بحثهــا (الیــوت و هگینــز،)2005 ،6
كســب و بهبــود مهارتهــاي ارزيابــي نقادانــه از طريــق پيشــنهاداتي كــه بــراي كار ســاير فراگيــران مــي

دهــد ،دادن و گرفتــن بازخــورد فــوري و مرتبــط از يــك يــا چنــد نفــر و فهــم فراگیــران از ضعــف و قــوت

يادگيــري خودشــان مــی باشد(اســپیلر .)2012 ،7همچنیــن ارزیابــی همتایــان باعــث افزايــش آگاهــي
از حساســيتهاي فــردي در زمــان دريافــت بازخــورد ،بــاز شــدن ذهــن فراگيــران از طريــق انتقــادات و

پيشــنهادات ،توانايــي قضــاوت در يــك موقعيــت و کمــک بــه يادگيــري مــادام العمــر در فراگيــران و

همچنیــن دریافــت بازخوردهــای بیشــتر و ســریع تــر از طــرف همتایــان در مقایســه بــا دیگرارزیابــی هــا
1. Darling-Hammond & Snyder
2. de-contextualised tests
3. Grez
4. constructive feedback
5. Verloop & Wubbels
6. Elliott & Higgins
7. . Spiller
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مــی شــود (ارســموند; 2004 ،1کاالهــان ;2007 ،2هــاگ 2018 ،3؛ یــوان و کیــم.) 2018 ،4
تومــاس و همــکاران )2011 (5نیــز معتقدنــد مزایــای خــود ارزیابــی و ارزیابــی از همتایــان در ایــن

اســت کــه اینگونــه ارزیابــی هــا باعــث ایجــاد فرصــت هایــی بــرای بحــث و گفتگــو و تفکــر ســطح
بــاال در دانشــجویان دربــاره یادگیــری و ارزیابــی مــی شــود .دانشــجویان مــی تواننــد بــه یکدیگــر كمــك
كننــد تــا از نقایــص در یادگیــری و فهــم خــود آگاهــی یابنــد و درک دقیــق تــری از رونــد یادگیــری

بدســت آورند(اســپیلر .)2012 ،یافتــه هــای حاصــل از پژوهــش ایــگان و کاســتلو )2016( 6کــه بــه
شــیوه کیفــی انجــام گرفــت ،نشــان داد بــاور دانشــجویان بــر ایــن بــوده کــه فرصــت هایــی کــه انجــام

ارزیابــی همتایــان در اختیــار آنــان قــرار داده ،موجــب افزایــش طیفــی از ویژگــی هــا و مهارتهــای تفکــر
انتقــادی در آنهــا شــده اســت .ایــن مهارتهــا شــامل مهــارت ارزیابــی ،مهــارت برقــراری ارتبــاط و مهــارت

خــود -تأملــی مــی باشــد .ایــن دو معتقدنــد کاربــرد ارزیابــی همتــا را بایــد از دو جنبــه بــرای دانشــجو

معلمــان در نظــر گرفــت .از یــک ســو بــرای دانشــجو معلمــان بــه عنــوان یادگیرنــده و از ســوی دیگــر

بــرای دانشــجو معلمــان بــه عنــوان مربیانــی حرفــه ای .همچنیــن اظهــار مــی دارنــد دانشــجو معلمــان بــه

عنــوان یــک معلــم و همچنیــن بــه عنــوان یــک فراگیــر خواهــان توســعه مهارتهای خــود در محیطــی امن،
قابــل اعتمــاد و حمایــت کننــده مــی باشــند .بــا ایــن وجــود در پژوهــش کمالــی و همــکاران( )1390در

محدودیتهــای روش ارزیابــی همتایــان بــه ارتبــاط خصوصیــات اخالقــی فراگیــر و نتایــج ارزیابــی و

عــدم پايايــي كافــي ايــن روش ،تمايــل فراگيــران بــه دادن نمــرات مشــابه بــه همــه همتايــان ،عــدم تمايــل

فراگيــران بــه قضــاوت دربــاره همتايــان خــود و تبانــي كــردن تعــدادي از فراگيــران در مقابــل يــك همتــا
اشــاره نمــوده اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه شــیوه هــای جدیــد ارزیابــی برخاســته از موقعیــت هســتند،

نمــی تواننــد اســتاندارد مشــخصی داشــته باشــند .بنابرایــن پایایــی آنهــا وابســته بــه موقعیتهــای مکانــی،

ارزیابــی کننــده هــا و ســایر زمینههــا مــی باشــد.

چنانچــه ارزیابــی همتــا بــه شــیوه درســتی انجــام شــود ،می توانــد یک شــیوه ارزیابــی معتبر و پایا باشــد

و دارای منافــع زیــادی بــرای دانشــجویان و مربیــان اســت ،اگــر چــه اجــرای صحیــح آن بــه ویــژه در دفعــات

اول مــی توانــد یــک تــاش وقــت گیــر هــم بــرای دانشــجویان و هــم بــرای مربیــان باشــد (ســند ارزیابــی
1. Orsmond
2. Callahan
3. Hogg
4. Yuan and Kim
5. Thomas et all
6. Egan and Costello
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همتایان1دانشــگاه مــکگیــل .)2018 ،2بنابرایــن آمــوزش چگونگــی اﺟﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﺑﻪ فراگیــران ﻣﻲ

ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺠﺎم ارزیابــی در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﺮش ،ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آنهــا شــود(ون

زونــدرت3و همــکاران .)2010 ،همچنیــن اگــر ایــن روش بــا هــدف تحریــک توســعه حرفــه ای و بازخــورد

ســازنده بــه منظــور پیشــرفت بیشــتر انجــام می شــود ،پــس باید یکــی از مهارت هایی باشــد که دانشــجویان
آن راکســب مــی نمایند(اســلویزمنز 4و همــکاران 2002 ،؛ اســلیومنز و پرینــز)2006، 5

گولیکــرز و همــکاران )2009 (6مهــارت ارزیابــی همتایــان را بــه چنــد مهــارت اصلــی تقســیم نمــودهکــه
عبارتنــد از :تعریــف معیــار ارزیابــی ،قضــاوت در مــورد همتایــان و ارائــه بازخــورد .لــذا بــه اعتقــاد آنهــا

یــک برنامــه درســی مناســب کارورزی بایــد شــامل تقویــت ایــن ســه نــوع مهــارت در دانشــجویان باشــد
کــه الگــوی اجرایــی آن درشــکل شــماره یــک بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.

شکل شماره  – 1الگوی اجرایی مهارت های ارزیابی از همتایان (گولیکرز و همکاران)2009 ،
1. Peer Assessment Resource Document
2. McGill University
3. Van Zundert
4. Sluijsmans
5. Prins
6. Gulikers et all

80

دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان

مطالعه ســرفصل های واحدهای درســی چهارگانه کارورزی برنامه های درســی بازنگری شــده دانشــگاه

فرهنگیــان و همچنیــن راهنماهــای ارزیابــی از ایــن دروس نشــان مــی دهــد کــه تامــل حرفــه ای یکــی از

مــاک هــای کلیــدی در نیــل بــه شایســتگی هــای مــورد انتظــار بــوده اســت .همچنیــن در راهبردهــای
ارزشــیابی از یادگیــریکارورزی هــای چهارگانــه در قالــب ارزشــیابی فرآینــد ،بــر بازخوردهــای ارائه شــده

در نشســت هــای گروهــی در ســطح مدرســه و واحــد آموزشــی بــا مشــارکت معلمــان /همقطــاران تاکیــد
شــده اســت .از یــک ســو در شــیوه نامــه هــای ارزیابــی هــای کارورزی دانشــگاه فرهنگیــان بــه ایــن نــوع

ارزیابــی بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای افزایــش مشــارکت دانشــجو معلمــان و ایجــاد حــس مســئولیت
بیشــتر نســبت بــه یادگیــری خــود توجــه نشــده اســت .از ســوی دیگــر تاکنــون پژوهشــی در زمینه اســتفاده
از روش ارزیابــی همتایــان در برنامــه درســی کارورزی انجــام نشــده اســت.با توجــه بــه ایــن کــه هــدف
برنامــه درســی کارورزی ،تغییــر در دانــش ،نگــرش و مهــارت دانشــجو معلمــان و در نهایــت رســیدن بــه

شایســتگی هــای موردانتطــار اســت ،بــر اســاس جســتجوهای انجــام شــده ،پژوهشــگران بــه تحقیقــی در

داخــل یــا خــارج کــه تأثیــر اســتفاده از ارزیابــی همتــا را در ســه حیطــه دانــش ،نگــرش و مهــارت بــه طــور
مجــزا مــورد بررســی قــرار داده باشــند ،دســت نیافتنــد ،بــر ایــن اســاس ،هــدف کلــی پژوهــش حاضــر،

بررســی دیــدگاه اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان اصفهــان در مــورد تاثیــر روش اســتفاده از
روش ارزیابــی همتایــان در برنامــه درســی کارورزی مــی باشــد.

سواالت پژوهش
ســؤال کلــی پژوهــش :دیــدگاه اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان اصفهــان در مــورد تأثیــر
اســتفاده از روش ارزیابــی همتایــان در برنامــه درســی کارورزی چگونــه اســت؟

 -1دیــدگاه دانشــجویان در مــورد تاثیــر روش ارزیابــی همتایــان بــر ســطح دانــش ،مهــارت و نگــرش

آنهــا چگونــه اســت؟

 -2دیــدگاه اســاتید کارورزی در مــورد تاثیــر روش ارزیابــی همتایــان بــر ســطح دانــش ،مهــارت و
نگــرش دانشــجویان چگونــه اســت؟

 -3آیــا بیــن دیــدگاه اســاتید کارورزی و دانشــجویان در مــورد تاثیــر روش ارزیابــی همتایــان بــر ســطح
دانــش ،مهــارت و نگــرش دانشــجویان تفــاوت معنــادار وجــود دارد؟
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روش پژوهش
در پژوهــش حاضــر بــه منظــور بررســی نظــرات اســتادان کارورزی و دانشــجومعلمان نســبت بــه تاثیــر
ارزیابــی همتایــان بــر دانــش ،نگــرش و مهــارت دانشــجویان در برنامــه درســی کارورزی از روش

توصيفي-پيمايشــي اســتفاده شــده اســت .جامعــه آمــاري ايــن پژوهــش ،شــامل كليــه اســتادان واحــد

درســی کارورزی در رشــته آمــوزش ابتدایــی دانشــگاه فرهنگيــان اســتان اصفهــان پردیــس فاطمــه
زهرا(س)بــه تعــداد  27نفــرو همچنیــن دانشــجو معلمانــیکــه در نیمســال دوم ســال تحصیلــی 97-98

درس کارورزی را اخــذ نمــوده بودنــد بــه تعــداد  60نفــر بــود .جهــت انتخــاب نمونــه در بخــش اســاتید
از روش سرشــماری کامــل اســتفاده شــد .بــرای تعییــن حجــم نمونــه دانشــجویان از جــدول کرجســی و

مــورگان اســتفاده شــد كــه تعــداد  50دانشــجو معلــم بــه دســت آمــد؛ و بــا اســتفاده از روش نمونــه گيــري
تصادفــي ســاده انتخــاب شــدند .ابــزار گــردآوری داده هــا در ایــن پژوهــش ،پرسشــنامه محقق ســاخته در

دو بخــش دانشــجویان و اســاتید بــود کــه از نتایــج مطالعــه تحلیلــی اســناد و مــدارک ،کتــب و مجــات
الکترونیکــی و همچنیــن پایــگاه هــای اطالعاتــی معتبــر ،درحــوزه ارزیابــی و کارورزی مراکــز تربیــت

معلــم مشــخصه هــای ارزیابــی همتایــان اســتخراج گردیــد و در مجمــوع در قالــب یــک پرسشــنامه بــا

 32گویــه تدویــن شــد .گویــه هــا در ســه بعــد دانــش ،نگــرش و مهــارت و بــر اســاس طيــف  5درجــه ای

ليكــرت ســازماندهی شــدند ..روايــي صــوري و محتوايــي پرسشــنامه هــا توســط 5نفــر از اســاتید علــوم

تربیتــی مــورد تأييــد قــرار گرفــت .همچنيــن ،بــا توجــه بــه ايــن كــه نتايــج حاصــل از اســتخراج گويــه هاي
اوليــه بــراي اعتباربخشــي نيــاز بــه مطالعــه اوليــه داشــت در بيــن  5نفــر از اســتادان و 20نفــر از دانشــجو
معلمــان توزيــع شــد و بــراي تحليــل پرسشــنامه هــا از آزمــون آلفــاي كرونبــاخ جهــت تعييــن پايايــي

اســتفاده گرديــد .پایایــی پرسشــنامه در بخــش اســاتید  0/87و در بخــش دانشــجویان  0/81بــه دســت
آمــد .در تحلیــل داده هــا از آزمــون هــای آمــاری  tتــک نمونــه ای و  tمســتقل اســتفاده شــد.

یافتهها
ســوال  :1دیــدگاه دانشــجویان در مــورد تاثیــر روش ارزیابــی همتایــان بــر ســطح دانــش ،مهــارت و
نگــرش آنــان چگونــه اســت؟

بــه منظــور تعییــن دیــدگاه دانشــجویان دربــاره تاثیــر ارزیابــی همتایــان بــر دانــش ،نگــرش ومهــارت هــای
آنــان از آزمــون تــی تــک نمونــه ای اســتفاده شــد .آمــاره هــای توصیفــی و نتایــج آزمــون تــی تــک نمونه ای

در ابعــاد دانــش ،نگــرش و مهــارت بــه تفکیــک در جــدول شــماره یــک ارائــه مــی گــردد.
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جدول شماره  :1نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای دیدگاه دانشجویان در ابعاد دانش ،نگرش و مهارت
بعد

ارزیابی همتا موجب می شود تا .......

 .1یادگیری من بیشتر شود

 .2دانش حرفه ایم بیشتر شود

 .3بازخورد بیشتری از کارم دریافتکنم

دانش

 .5مالکهای ارزیابی برایم عینیت یافته و
آنها را در ارزیابی از فراگیرانم به کار گیرم.

 .6سرعت دریافت بازخوردها افزایش یابد.

 .7یادگیری از حوزه فردی به حوزه جمعی
گسترش یابد.
.8یادگیری مشارکتی تشویق و ترویج شود.

 .9اختالف قدرت میان استاد و دانشجو کاهش یابد.

.10ضرورت حضور فراگیران در فرآیند
یادگیری افزایش یابد.

 .11تصور دریافت قضاوت منصفانه
تری داشته باشم.

 .12در صورت عدم راهنمایی درست،
امکان ارائه بازخورد معنادار را نداشته باشم.

 .13نسبت به ارزیابی صحیح و عاری
از خطای همتایانم در مورد کارم اعتماد
نداشته باشم.
نگرش

 .14وقت زیادی تلف شود.

 .15به دلیل وجود روابط دوستانه بین
دانشجویان قضاوت صحیح انجام نشود.

 .16وجود انگیزه های شخصی موجب
عدم تمایل به قضاوت عادالنه گردد.

 .17کنترل و خودگردانی در فرایند
یادگیری ایجاد شود.

 .18ارزیابی از دقت و اعتبار کافی
برخوردار نباشد.

.19احساسناامنیدردانشجویانایجادگردد.

 .23صالحیت من در قضاوت و انتخاب
گزینه های هوشمندانه افزایش یابد.

4.24

0.870

4.02

0.891

4.24

0.893

4.04

0.902

4.08

0.778

4.26

0.750

4.08

0.853

3.88

0.917

3.64

1.244

4.08

0.778

3.34

1.022

3.46

1.164

3.46

1.312

3.54

1.128

3.94

0.934

2.70

1.035

2.70

1.054

3.86

0.903

3.86

4.140

 .4آگاهی بیشتری از نقاط ضعف و قوتم
پیدا کنم.

4.16

0.841

میانگین

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

انحراف
معیار

آماره t

سطح
معناداری

0.723

11.136

0.000

0.880

3.662

0.399

11.726

0.000
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 .24ایده های من شفاف شده  ،بازنگری
و اصالح گردد.
نگرش

 .25احسلس استقالل یا خودگردانی در
من رشد یابد.

 .27دیدگاه من در آینده نسبت به ارزیابی
از فراگیرانم وسعت یابد.
 .30تفکر سطح باال بین من و همتایانم
درباره یادگیری و ارزیابی شکل بگیرد.

 .20به نوعی خود تنظیمی در یادگیری برسم.

 .21مهارت خود ارزیابی در من تقویت شود.
 .22مالک های ارزیابی و انطباق عملکرد
خود با آنها را به خوبی تشخیص دهم.

مهارت

 .26نسبت به نقش و عمل حرفه ای در
من خود -انتقادی ایجاد شود.
 .28مسؤلیت پذیری من در قبال
یادگیری افزایش یابد.

 .29بعن��وان ف��ردی س��هيم در ام��ر آموزش،
در فرايند ارزشــيابي وارد شــوم.

 .31مهارت یادگیری مادام العمر در من
ایجاد شود.
 .32مهارت تفکر انتقادی در من
افزایش یابد.

4.12

0.746

3.92

0.853

3.94

0.934

4.16

0.765

3.84

0.765

3.92

0.829

4.18

0.873

4.10

0.735

4.18

0.690

3.92

0.876

4.30

0.677

3.96

3.662

0.399

11.726
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0.000

0.754

مجموع

4.050

3.878

0.589

0.460

12.594

13.507

0.000

0.000

براســاس نتایــج بــه دســت آمــده از آزمــون  tتــک نمونــه ای مقــدار ایــن آزمــون بــا  95درصــد اطمینــان

در ســه بعــد دانــش ،نگــرش و مهــارت معنــادار اســت کــه بیانگــر اختــاف معنــادار میانگیــن در هــر یــک
از ســه بعــد مطــرح شــده بــا مقــدار مفــروض  3مــی باشــد .بــا توجــه بــه جــدول شــماره یــک ،از دیــدگاه

دانشــجویان کمتریــن میانگیــن در بعــد دانــش بــه گویــه  2بــا مقــدار  .2( 4.02موجــب رشــد دانــش

حرفـهای مــی شــود) و بیشــترین میانگیــن بــه گویــه  7بــا مقــدار  .7( 4.26یادگیــری از حــوزه فــردی بــه
حــوزه جمعــی گســترش مــی یابــد) اختصــاص یافتــه اســت.

در بعــد نگــرش کمتریــن میانگیــن بــه گویههــای  18و ( 19ارزیابــی همتــا از دقــت و اعتبــار کافــی

برخــوردار نیســت .وارزیابــی همتــا موجــب احســاس ناامنــی در دانشــجویان مــی گــردد) معــادل2.70،و

بیشــترین میانگیــن بــه گویــه ( 30ارزیابــی همتــا موجــب شــکل گیــری تفکــر ســطح بــاال بیــن همتایــان
دربــاره یادگیــری و ارزیابــی مــی شــود).معادل 4.61تعلــق گرفتــه اســت.در بعــد مهــارت ،کمتریــن
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میانگیــن بــه گویــه  .20( 20ارزیابــی همتــا موجــب دســتیابی بــه نوعــی خــود تنظیمــی در یادگیــری مــی
شــود ).معــادل 3.84و بیشــترین میانگیــن بــه گویــه ( 32ارزیابــی همتــا موجــب رشــد مهــارت تفکــر
انتقــادی مــی گردد).معــادل  4.32مربــوط اســت.

مقایســه ی بیــن میانگیــن ســه بعــد دانــش ،نگــرش و مهــارت نیــز نشــان مــی دهــد کــه روش ارزیابــی

همتایــان ،بــر دانــش بیشــترین تاثیــر و بــر نگــرش دانشــجویان کمتریــن تاثیــر را دارد.

ســوال  :2دیــدگاه اســاتید کارورزی در مــورد تاثیــر روش ارزیابــی همتایــان بــر ســطح دانــش ،مهــارت

و نگــرش دانشــجویان چگونــه اســت؟

جدول شماره  :2نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای دیدگاه اساتید در ابعاد دانش ،نگرش و مهارت
بعد

گویه ها

میانگین

انحراف

ارزیابی همتایان از عملکرد یکدیگر موجب

استاد

 -1یادگیری دانشجویان بیشتر شود.

4.51

0.579

4.40

0.693

4.62

0.492

 -5مالک ها و استانداردهای ارزیابی
برای آنها عینیت پیدا می کند به طوری که
بعد ًا میتوانند در ارزیابی عملکرد خودشان
نیز از آنها استفاده کنند.

4.33

0.679

 -6بازخوردهای بیشتر و سریع تری از
یکدیگر دریافتکنند.

4.48

0.509

4.44

0.640

4.48

0.509

4.14

0.907

می شود تا..............

 -2توانمندی دانشجویان در کار حرفه
ای افزایش یابد.
 -3از افراد بیشتری در مورد کار خود
بازخورد بگیرند.
 -4نسبت به نقاط ضعف و قوتشان
آ گاهی بیشتری پیداکنند.

دانش

 -7یادگیری از حیطه خصوصی و فردی
فراتر رفته و جنبه عمومی تری پیدا کند.

 -8یادگیری مشارکتی تشویق و تعمیم یابد.

نگرش

 -9اختالف قدرت میان استاد و دانشجو
کاهش یابد.
 -10حضور فراگیران را در فرآیند
یادگیری افزایش ده..

4.51

3.51

معیار

0.700

0.893

میانگین
بعد

4.476

انحراف
معیار
بعد

0.424

آماره t

18.071

سطح

معناداری

0.000
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 -11دانشجو معلمان احساسکنند به طور
منصفانه تری مورد قضاوت قرار میگیرند.
 -12چنانچه دانشجومعلمان در مورد
ارزیابی عملکرد همتایان خود درست
راهنمایی نشوند ،قادر به ارائه بازخورد
معنادار نباشند

 -13دانشجو معلمان به ارزیابی عملکرد
شان توسط همتایان اعتماد نکنند و
تصور کنند که آنها قادر به ارزیابی درست
نیستند.
 -14برای دانشجو معلمان و هم اساتید
بسیار وقت گیر باشد.
 -15وجود روابط دوستانه بین دانشجو
معلمان مانع از قضاوت صحیح و در
نتیجه موجب عدم ارزشیابی صحیح از
عملکرد یکدیگر گردد.

نگرش

 -16وجود انگیزه های شخصی موجب
عدم تمایل به قضاوت و ارزشیابی
صحیح و عادالنه از عملکرد همتایان
گردد.
 -17افزایش انگیزه ،کمک به توسعه
درک بهتر ،تشویق در جهت آموزش
عمیق ،کنترل و خودگردانی در فرایند
یادگیری،گردد.

 -18از دقت و اعتبار کافی برخوردار
نباشد.

 -19م احساس ناامنی در دانشجومعلمان
ایجاد شود.
 -23صالحیت آنها در قضاوت کردن
و انتخاب گزینه های هوشمندانه افزایش
یابد.
 - 24ایده های آنها شفاف شده،
بازنگری و اصالح گردد.

 -25استقالل یا خودگردانی را رشد
داده و موجب می شود تا ارزیابی کنندگان
و همچنین ارزیابی شوندگان تبدیل به
یادگیرنده ای اثر بخش شوند.

4.07

0.916

4.32

0.733

3.92

0.957

3.18

1.177

3.33

1.143

3.40

1.185

4.29

0.668

3.11

0.974

2.85

1.133

4.29

0.668

4.11

0.847

4.22

0.697
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نگرش

 -27مهارت دانشجومعلمان در ارزیابی
از دانش آموزانشان در آینده افزایش یابد.

 -30فرصت های بحث و گفتگو و
تفکر سطح باال بین آنها درباره یادگیری و
ارزیابی افزایش یابد.
 -20دانشجویان به نوعی خود تنظیمی
در یادگیری برسند.
 -21مهارات خودارزیابی در
دانشجویان ایجاد شود.

 -22دانشجویان نه تنها در تشخیص
و بکار بستن معیار های ارزیابی بلکه
در قضاوت نسبت به میزان انطباق
عملکردشان با این معیارها  ،نیز در گیر
شوند.

مهارت

 -26دانشجویان نقش و عمل حرفه ای
خود را به طور نقادانه مورد تأمل قرار
دهند.
 -28مشارکت دانشجویان در فرایند
ارزشیابی و در نتیجه رشد مسؤلیت
پذیری در قبال یادگیری افزایش یابد.

 – 29دانشجویان به عنوان فردی سهيم
در امر آموزش ،در فرايند ارزشيابي نيز
وارد شوند.
 -31مهارتهایی برای رشد و توسعه
حرفه ای و یادگیری مادام العمر در
دانشجویان ایجاد می شود.
 -32مهارت تفکر انتقادی در
دانشجویان افزایش یابد.

4.29

0.608

4.33

0.554

4.07

0.474

4.25

0.525

4.25

0.446

4.29

0.608

4.25

0.712

4.33

0.620

3.88

0.891

4.37

0.791

4.217

مجموع

4.093

0.428

0.375

14.773

15.151

0.000

0.000

براســاس نتایــج بــه دســت آمــده از آزمــون  tتــک نمونــه ای ،ایــن آزمــون در هــر ســه بعــد دانــش ،نگــرش

و مهــارت در ســطح  sig<0.05معنــادار مــی باشــد .بنابرایــن بیــن میانگیــن در ایــن ســه بعــد و مقــدار پیــش

فــرض  ،3اختــاف معنــاداری وجــود دارد و میانگین ها در ســطح مطلوب قرار گرفته اســتکه نشــاندهنده

ی موافقــت اســاتید بــا تاثیــر ارزیابــی همتــا بــر ســطح دانــش ،نگــرش و مهــارت دانشــجویان مــی باشــد.
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بنابــر یافتــه هــای توصیفــی گــزارش شــده در جــدول شــماره  ، 2بــر اســاس دیــدگاه اســاتید بیشــترین

میانگیــن در بعــد دانــش مربــوط بــه گویــه (4موجــب آگاهــی بیشــتر از نقــاط ضعــف و قوت دانشــجویان

مــی شــود) بــا میانگینــی معــادل  4.62و کمتریــن میانگیــن کــه نشــانگر کمتریــن تاثیــر مــی باشــد بــه

گویــه( 5مالکهــای ارزیابــی بــرای دانشــجویان عینیــت یافتــه و آنهــا را در ارزیابــی از فراگیرانشــان بــه

کار مــی گیرنــد) بــا میانگینــی معــادل  4.33اختصــاص یافتــه اســت .در بعــد نگــرش ،کمتریــن میانگیــن
بــه گویــه( 19ارزیابــی همتــا موجــب احســاس ناامنــی در دانشــجویان مــی گــردد) بــا میانگیــن 2.85 ،و

بیشــترین میانگیــن بــه گویــه ( 30ارزیابــی همتــا موجــب شــکل گیــری تفکــر ســطح بــاال بیــن همتایــان

دربــاره یادگیــری و ارزیابــی میشــود ).بــا میانگینــی معــادل  4.33تعلــق یافتــه اســت.

در بعــد مهــارت ،بیشــترین تاثیــر مربــوط بــه گویــه( 32ارزیابــی همتــا موجــب رشــد مهــارت تفکــر

انتقــادی مــی گــردد ).بــا میانگینــی معــادل  4.37و کمتریــن تاثیــر مربــوط بــه گویــه ( 31مهارتهایــی را
بــرای یادگیــری مــادام العمــر ایجــاد مــی کند).بــا میانگیــن  3.88اختصــاص یافتــه اســت.

همچنیــن براســاس میانگینهــای بــه دســت آمــده بــرای بعــد دانــش ،نگــرش و مهــارت ،از دیــدگاه اســاتید،

ارزیابــی همتایــان بــر بعــد دانــش بیشــترین تاثیــر و بر بعــد نگرش دانشــجویانکمتریــن تاثیــر را دارد.

ســوال  :3آیــا بیــن دیــدگاه اســاتید کارورزی و دانشــجویان در مــورد تاثیــر روش ارزیابــی همتایــان بــر

ســطح دانــش ،مهــارت و نگــرش دانشــجویان تفــاوت معنــادار وجــود دارد؟

بــرای بررســی تفــاوت دیــدگاه اســاتید و دانشــجویان ،از آزمون  tمســتقل اســتفاده شــد .ابتــدا مفروضات
ایــن آزمــون یعنــی مســتقل بــودن آزمودنــی هــا ،تصادفــی بــودن و نرمــال بــودن توزیــع نمــرات بررســی

گردید.بــرای یکســانی واریانسهــای دو گــروه اســاتید و دانشــجویان در ابعــاد ســه گانــه از آزمــون لویــن

اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول شــماره  3ارائــه شــده اســت .همچنیــن نتایــج حاصــل از آزمــون t
مســتقل در جــدول شــماره  4ارائــه شــده اســت.

جدول شماره  :3آزمون لوین برابری واریانسهای اساتید و دانشجویان در ابعاد سه گانه
بعد

دانش

نگرش

مهارت

آماره لوین

df1

df2

سطح معناداری

0.060

1

75

0.808

2.521
2.512

1
1

75
75

0.117
0.117

جــدول  3نشــاندهنده آزمــون لویــن بــرای یکســانی واریانسهــای دو گــروه اســاتید و دانشــجویان در
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ابعــاد ســه گانــه میباشــد .بــا توجــه بــه اینکــه آمــاره لویــن بــرای هــر ســه بعــد دانــش ،نگــرش و مهــارت
در ســطح  0.05معنــادار نمیباشــد ،فــرض برابــری واریانسهــا تاییــد میشــود؛ بنابرایــن ،بــرای بررســی
مقایســه میانگینهــا از فــرض همگنــی واریانسهــا اســتفاده شــد .در ادامــه آزمــون  tمســتقل جهــت

مقایســه میانگینهــا ارائــه شــده اســت.

جدول شماره  :4نتایج آزمون  tمستقل مربوط به تفاوت دیدگاه اساتید و دانشجویان در ابعاد دانش ،نگرش و مهارت
بعد

نمونه

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

درجه آزادی

T

معنی داری

دانش

اساتید

27

4.476

0.424

75

-2.217

0.03

دانشجویان

50

4.140

0.723

دانشجویان

50

3.662

0.399

اساتید

27

4.217

0.428

دانشجویان

50

4.050

0.589

نگرش

مهارت

اساتید

27

3.840

0.446

75

75

0.740

-1.302

0.461

0.197

جــدول 4نشــان دهنــده آزمــون  tمســتقل جهــت مقایســه دیــدگاه اســاتید و دانشــجویان نســبت بــه تاثیــر
اســتفاده از روش ارزیابــی همتایــان بــر دانــش ،نگــرش و مهــارت دانشــجویان میباشــد .نتایــج حاکــی از

آن اســت کــه بیــن دیــدگاه اســاتید و دانشــجویان نســبت بــه تاثیــر روش ارزیابــی همتایــان در بعــد دانــش

تفــاوت معنــاداری وجــود دارد ()t= -2.217 ; P < 0.05؛ بــر اســاس میانگیــن نمــره اســاتید ( )4.476و

دانشــجویان ( )4.140میتــوانگفــت دیــدگاه اســاتید نســبت بــه دانشــجویان دربــاره تاثیــر روش ارزیابی
همتایــان بــر بعــد دانــش بهتــر اســت .همچنیــن نتایــج حاکــی از آن اســت کــه بیــن نگــرش اســاتید و
دانشــجویان نســبت بــه تاثیــر روش ارزیابــی همتایــان بــر بعــد نگــرش تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد

()t= -0.740 ; P>0.05؛ بــر اســاس میانگیــن نمــره اســاتید ( )3.840و دانشــجویان ( )3.753میتــوان

گفــت اســاتید نگــرش بهتــری بــه بعــد نگــرش نســبت بــه دانشــجویان دارنــد .همچنیــن نتایــج حاکــی از
آن اســت کــه بیــن نگــرش اســاتید و دانشــجویان نســبت بــه تاثیــر روش ارزیابــی همتایــان بر بعــد مهارت
تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد ()t= -1.302 ; P> 0.05؛ بــر اســاس میانگیــن نمــره اســاتید ( )4.217و

دانشــجویان ( )4.050میتــوان گفــت اســاتید نســبت بــه دانشــجویان نگــرش بهتــری بــه تاثیــر روش
ارزیابــی همتایــان بــر افزایــش بعــد مهارتــی دانشــجویان دارنــد.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی تاثیــر ارزیابــی همتایان بر دانــش ،نگــرش و مهارت های دانشــجویان
در برنامــه درســی کارورزی از دیــدگاه اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان انجــام شــده اســت.
براســاس یافتــه هــای بــه دســت آمــده ،اســتفاده از ارزیابــی همتایــان در درس کارورزی تاثیــر مثبتــی بــر
بعــد دانــش ،نگــرش و مهــارت هــای دانشــجویان دارد .در حقیقــت ،ارزيابــي همتــا بــه عنوان يكــي از راه

هــاي مؤثــر دريافــت بازخــورد يــاد گيرنــدگان از یکدیگــر مــي توانــد بازتــاب مفيــدي از ميــزان موفقيــت
برنامــه درســی کارورزی در ايجــاد توانمنــدي هــاي الزم در عملكــرد دانشــجویان را نشــان داده و یادگیری

را از حــوزه فــردی بــه حــوزه جمعــی گســترش دهــد .از ایــن رو مــی بایســت بــه عنــوان ابــزاري قــوي بــراي

افزايــش پويايــي فــردي و گروهــي مــورد توجــه بيشــتري قــرار گيــرد .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش هــای
ویالروئــل و همــکاران( )2017؛ اســپیلر()2012؛ ایــگان و کاســتلو ( )2016و تومــاس و همــکاران
( )2011هــم راســتا اســت .در حقیقــت هــدف اساســي ايــن روش ايجــاد احســاس مســؤوليت بيشــتر

نســبت بــه يادگيــری خــود و همتايــان مــی باشــد و بــه همیــن علــت بــا توجــه دادن افــراد به آ گاهی بیشــتر
از نقــاط ضعــف و قــوت دیگــران ،آن هــا را از کیفیــت یادگیــری خــود مطلــع مــی کنــد .ایــن یافتــه در

پژوهــش هــای گــرز و همــکاران ( )2010؛ شــاموی و هــاردن (  ،)2003الیــوت و هگینــز)2005( ،
؛ اســپیلر )2012( ،نیــز تاییــد شــده اســت .از ارزيابــي همتايــان مــي تــوان در ارزيابــي مهــارت هــاي
ارتباطــي ،تعهــد حرفــه اي و مــوارد مرتبــط بــا حيطــه عاطفــي نیــز اســتفاده كــرد .بــا ایــن وجــود در بــه

كارگيــري ارزيابــي همتايــان بايــد بــه نكاتــي توجــه كــرد :تعييــن معيارهــاي ارزيابــي ،انجــام بحــث بيــن
فراگيــران ،بعــد از ارزيابــي همتايــان ،اطمينــان از وجــود زمــان كافــي بــراي انجــام ايــن نــوع ارزيابــي و

آمــوزش چگونگــي اجــراي آن بــه فراگيــران .همچنيــن بايــد بــه بعضــي محدوديــت هــاي آن مثــل ارتبــاط
خصوصيــات اخالقــي فراگيــر و نتايــج ارزيابــي و پايايــي پاييــن آن توجــه داشــت.

پیشنهاداتکاربری:
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات کاربردی زیر ارائه میگردد:
 -1بــا توجــه بــه ایــن کــه صالحیتهــای دانشــجو معلمــان شــامل مجموع ـهای از دانــش ،مهــارت و
نگــرش مــی باشــد یــک ابــزار صــرف نمــی توانــد تمــام جنبــه هــای آن را پوشــش دهــد بــه همیــن دلیــل
مجموعــه ای از روش هــای ارزیابــی بایــد در ارزیابــی شایســتگیهای مــورد انتظــار بــه کار گرفتــه شــوند.

بنابرایــن در ارزشــیابی فرآینــدی و فــرم هــای مختلــف ارزیابــی گزارشهــای پایانــی ،ارزیابــی همتایــان به
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عنــوان یکــی از عوامــل تاثیرگــذار مــورد توجــه قــرار گیــرد و بخشــی از نمــره بــه ایــن امــر اختصــاص یابد.
 -2از ارزیابــی همتایــان بــه عنــوان یــک ابــزار ارزیابــی در واحدهــای درســی عملــی دیگــر ماننــد
راهبردهــای تدریــس ،پژوهــش و توســعه حرفـهای  2 ،1و  3کــه شــامل روایــت پژوهــی ،اقــدام پژوهــی

و درس پژوهــی مــی شــوند اســتفاده شــود.

 -3قبــل از کاربــرد ارزیابــی همتایــان ،آمــوزش چگونگــی اجــرای مراحــل آن شــامل تعییــن معیارهــای
ارزیابــی ،نظــارت بــر انجــام بحــث بیــن فراگیــران در قضــاوت عملکــرد همتایــان و شــیوههای ارائــه

بازخــورد و همچنیــن اطمینــان از وجــود زمــان کافــی بــرای انجــام ایــن نــوع ارزیابــی دارای اهمیــت

اســت .بنابرایــن آمــوزش چگونگــی اجــرای ارزیابــی همتایــان بایــد بــه عنــوان بخشــی از آموزشهــای

بالندگــی حرف ـهای مدرســان و اعضــای هیــات علمــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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نقش واسطهای جهتگیری هدف در رابطه بین هوش عاطفی با عملکرد
تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه اولکامفیروز

حسین افالکی

The mediating role of goal orientation in the relationship between emotional intelligence and academic performance of high school students in Kamfirooz area
Hosein Aflakifard

دانشگاه فرهنگیان

1

چکیده

هــدف از پژوهــش حاضــر نقــش واســطهای جهــت گیــری هــدف در رابطــه بیــن هــوش عاطفــی بــا

عملکــرد تحصیلــی دانشآمــوزان بــود .روش پژوهــش از نظــر هــدف ،كاربــردي بــوده کــه بــرای انجــام

آن روش توصیفــی -همبســتگي اســتفاده شــد .جامعــه آمــاري شــامل همــه دانشآمــوزان دوره متوســطه
اول کامفیــروز نفــر بودنــد .بــرای تعییــن حجــم نمونــه بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری خوشـهای چنــد

مرحلــه ای تعــداد  150دانــش آمــوز انتخــاب شــدند .ابــزار گــردآوری دادههــا شــامل  3پرسشــنامه
عملکــرد تحصیلــی فــام و تیلــور ،جهــت گیــری هــدف بوفــارد و همــکاران ،هــوش عاطفــی بــارآن بــود

کــه روايــي و پايايــي ابــزار مــورد تاييــد قــرار گرفــت .بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل دادهها از شــاخصهای

آمــار توصیفــی میانگیــن و انحــراف معیــار و از روشهــای آمــار اســتنباطی ،ضریــب همبســتگی پیرســون

و آزمــون مــدل میانجــیگــری چندگانــه بــا اســتفاده از برنامــه آمــاری پریچــر و هیز اســتفادهگردیــد .نتایج
نشــان دهنــده آن اســت بیــن هــوش عاطفــی بــا عملکــرد تحصیلــی رابطــه معن ـاداری وجــود دارد .بیــن

جهــت گیــری هــدف بــا عملکــرد تحصیلــی رابطــه معنـاداری وجــود دارد دارد .هــوش عاطفــی بــا جهــت
گیــری هــدف رابطــه معنـادار دارد .جهــت گیــری معطــوف بــه عملکــرد پرهیــزی در رابطــه بیــن هــوش

عاطفــی و عملکــرد تحصیلــی نقــش واســطهای ایفــا میکنــد.

واژههای کلیدی :جهت گیری هدف ،هوش عاطفی ،عملکرد تحصیلی ،دانشآموزان.
 .1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان،فارس ،ایران
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مقدمه
نظامهــای تعلیــم و تربیــت همیشــه اهــداف خاصــی را بــرای افــراد در نظــر گرفتهانــد و مدلهــای

آموزشــی ویــژهای را الگــوی عمــل خــود در موقعیتهــای آموزشــگاهی قــرار دادهانــد .مطابــق بــا عامترین

مدلهــای یادگیــری آموزشــی مهمتریــن اهــداف نظامهــای تعلیــم و تربیــت بــر ســه حــوزه شــناختی،
عاطفــی و روانــی ـ حرکتــی متمرکــز بــوده اســت کــه در ایــن بیــن ،یادگیــری آموزشــگاهی در ماهیــت

خصلــت شــناختی بــه خــود گرفتــه اســت ،بــه واســطه روشهــای آموزشــی مســتقیم مــورد آمــاج قــرار

گرفتــه و بــه واســطه ارزیابــی مولفههــای شــناختی ،بهــرهوری ایــن نظامهــا در قالــب عملکــرد تحصیلــی

1

فراگیــران ســنجیده میشــود (کاپــور.)2018 ،2

عملکــرد تحصیلــی بــه مقــدار یادگیــری فــرد بــه صورتــی کــه توســط آزمونهــای مختلــف درســی ماننــد
ریاضــی ،آمــار ،علــوم و  ...ســنجیده میشــود ،اشــاره دارد (درتــاج ،زارعــی زوارکــی ،علــی آبــادی ،فــرج

الهــی و دالور .)1395 ،عملکــرد تحصیلــي ،توانایــي آموختــه شــده یــا اکتســابي فــرد در موضوعــات

آموزشــگاهي اطــاق ميشــود کــه بــه وســیله آزمونهــای فراگیــری استانداردشــده یــا آزمونهــای
معلمســاخته اندازهگیــری ميشــود .عملکــر د تحصیلــی ضعیــف از ایــن جهــت مسئلهســاز میشــود کــه
فــرد بــا عملکــرد تحصیلــی نامناســب و ضعیــف بــه توانایــی وکفایــت خود شــک و احســاس بیکفایتی،
بــی لیاقتــی و حقــارت میکنــد و از ادامــۀ تحصیــل و یادگیــري بــاز مــی مانــد (فــان و نگــو2014 ،3؛ بــه

نقــل از فــوالد ،کجبــاف و قمرانــی .)1395 ،هريــك از دانشآمــوزان بايــد در طــول مــدت تحصيــل،

فرصتهــا و مشــكالت را در نظــر داشــته باشــند .بــراي آن ايدههايــي را مطــرح كننــد و بــراي اجــراي

ايدههــاي خــود ،آموزشهــاي الزم را عــاوه بــر آموزشهــاي موظــف رشــته مربــوط بــه خــود ،طــي کننــد.
يكــي از عواملــي كــه نقــش چش ـمگيري هــم بــر موفقيــت و عــدم موفقيــت افــراد ايفــا ميكنــد ،هــوش

عاطفــي اســت .فرهنــگ مــا ارزش وااليــي بــراي هــوش عمومــي قائــل شــده اســت ،امــا ايــن هــوش

عمومــي در واقــع از هــوش اجتماعــي نشــات گرفتــه اســت .امــروزه ثابــت شــده اســت كــه وجــود عاطفــه
بــراي عاقالنــه فكركــردن اهميــت دارد و بــاور قديمــيكــه عاطفــه و منطــق را رو در روي هــم قرار مــي داد،

كامــا بــي اثــر شــده اســت .بنابرايــن ،قيــاس هوشعقلــي و هوشعاطفــي هــم بــه صــورت تعاملــي بــراي
رشــد و پيشــرفت آدمــي در تمامــي امــور مربــوط بــه زندگــي بــه كار ميروند(الوانــی ،دده بيگــي.)1387 ،

هــوش عاطفــی شــامل توانايــي مــا بــراي حــل مشــكالت هيجانــي انعطــاف پذيــري و قبــول واقعيــت مــي
1. academic Performance
2. Kapur
3. Phan & Ngu
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شــود .بــر اســاس مطالعــات گلمــن در بهتريــن شــرايط همبســتگي اندكــي بيــن هــوش عمومــي و برخــي

از ابعــاد هــوش هيجانــي وجــود دارد ،بــه طــوري كــه مــي تــوان ادعــا كــرد و آنهــا عمدتـ ًا ماهيــت مســتقل
دارنــد .وقتــي افــراد داراي هــوش عمومــي بــاال در زندگــي تقــا ميكننــد و افــراد داراي هــوش متوســط

بــه طــور شــگفت انگيــزي پيشــرفت ميكننــد ،شــايد بتــوان آن را هــوش عاطفــی بــاالي آنــان دانســت

(گلمــن1998،1؛ بــه نقــل از یوســفوند و یاراحمــدی.)1398 ،

بــار-ان )2000(2مدلــي چندعاملــي بــراي هــوش هيجانــي تدويــن كــرد و هــوش هيجانــي را نظامــي

از مهارتهــا كاراييهــاي مشــخص دانســت كــه بــر تواناييهــاي او بــراي موفقيــت بــا بحــران و
روياروييهــاي محيطــي تأثيــر ميگــذارد .او بــا معرفــي  15بعــد هــوش هيجانــي (عاطفــي) مدعــي شــد
كــه هــوش هيجانــي مهارتهــاي هيجانــي و اجتماعــي در طــي زمــان رشــد ميكننــد و مــي تــوان از طريــق
آمــوزش و برنامههــاي اصالحــي و درمانــي آنهــا را افزايــش داد.

هــوش هیجانــی مــی توانــد رشــد یابــد و افــرادی کــه دارای هــوش هیجانــی بــاال هســتند در برخــورد بــا

فشــارهای محیطــی عملکــرد موفقیــت آمیزتــری دارند(بــار-ان .)2006،در تاییــد ایــن مطلــب مــی توان

بــه پژوهــش آدایــر و همــکاران )2020(3اشــاره کــرد کــه نشــان دادنــد کــه هــوش عاطفــی بویــژه توانایــی

درک احساســات بــه طــور مســتقیم قابلیــت پیــش بینــی عملکــرد تحصیلــی را دارد .پژوهــش تومــاس
و همــکاران )2017(4هــم نشــان داد کــه هــوش هیجانــی بــه طــور چشــمگیری در عملکــرد تحصیلــی

دانــش آمــوزان موثــر اســت .همچنیــن نتایــج پژوهــش ســادات بیننــده و همــکاران ( ،)1398نجفــی
( ،)۱۳۹۸شــویچی )۱۳۹۸( ،و کریمــی و همــکاران ( )۱۳۹۷نشــان دهنــده تاثبــر مثبــت و مســتقیم
هــوش عاطفــی بــا عملکــرد تحصیلــی مــی باشــد.

يكــي ديگــر از موضوعــات مهــم در حــوزه انگيزشــي ،جهــت گيــري هــدف يــا اهــداف پیشــرفت
اســت كــه معمــوال رابطــه مســتقيمي بــا يادگيــري و عملكــرد افــراد دارد .جهــت گيــري هــدف ،شــيوه

ناخــودآ گاه برخــورد فــرد بــا يــك تكليــف يادگيــري ،شــناخته شــده اســت (جانســون  ،پاتــر ،ریچــارد،

هافمیســتر،کیگواالرو،گیبونز و روســگرنس) 2018 ، 5

جهــت گیــری هــدف نیــز بــه عنــوان فرآینــدی پویــا در هــر لحظــه ،شــناخت ،احســاس و فرآیندهــای

انگیزشــی را در فرآیندهــای یادگیــری ترکیــب مینمایــد و ســبب میشــود تــا فــرد بــه شــیوه هــای مختلــف
1. Goleman
2. Bar-On
3. Udayar & et al
4. Thomas & et al
5. Johnson, Putter, Reichard, Hoffmeister, Cigularov, Gibbons & Rosecrance,
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گرایــش پیــدا کنــد ،در آن زمینــه بــه فعالیــت بپــردازد و نهایتـ ًا پاســخی را ارائــه بدهــد؛ در موقعیتهــای

تحصیلــی ،مبیــن انگیــزه فــرد از تحصیــل اســت و تمایــات ،کنــش هــا و پاســخ هــای او را در
موقعیتهــای یادگیــری تحــت تأثیــر قــرار مــی دهد(یوســفی ،زهــرا زیــن الدینــی میمنــد ،ویــدا رضــوی
نعمــت الهــی ،اماناللــه ســلطانی.)۱۳۹۸ ،

چندیــن نــوع گرایــش بــرای جهتگیــری هــدف مشــخص شــده اســت ،دو نــوع متــداول آن عبــارت

اســت از گرایــش بــه هــدف تبحــر و گرایــش بــه هــدف عملکــردی اســت .در گرایــش بــه هــدف تســلط
و تبحــر ،فــرد بــه دنبــال تســلط بــر تکلیــف ،رشــد مهارتهــای جدیــد ،دســتیابی بــه درک و بینــش و

تکویــن شایســتگی خــود اســت در گرایــش بــه هــدف عملکــردی ،فــرد بــر جلــوه هــای بیرونی شایســتگی
یــا توانایــی تمرکــز دارد و هــدف اصلــی او ابــراز توانایــی هایــش در مقابــل دیگــران ،بهتریــن بــودن در

جمــع و اجتنــاب از قضــاوت نامطلــوب دیگــران مــی باشــد(براتن واسترامســتو2004 ،1؛دوپیــرات و

مریــن2005 ،2؛بــه نقــل از صفــرزاده و جایرونــد.)۱۳۹۸ ،

الیــوت و مــک گریگــور )2002(3چهــار نــوع هدفگرایــی را مطــرح کردنــد کــه عبــارت انــد از :جهــت

گیــری هــدف تسلط-گرایشــی ،جهــت گیــری هــدف تســلط  -اجتنابــی ،جهــت گیــری هــدف عملکــرد

 گرایشــی و جهــت گیــری هــدف عملکــرد -اجتنابــی .در هــدف تسلط-گرایشــی افــراد بــر شایســتگیخــود از طریــق تســلط بــر تکالیــف و بــه دســت آوردن مهارتهــای جدیــد تمرکــز داشــته و یادگیــری را
بــرای خــود یادگیــری دوســت دارنــد .در جهــت گیــری هــدف تســلط-اجتنابی شایســتگی بــه صــورت

دســتیابی کامــل بــه تکلیــف تعریــف میشــود و ایــن افــراد بــرای اجتنــاب از شکســت و خطــا تــاش

میکننــد .افــراد بــا جهــت گیــری هــدف عملکــرد  -گرایشــی ،بــه واســطۀ نشــان دادن شایســتگی برتــر
نســبت بــه دیگــران و بــه دســت آوردن قضــاوت هــای مطلــوب نســبت بــه پیشرفتهایشــان برانگیختــه
مــی شــوند و در هــدف عملکــرد -اجتنابــی افــراد بــه واســطۀ اجتنــاب از نشــان دادن شایســتگی پایینتــر
نســبت بــه دیگــران و قضــاوت هــای منفــی درباره پیشــرفت هایشــان برانگیختــه میشــوند(الیوت و مک

گریگــور2002،؛ بــه نقــل از حســین چــاری ،قــزل بیگلــو و جــوکار.)۱۳۹۸ ،

الســاندری و همــکاران )2020(4نشــان داد كــه اهــداف پیشــرفت در دانشآمــوزان بــا عملكرد باالتــر در آنها

همــراه اســت .هاچلـی ،بروگــر و ماســنر )2018(5اســتدالل میکنــد کــه جهتگیــری هــدف نقــش مهمــی
1. Braten & Stromso
2. Dupeyrat & Marine
3. Elliot & McGregor
4. Alessandri & et al
5. Höchli & et al
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در ایجــاد انگیــزه در رفتارهــا دارنــد ،کــه در نتیجــه باعــث بهبــود عملکــرد تحصیلــی مــی شــود .موریســانو

و الک )2015(1نشــان دادنــد کــه جهتگیــری هــدف در عملکــرد دانشآمــوزان تاثیــر گــذار میباشــد.

بابــا زاده و همــکاران ( )1398در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مولفــه هــای جهتگیــری

هــدف (تســلط گرایــش ،تســلط اجتنــاب ،عملکــرد گرایــش) اثــر مســتقیم و مثبــت و عملکــرد اجتنــاب،

اثــر مســتقیم و منفــی بــر پیشــرفت تحصیلــی دارنــد .نتایــج پژوهــش ســرایی و همــکاران( )1397نشــان
داد جهتگیــری هــدف پیشبینــی کننــده عملکــرد تحصیلــی اســت.

بــا وجــود ایــن کــه تحقیقاتــی پراکنــده در ارتبــاط بــا عملکــرد تحصیلــی و عوامــل مرتبــط بــا آن انجــام

شــده امــا نتیجهگیــری در ایــن زمینــه نیازمنــد تحقیقــات گســترده اســت .مطالعه پیشــینه پژوهشــی نشــان
میدهــد علیرغــم وجــود مبانــی نظــری قــوی بــرای تاثیرپذیــری عملکــرد تحصیلــی از هــوش عاطفــی
و جهــت گیــری هــدف ،انــدک پژوهــش مدونــی بــه بررســی متغیرهــای ایــن پژوهــش مبــادرت داشــته

اســت .پژوهشهــای صــورت گرفتــه بصــورت جداگانــه و پراکنــده ایــن متغیرهــا را مــورد ســنجش

قــرار دادهانــد .بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه وجــود خــا پژوهشــی موجــود در ایــن زمینــه ،پژوهــش
حاضــر ســعی دارد بررسـیهای انجــام شــده در ایــن حیطــه را توســعه داده و بــه تبییــن نقــش واســطهای

جهتگیــری هــدف در رابطــه بیــن هــوش عاطفــی و عملکــرد تحصیلــی دانــش آمــوزان متوســطه اول
کامفیــروز بپــردازد .شــکل  1مــدل مفهومــی پژوهــش حاضــر را نشــان مــی دهــد.

شکل شماره .1مدل فرضی ارتباط متغیرهای پژوهش
1. Morisano & et al
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بر اساس مطالب بیان شده ،تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به سؤال زیر است:
آیا جهتگیری هدف در رابطه بین هوش عاطفی و عملکرد تحصیلی نقش میانجیگری ایفا میکند؟

روش شناسی پژوهش
تحقیــق حاضــر از نظــر ماهیــت و روش در دســتۀ تحقیقــات توصيفــي -همبســتگي قــرار میگیــرد.

از ســوی دیگــر پژوهشهــا را بــا توجــه بــه اينکــه در يــک مقطــع زمانــي يــا در چنــد مقطــع صــورت

ميگيرنــد ،ميتــوان بــه دو نــوع طولــی و مقطعــی تقســيم کــرد .پژوهــش حاضــر بــه دليــل اينکــه در
فاصلــه زمانــي معيــن انجــام شــده اســت ،از نظــر افــق زمانــي مقطعــي ميباشــد جامعــه آمــاري شــامل

همــه دانشآمــوزان دوره اول متوســطه شــهر کامفیــروز بــوده اســت .بــه منظــور انتخــاب گــروه نمونــه،

بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری خوشـهای چنــد مرحلـهای از میــان مــدارس منطقــه کامفیــروز تعــداد

 2مدرســه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب و از هــر مدرســه  3کالس انتخــاب شــد کــه جمعــا  150نفــر
دانــش آمــوز بــه حجــم نمونــه را تشــکیل دادنــد.

مهــم تریــن روشهــای گــردآوری اطالعــات در ایــن پژوهــش مطالعــات کتابخانـهای و مطالعــه میدانــی
اســت .در قســمت مطالعــات کتابخانــهای بهمنظــور گــردآوری اطالعــات در زمینــه مبانــی نظــری و
ادبیــات پژوهــش ،از منابــع کتابخانــهای ،مقــاالت ،کتابهــای مــورد نیــاز و از شــبکه و ســایتهای

معتبــر علمــی نیــز اســتفاده شــد .درقســمت مطالعــه میدانــی پرسشــنامهها بیــن دانشآمــوزان دوره اول
متوســطه شــهر کامفیــروز توزیــع و اطالعــات مــورد نظــر جم ـعآوری شــد.

الف) پرسشنامه عملكرد تحصيلي
ابــزار ســنجش عملکــرد تحصیلــی دانــش آمــوزان در ایــن پژوهــش ،پرسشــنامه  48ســوالی EPT1اســت.
ایــن پرســش نامــه اقتباســی از پژوهشهــای فــام و تیلــور )1999(2در حــوزه عملکــرد تحصیلــی اســتکــه
بــرای جامعــه ایــران ســاخته شــده اســت( .فــام و تیلــور ،1999 ،بــه نقــل از درتــاج. )1383 ،نــور محمدیان

( )1385میــزان روایــی هریــک از عاملهــای پرسـشنامه را بــه شــرح زیــر بــه دســت آورده اســت :عامــل

اول 0/91 :عامــل دوم 0/92 :عامــل ســوم 0/73 :عامــل چهــارم 0/63 :عامــل پنجــم0/72 :

نــور محمدیــان ( )1385میــزان پایایــی ایــن آزمــون را  0/7413بــرآورد نمــوده اســت .در ایــن تحقیــق

بــرای آگاهــی از پایایــی پرســش نامــه از روش بازآزمایــی اســتفاده شــد .بــرای انــدازه گیــری پایانــی از
1. Educational performance test
2. Fam and Taylor
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روش بــاز آزمایــی( روش آزمــون -آزمــون مجــدد) اســتفاده شــده اســت .پــس از اجــرای آزمــون بــر روی

گــروه نمونــه مجــدد ًا پــس از دو هفتــه آزمــون ،بــه چهــل نفــر از آزمودنــی هایــی کــه در مرحلــه ی اول
شــرکت داشــتند داده شــد .ضریــب همبســتگی بیــن نمــره هــای آزمودنــی هــا در دو نوبــت ( آزمــون و

آزمــون مجــدد )  0/89بدســت آمــد کــه ضریــب پایانــی قابــل قبــول مــی باشــد .جهــت اطمینــان نیــز در

ایــن پژوهــش میــزان پایایــی از طریــق شــیوه آلفــای کرانبــاخ محاســبه و میــزان آن  0/91بدســت آمــد.
ب) پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

پرسشــنامه بــار-ان بــه دلیــل جامعیــت ،ســادگی و تنــوع ســواالت انتخــاب شــده اســت .ایــن پرسشــنامه
توســط بــار-ان ( )1997ســاخته شــد .یــک پرسشــنامه 90ســوالی اســت کــه بــا لیکــرت  5درجــه ای
(کامــا موافقــم تــا کامــا موافقــم)  15خــرده مقیــاس را مــی ســنجد(بار-ان 1999؛ آبراهــام1999,

نقــل از بــار-اون .)2000,کســب نمــره باالتــر در ایــن مقیــاس ها نشــانه موفقیت بیشــتر فــرد در مقیاس
مــورد نظــر اســت و بالعکــس .پایایــی ایــن آزمــون بــه روش آلفــای کرونبــاخ  0/93و بــه روش تصنیــف

 0/78محاســبه گردیــده است(ساســانی مقــدم و بحرالعلــوم.)1388 ،

در پژوهشـیکه بوســیله دهشــیری بــر روی دانشــجویان دانشــگاه تهــران انجــام شــد ،از روش بــاز آزمایــی و

روش آلفــایکرونبــاخ بــرای محاســبه پایایــی محاســبه شــد .در روش بــاز آزمایی ظریب همبســتگی نمرات
نوبــت اول و نوبــت دومکــه بــا فاصلــه زمانــی یــک مــاه انجــام شــد ،بــرای 350نفــر از آزمودنــی هــا محاســبه

شــد میانگیــن ضرایــب پایایــی بــرای  15خــرده مقیــاس هــوش هیجانــی بعــد از یک مــاه معــادل  0/73بود.

در ضریــب پایایــی بــه روش آلفــای کرونبــاخ میانگیــن ضرایــب آنهــا برابــر بــا 0/73بــود .جهــت اطمینــان

نیــز در ایــن پژوهــش میــزان پایایــی از طریــق شــیوه آلفــایکرانبــاخ محاســبه و میــزان آن  0/89بدســت آمد.
ج) پرسشنامه جهت گیری هدف

مقیاســی کــه در ایــن پژوهــش اســتفاده شــد عبــارت اســت از :مقیــاس جهــت گیــری هــدف(.)AGOQ

ایــن مقیــاس توســط بوفــارد و همکاران()1988مــورد تجدیدنظــر قــرار گرفتــه اســت .هــدف ایــن

مقیــاس ارزیابــی نــوع هدفــی اســتکــه فــرد در موقعیــت هــای تحصیلــی بــرای خــود بــر مــیگزینــد .ایــن

جهــت گیــری درســه مقولــه تقســیم بنــدی شــده اســت ،کــه عبارتنــد از :جهتگیــری معطــوف بــه تســلط
(یادگیــری) ،جهتگیــری معطــوف بــه عملکردگرایشــی و جهــت گیــری معطــوف بــه عملکــرد پرهیــزی.
ایــن مقیــاس شامل21ســؤال اســت کــه 7ســؤال مربــوط بــه عامــل تســلط (یادگیــری) 7 ،ســؤال مربــوط
بــه عامــل عملکــرد گرایشــی و  7ســؤال مربــوط بــه عامــل عملکــرد پرهیــزی میباشــد.
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ً
وکامالمخالفــم)
ایــن مقیــاس دارای پنــج گزینــه (کامــا ً موافقم،موافقم،تاحــدودی موافقم،مخالفــم

میباشــد کــه دانشآمــوزان بایســتی یکــی ازایــن گزینــه هــا را انتخــاب مینمودنــد .شــیوه نمــره گــذاری
درمقیــاس جهــت گیــری هــدف بــرای بــه ایــن صــورت مــی باشــدکه بــرای گزینــه کامـ ً
ـا موافقم(نمــره

 ،)4موافقم(نمــره  ،)3تــا حــدودی موافقــم (نمــره  ، )2مخالفــم (نمــره ،)1و کامـ ً
ـا مخالفــم (نمــره.)0
ضرایــب پایایــی گــزارش شــده توســط بوفــارد و همکارانــش( ،)1998بــه روش آلفــای کرونبــاخ بــه

ترتیــب بــرای ابعــاد تســلط و عملکــرد گرایشــی و عملکــرد پرهیــزی برابــر  0/75 ،0/75 ،0/88و بــه

روش بازآزمایــی بــه ترتیــب برابــر بــا  0/0،81/ 0،81/84بــود .در پژوهش نوشــادی()1380نیز ضرایب

آلفــای کرونبــاخ بدســت آمــده بــرای عامــل تســلط  ،0/83بــرای عامــل عملکــرد گرایشــی0/72وبرای

عامــل عملکــرد پرهیــزی برابربــا 0/85بــود.

جهــت اطمینــان نیــز در ایــن پژوهــش میــزان پایایــی از طریــق شــیوه آلفــای کرانبــاخ محاســبه و میــزان آن
بــرای جهــتگیــری معطــوف بــه تســلط (یادگیــری) ،جهتگیــری معطــوف بــه عملکردگرایشــی و جهت

گیــری معطــوف بــه عملکــرد پرهیــزی بــه ترتیــب 0/92 ،0/89 ،0/90بدســت آمد.

اطالعات جمع آوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت .در سطح توصیفی

شـاخص هـای آمـاری میانگیـن ،انحـراف معیـار متغیرهـای پژوهش و در سـطح اسـتنباطی به آزمـون مدل
میانجـیگـری چندگانـه بـا اسـتفاده از برنامه آماری پریچر و هیز ( )2008پرداخته شـده اسـت.

یافتهها
فرضیه یک  -هوش عاطفی با عملکرد تحصیلی رابطه معنا دار دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جدول1قابل مشاهده است.
جدول شماره  .1ماتریس همبستگی هوش عاطفی ،عملکرد تحصیلی
عملکرد تحصیلی
هوش عاطفی

**0/306
*:معنیداری در سطح  :** 0/05معنیداری در سطح
0/01
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ی جــدول 1میتــوان نتیجــه گرفــت کــه هــوش عاطفــی بــا عملکــرد تحصیلــی (r=0/306,
از خروجــ 

 )p<0/01رابطــه مســتقیم معنــا دار دارد .بــا افزایــش هــوش عاطفــی دانــش آمــوزان ،عملکــرد تحصیلــی
آنهــا نیــز افزایــش مــی یابــد.

فرضیه دو  -جهت گیری هدف با عملکرد تحصیلی رابطه معنا دار دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول شماره  .2ماتریس همبستگی جهت گیری هدف ،عملکرد تحصیلی
عملکرد تحصیلی

جهت گیری معطوف به یادگیری

-0/065

-0/078
جهتگیری معطوف به عملکردگرایشی
جهتگیری معطوف به عملکرد پرهیزی

**-0/251
*:معنیداری در سطح 0/05
** :معنیداری در سطح 0/01

ی جــدول 2میتــوان نتیجــه گرفــت کــه از بیــن ابعــاد جهــت گیــری هــدف فقــط جهــت گیــری
از خروجـ 
معطــوف بــه عملکــرد پرهیــزی بــا عملکــرد تحصیلــی رابطــه معکــوس معن ـادار دارد .هــر چــه دانــش

آمــوزان ارزشگــذاری منفیتــری نســبت بــه اهــداف داشــته باشــد عملکــرد تحصیلــی آنهــا کمتــر خواهــد
بــود .ســایر ابعــاد جهتگیــری هــدف بــا عملکــرد تحصیلــی رابطــه معنــا دار ندارنــد.

فرضیه سه -هوش عاطفی با جهت گیری هدف رابطه معنا دار دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جدول  3قابل مشاهده است.
جدول شماره . 3ماتریس همبستگی هوش عاطفی با جهت گیری هدف

هوش عاطفی

جهت گیری معطوف به
عملکرد پرهیزی

جهتگیری معطوف به عملکرد
گرایشی

جهت گیری معطوف به
یادگیری

**-0/236

-0/073

-0/079
*:معنیداری در سطح 0/05
** :معنیداری در سطح
0/01
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ی جــدول 3میتــوان نتیجــه گرفــت کــه هــوش عاطفــی فقــط بــا جهتگیــری معطــوف بــه
از خروجــ 
عملکــرد پرهیــزی رابطــه معکــوس معنــا دار دارد .هــر چــه هــوش عاطفــی دانــش آمــوزان کمتــر باشــد.

ارزش گــذاری منفیتــری نســبت بــه اهــداف خواهنــد داشــت .هــوش عاطفــی بــا ســایر ابعــاد جهــت
گیــری هــدف رابطــه معنــا دار نــدارد.

فرضیـ ه اصلــی یــک -هــوش عاطفــی دانــش آمــوزان از طریــق متغیرهــای میانجــی گــر (ابعــاد جهــت

گیــری هــدف) بــر عملکــرد تحصیلــی آنهــا اثــر مــی گــذارد.

بــه منظــور آزمــون نقــش واســطهگری ابعــاد جهــت گیــری هــدف د ر رابطــه بیــن هــوش عاطفــی و

عملکــرد تحصیلــی از برنامــه آمــاری پریچــر و هیــز( )2008بــرای آزمــون مــدل میانجــی گــری چندگانــه
تــک مرحلــه ای (متغیرهــای میانجــی در عــرض یکدیگــر قــرار دارنــد) اســتفاده شــد.
جدول شماره  . 4ميزان تاثیر هوش عاطفی بر ابعاد جهت گیری هدف

جهت گیری معطوف به
یادگیری

اثر استاندارد

خطای
معیار

t

p

-0/0794

0/0828

-0/9586

0/3393

0/3770
-0/8862
0/0828
-0/0734

جهتگیری معطوف به
عملکردگرایشی
جهت گیری معطوف به
عملکرد پرهیزی

-0/2357

0/0807

0/0041

-2/9201

جــدول  4رگرســیون جداگانــه ی هــوش عاطفــی بــر ابعــاد جهــت گیــری هــدف مــی باشــد .نتایــج حاکی

ی فقــط بــر جهت گیــری معطوف بــه عملکــرد پرهیــزی ,2357/0-=beta
از آن اســت کــه هــوش عاطفـ 
 ) )01/0<pتاثیــر منفــی معنی دارد.

جدول شماره  . 5ميزان تاثیر مستقیم ابعاد جهت گیری هدف بر عملکرد تحصیلی
اثر استاندارد

خطای معیار

t

p

جهت گیری معطوف به یادگیری

0/2067

0/1268

1/6296

0/1054

جهتگیری معطوف به عملکرد گرایشی

0/1009

0/1185

0/8521

0/3956

جهت گیری معطوف به عملکرد پرهیزی

-0/4266

0/1351

-3/1582

0/0019

ضرایــب اثــر اســتاندارد در جــدول  5تحــت شــرائطی محاســبه مــی شــود کــه در آن تمــام متغیرهــای
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میانجــیگر(ابعــاد جهــتگیــری هدف) و مســتقل (هــوش عاطفی) همزمــان در یک معادله رگرســیونی

جهــت پیــش بینــی متغیــر وابســته (عملکــرد تحصیلــی ) مشــارکت دارنــد .الزم بــه ذکــر اســت از بیــن

ابعــاد جهــتگیــری هــدف ،تنهــا اثــر معکــوس جهــتگیــری معطــوف بــه عملکرد پرهیــزی بــر عملکرد
تحصیلــی ( )beta =-0/4266, p<0/01معنــی دار مــی باشــد.

جدول شماره  . 6ميزان تاثیر کل هوش عاطفی بر عملکرد تحصیلی
اثر استاندارد

خطای معیار

t

p

0/3057

0/0791

3/8666

0/0002

همانطــور کــه در جــدول  6مشــاهده مــی شــود ميــزان تاثیر(مثبــت) کل هــوش عاطفــی بــر عملکــرد

تحصیلــی برابــر بــا  0/3057بــا نســبت  tبرابــر  3/8666و از لحــاظ آمــاری معنــی دار ( )p<0/01اســت.
جدول شماره  . 7ميزان تاثیر مستقیم هوش عاطفی بر عملکرد تحصیلی
اثر استاندارد

خطای معیار

t

p

0/2290

0/0807

2/8374

0/0052

همانطــور کــه در جــدول  7مشــاهده مــی شــود ميــزان تاثیــر (مثبت) مســتقیم هــوش عاطفی بــر عملکرد

تحصیلــی برابــر بــا  0/2290اســتکــه همــان تاثیــر هــوش عاطفــی بــر عملکــرد تحصیلــی پــس از کنترل

تمــام متغیرهــای میانجــی گر(ابعــاد جهــت گیــری هدف) می باشــد.

جدول شماره  . 8همبستگی چندگانه میان هوش عاطفی و ابعاد جهت گیری هدف بر عملکرد تحصیلی
R2

F

df1

df2

p

0/15

6/55

4

142

0/0001

همانطــور کــه در جــدول  8مشــاهده مــی شــود میــزان واریانــس تبییــن شــده عملکــرد تحصیلــی بــر

حســب تمــام متغیرهــای داخلــی مدل(هــوش عاطفــی و ابعــاد جهتگیــری هــدف) برابــر بــا 15درصــد
اســت کــه بــا مقــدار  F=6/55معنـیدار ( )p<0/01اســت.

نتایــج جــداول مــا را بــه مــدل زیــر مــی رســاند کــه نشــان دهنــده آن اســت کــه جهــتگیــری معطــوف به

عملکــرد پرهیــزی در رابطــه بیــن هــوش عاطفــی و عملکــرد تحصیلــی نقش میانجــی را ایفــا می کنند.
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شکل شماره  .2مدل مفروض نقش واسطه ای ابعاد جهت گیری هدف در رابطه بین هوش عاطفی و عملکرد تحصیلی

بحث و نتیجهگیری
هــدف از پژوهــش حاضــر نقــش واســطه ای جهــت گیــری هــدف در رابطــه بیــن هــوش عاطفــی بــا

عملکــرد تحصیلــی دانــش آمــوزان متوســطه اول کامفیــروز اســت .یافتــه هــا نشــان داد که هــوش عاطفی
بــا عملکــرد تحصیلــی رابطــه مســتقیم معنــا دار دارد .بــا افزایــش هــوش عاطفی دانــش آمــوزان ،عملکرد

تحصیلــی آنهــا نیــز افزایــش مــی یابــد.

ایــن بخــش از یافتــه هــا بــا نتایــج پژوهــش آدایــر و همــکاران( ،)2020تومــاس و همــکاران(،)2017

ســادات بیننــده و همــکاران ( ،)1398نجفــی ( ،)۱۳۹۸شــویچی ،)۱۳۹۸( ،کریمــی و همــکاران
( )۱۳۹۷همخوانــی دارد.

در تبییــن ایــن یافتههــا میتــوان اذعــان نمــود کــه دانــش آموزانــی كــه هــوش هیجانــی باالتــري دارنــد،
مهارتهــاي اجتماعــی بهتــر و روابــط پایدارتــري برقــرار كــرده و در برخــورد بــا مشــکالت بهتــر عمــل
مــی كننــد .افــرادي کــه از بهــره ي هــوش هیجانــی باالیــی برخوردارنــد در تحصیــات از موفقیــت

بیشــتري برخــوردار هســتند .در همیــن زمینــه مــی تــوان گفــت كــه هــوش هیجانــی از طریــق خــود انگیــزه

در دانــش آمــوزان باعــث مــی شــود كــه عملکــرد آنــان بــه باالتریــن ســطح ممکــن برســد .بدیــن معنــی كــه

ســخت تــر تــاش كننــد ،بطــور منظــم در محیــط مدرســه حاضــر شــوند و بــراي عملــی شــدن هدفهــا
و تصمیــم هــاي خــود كوشــش كننــد.

یافتــه هــا نشــان داد کــه از بیــن ابعــاد جهــت گیــری هــدف فقــط جهــت گیــری معطــوف بــه عملکــرد
پرهیــزی بــا عملکــرد تحصیلــی رابطــه معکــوس معنــا دار دارد .هــر چــه دانــش آمــوزان ارزشگــذاری

منفــی تــری نســبت بــه اهــداف داشــته باشــد عملکــرد تحصیلــی آنهــا کمتــر خواهــد بــود .ایــن بخــش از
یافتــه هــا بــا نتایــج پژوهــش .موریســانو و الک ( ،)2015بابــا زاده و همــکاران ( )1398و ســرایی و

همــکاران( )1397همخوانــی دارد.
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در تبییــن ایــن یافتههــا مــی تــوان گفــت کــه يــك نظــام آموزشــي را زمانــي مــي تــوان موفــق و كارآمــد

دانســت كــه موفقيــت تحصيلــي فراگيــران آن بــه بيشــترين و باالتريــن رقــم برســد .پــرورش فراگيرانــي بــا
انگيــزه ،هدفمنــد ،پيشــرفت گــرا و كارآمــد از الزامــات كســب موفقيــت تحصيلــي اســت .جهــت گيــري

هــدف از مؤثرتريــن رويكردهــا در یادگیــری اســت و تلويحــات انگيزشــي مهمــي در يادگيــري و عملكــرد
تحصیلــی دارد .جهــت گيــري هــدف ،شــيوه ناخــودآ گاه برخــورد فــرد بــا يــك تكليــف يادگيــري شــناخته

شــده اســت الگــوي يكپارچــه از باورهــا ،اســناد و عواطــف فــرد كــه ســبب مــي شــود او بــه شــيوه هــاي

مختلــف بــه موقعيــت هــا گرايــش پيــدا كنــد ،در آن زمينــه بــه فعاليــت بپــردازد و نهايتـ ًا پاســخي را ارائــه

دهــد .جهــت گیــری هــدف در موقعيــت تحصيلــي مبيــن انگيــزه فــرد از تحصيــل اســت و پاســخ هــاي
او را در موقعيــت هــاي يادگيــري تحــت تأثيــر قــرار مــي دهــد .در واقــع جهــت گيــري هــدف عملکــرد

تحصيلــي را جهــت مــي دهــد یکــی از ابعــاد جهــت گیــری هــدف جهــت گیــری معطــوف بــه عملکــرد

پرهیــزی اســت .مــی تــوان گفــت جهــت گیــری هــدف عملکــرد پرهیــز دانشآمــوز صرف ـ ًا بــرای پرهیــز
از شکســت تــاش مــی کنــد (تأکیــد بــر مقایســه بــا دیگــران و پرهیــز از ظهــور بیکفایتــی و ناتوانــی) و
ارزش گــذاری منفــی نســبت بــه اهــداف دارنــد .ایــن افــراد خــود را فاقــد توانايــي مــي بيننــد و بنابرايــن،

ســعي مــيكننــد از نمايــش توانايــي هــا و پيشــرفت خــود بــه ديگــران بپرهيزنــد چــون باعــث تثبيــت عــدم

تواناييشــان مــي شــودکه باعــث کاهــش عملکــرد تحصیلــی مــی شــود.

دیگــر یافتــه هــا نشــان دهنــده آن اســت کــه جهــت گیــری معطــوف بــه عملکــرد پرهیــزی در رابطــه بیــن
هــوش عاطفــی و عملکــرد تحصیلــی نقــش میانجــی را ایفــا مــیکننــد .در تبییــن ایــن یافتــه هــا مــی توان
گفــت کــه هیجانــات و احساســات خــوب بــه دانشآمــوزان کمــک میکنــد تــا بهتریــن تــوان را ارائــه

دهنــد .مطمئن ـ ًا دانشآموزانــی کــه بیانگیــزه هســتند و تفکــرات منفــی دارنــد ،مشــکالت بیشــتری در
رســیدن بــه اهــداف خــود نســبت بــه ســایرین دارنــد .هــوش شــناختی صرفـ ًا یکــی از عوامــل مهــم در

تعییــن موفقیــت تحصیلــی اســت .هــوش هیجانــی نیــز نقــش و اهمیــت ویــژه در جهــت گیــری هــدف
دانشآمــوزان دارد طیــف گســتردهای از هــوش وجــود دارد کــه ســبب موفقیــت فــرد در حیطههــای

مختلــف میشــود و موفقیــت در زندگــی را تضمیــن میکنــد .مطالعــات انجــام شــده بیانگــر نقــش و

اهمیــت هــوش هیجانــی در ابعــاد مختلــف زندگــی اعــم از تحصیــل ،اجتماعــی و هــدف گــذاری اســت.
در ایــن تحقیــق از بیــن ابعــاد جهــت گیــری هــدف ،بعــد جهــت گیــری معطــوف بــه عملکــرد پرهیــزی
رابطــه معکــوس معنــا دار دارد .در ایــن راســتا نتایــج پژوهــش اشــرفی و همــکاران ( )1398نشــان داد

کــه هــوش عاطفــی میتوانــد هــدف عملکرد-اجتنابــی را پیشبینــی کنــد کــه درنتیجــه هــوش هیجانــی
میتواننــد پیشبینــی کننــده خوبــی بــرای جهــت گیــری معطــوف بــه عملکــرد پرهیــزی باشــند مــی تــوان
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گفــت جهــت گیــری هــدف عملکــرد پرهیــز دانشآمــوز صرفـ ًا بــرای پرهیــز از شکســت تــاش مــی کنــد
(تأکیــد بــر مقایســه بــا دیگــران و پرهیــز از ظهــور بیکفایتــی و ناتوانــی) و ارزش گــذاری منفــی نســبت
بــه اهــداف دارنــد ایــن افــراد خــود را فاقــد توانايــي ميبيننــد و بنابرايــن ،ســعي مــي كننــد از نمايــش

توانايــي هــا و پيشــرفت خــود بــه ديگــران بپرهيزنــد چــون باعــث تثبيــت عــدم تواناييشــان ميشــود.
دانــش آمــوزان بــا هــدف عملكرد-اجتنــاب ســعي مــي كننــد از شكســت خــوردن ،كــودن يــا احمــق بــه

نظــر رســيدن اجتنــاب كننــد .جهــت گیــری معطــوف بــه عملکــرد پرهیــزی تأكيــد بــر پرهيــز از اشــتهار به

بــی کفایتــی در نــزد دیگــران دارد .بنابرايــن از وظايــف چالشــي پرهيــز مــي كننــد و در برخــورد باوظايــف
دشــوار ،پشــتكار كمتــري از خودشــان نشــان مــي دهنــد .از اهــداف ديگــر ايــن دانــش آمــوزان ،پشــت ســر

گذاشــتن ديگــران و كســب موفقيــت بــا كوشــش كــم اســت .بــراي آنهــا شكســت تهديدآميــز اســت ،زيــرا

شكســت ،شــواهدي از بــي كفايتــي فــرد تلقــي مــي شــود .بــر ایــن اســاس افزایــش جهــت گیــری معطوف
بــه عملکــرد پرهیــزی عملکــرد تحصیلــی را در دانــش آمــوزان کاهــش مــی دهد .اهــداف عملكــرد گريزي
بــه عنــوان تمركــز بــر اجتنــاب از احســاس بــي كفايتــي نســبت بــه همتايــان تعريــف شــده اســت .تصــور
مــي شــود اهــداف عملكــرد گريــزي از انگيــزه تــرس از شكســت نشــأت گرفتــه باشــد ،ايــن انگيــزه افــراد

را بــه ســمت تمركــز بــر احتمــال شكســت ســوق مــي دهــد .بنابرايــن ،آنهــا اهــداف عملكــرد گريــزي را در
پيــش مــي گيرنــد تــا از وقــوع شكســت ممانعــت كننــد کــه ایــن امــر منجــر بــه کاهــش عملکــرد تحصیلــی
مــی شــود .از ســویی دیگــر کــه برخــورداري از هــوش هیجانــی بــاال پیامدهــاي تحصیلــی را در دانــش

امــوزان افزایــش مــی دهــد ،بنابرایــن بــه کارگیــري صحیــح نتایــج پژوهــش هایــی از ایــن قبیــل در برنامــه
ـگیري مبتنــی بــر یادگیــري هیجانــی مــی توانــد منجــر بــه تغییــرات ارزشــمند و مثبــت در ســطح
هــاي پیشـ ِ

آموزشــی مدرســه گــردد .از مهمتريــن محدوديــت هــاي تحقيــق مــي تــوان بــه اســتفاده از پرسشــنامه

خودگزارشــی بــه عنــوان تنهــا ابــزار جمــع آوري داده هــا و عــدم كنتــرل برخــي متغيرهــاي ناخواســته
تحقيــق اشــاره كــرد كــه در ايــن راســتا ،نتايــج پژوهــش حاضــر قابــل تعميــم بــه دانــش آمــوزان مــدارس
متوســطه بــوده و در صــورت نيــاز بــه تعميــم نتايــج آن بــه ســاير مقاطــع تحصیلــی و آمــوزش عالــی بــا

احتيــاط و دانــش كافــي صــورت بگيــرد .بــا توجــه بــه یافتــه هــای بدســت آمــده پیشــنهاد مــی شــود کــه بــا
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و نشســت هــای علمــی بــه تقویــت مهارتهــای هــوش عاطفــی از طریــق(

افزایــش خودآ گاهــی ،آگاهــی اجتماعــی و خــود مدیریتــی) زمینــه افزایــش عملکــرد تحصیلــی را فراهــم
آورد بدیــن صــورت کــه مقدمــات شــركت همــه دانــش آمــوزان در مســابقات ورزشــی و فرهنگــی فراهــم

شــود تــا عــاوه بــر تقویــت اعتمــاد بــه نفــس بــه پــرورش هــوش هیجانــی و معنــوي آنهــا كمــک مــی
شــود و زمینــه پیشــرفت تحصیلــی آنهــا فراهــم گــردد .پیشــنهاد دیگــر مبتنــی بــر یافتــه هــا ایــن اســت کــه

نقش واسطهای جهتگیری هدف در رابطه بین هوش عاطفی...
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بــه منظــور عملکــرد تحصیلــی مطلــوب و دســتیابی بــه موفقیــت تحصیلــی دانش آمــوزان بایــد از اهمیت

و پیامدهــای هــدف هــای پیشــرفت اگاه شــوند و بــه آن هــا آمــوزش داده شــود کــه چگونــه ســاختارهای
هدفــی خاصــی را ایجــاد کننــد کــه آن هــا را بــه هــدف مــورد نظرشــان برســاند.
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صفــرزاده ،ســحر ؛ جایرونــد ،حمــداهلل .)۱۳۹۸( .پیــش بینــی خودکارآمــدی تحصیلــی بــر اســاس ســبک هــای یادگیــری
خودتنظیمــی ،راهبردهــای فراشــناخت و جهــت گیــری هدف-پیشــرفت در دانشــجویان ،نشــریه رویــش روان

شناســی.۷۶-۶۷ ،)۱۱(۸ ،

فتحـ�ی ،فتانـ�ه ؛ حاجـ�ی یخچالـ�ی  ،علیرضـ�ا ؛ مروتـ�ی ،ذکرالـ�ه ( .)1393بررســی رابطــهی ع ّلــی ویژگیهــای

شــخصیت و باورهــای هوشــی بــا خودکارآمــدی تحصیلــی و عملکــرد تحصیلــی بــا میانجیگــری
هدفهــای پیشــرفت در دانشآمــوزان دختــر دبیرســتانی خــرم آباد ،دســتآورد های روانشــناختی،)1(21،
.78-55

ف��والدی ،اس��ما؛ کجب��اف ،محم��د باق��ر؛ قمران��ی ،امی��ر .)1395(.اثربخشــی آمــوزش ســرزندگی تحصیلــی بــر معنــای تحصیلــی
و عملکــرد تحصیلــی دانــش آمــوزان دختــر پایــه ســوم دوره اول متوســطه شــهر مشــهد .فصلنامــه پژوهــش در

یادگیــری آموزشــگاهی و مجــازی103-93،)3(4،

قــدم پــور ،عــزت الــه ؛ ویســکرمی ،حســن علــی ؛ عالئــی خرائــم ،رقیــه ( .)1394رابطــه باورهــای انگیزشــی (خودکارآمــدی،
انگیــزش تحصیلــی ،اضطــراب آزمــون) بــا عملکــرد تحصیلــی ،مجلــه مطالعــات روانشناســی تربیتــی،)21(12 ،

.126-105

کریمــی ،حمیــد؛ زارعــی ،رهــا ؛ ولــی زاده ،ناصــر( .)۱۳۹۷اثــر هــوش هیجانــی ،هــوش معنــوی و ســامت روان برکاهــش

فرســودگی تحصیلــی و افزایــش عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان کشــاورزی ،فصلنامــه پژوهــش مدیریــت
آمــوزش کشــاورزی.۱۵۵-۱۳۹ ،)۴۷(۱۰ ،

نجفــی ،حســین( .)۱۳۹۸ارائــه مــدل علــی مولفــه هــای تشــکیل دهنــده یادگیــری ترکیبــی و هــوش هیجانــی و تاثیــر آن بــر
عملکــرد تحصیلــی ،مجلــه ایرانــی آمــوزش در علــوم پزشــکی۲۸۱-۲۷۱ ،)۱(۱۹ ،

نورمحمدیــان ،مژده.)1385(.رابطــه عملکــرد تحصیلــی بــا بهداشــت روانــی دانــش آمــوزان متوســطه شــهر
کرمان،پایــان نامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان.

الوانــي ،ســيد مهــدي؛ دده بيگــي  ،مينــا ( .)1387تاثيــر آمــوزش هــوش عاطفــي بــر كيفيــت خدمــات شــعب بانــك ملــت،
فصلنامــه علــوم مديريــت ايــران . 29 - 1 ،)7(2 .

یوســفوند ،امی�نـ ؛ یاراحم��دی ،مهــدی .)۱۳۹۸( .بررســی رابطــه خالقیــت بــا هــوش هیجانی دانشــجو معلمان دانشــگاه فرهنگیان
لرســتان  ،نشــریه پیشــرفت هــای نویــن در روانشناســی ،علــوم تربیتــی و آمــوزش و پــرورش،)۹(۱ ،

.۱۵-۱

یوســفی ،فرزانــه؛ زیــن الدینــی میمنــد ،زهــرا؛ رضوی نعمت اللهــی؛ ویداســادات ،ســلطانی ،امان اللــه .)۱۳۹۸(.
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چکیده

هــدف ایــن پژوهــش بررســی رابطــه «معنویــت در کار» و «مســئولیتپذیری» بــا” عملکــرد آموزشــی"
معلمــان دوره ابتدایــی شــهر قــم بــود .پژوهــش حاضــر از نظــر رویکــرد؛ کمــی ،ازنظــر هــدف؛ کاربــردی،

از نظــر شــیوه گــردآوری اطالعــات؛ پیمایشــی و از نظــر روش تحلیــل؛ توصیفــی و همبســتگی بــود.

جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق مدیــران شــاغل ابتدایــی آموزشوپــرورش شــهر قــم (تعــداد 544 :نفــر)،

در ســال تحصیلــی  96-97بودنــد ،کــه تعــداد نمونــه بــا کمــک جــدول مــورگان  224نفــر انتخــاب و بــا
روش نمونهگیــری طبقـهای -تصادفــی ســاده ،بــا کمــک ابــزار پرسشــنامه ،دادههــای موردنظــر دریافــت

شــد ،تمامــی پرسـشنامهها از روایــی (صــوری و محتوایــی) و پایایــی الزم (بــا روش آلفــای کرونبــاخ)

برخــوردار بودند(پرس ـشنامه معنویــت در محیــط کار بــا آلفــای  ،0/82پرس ـشنامه مســئولیتپذیری

بــا آلفــای  ،0/89پرس ـشنامه عملکــرد آموزشــی بــا آلفــای  .)0/92یافتههــا نشــان داد کــه بیــن مولفــه
هــای ســه گانــه رابطــه معنــادار  ./۳۲۸بــا ضریــب تعییــن  0/108وجــود دارد .همچنیــن بررســی رابطــه

هــای دو طرفــه بیــن مولفــه هــا نشــان داد کــه بیــن مؤلفــه هــای «معنویــت در کار» و «مســئولیتپذیری»
ضریــب همبســتگی معنــی دار  ./۲۸۴و ضریــب تعییــن  0/08وجــود دارد ،مولفــه هــای «معنویــت در

کار» و «عملکــرد آموزشــی» معلمــان بــا ضریــب همبســتگی معنــی دار  ./297و ضریــب تعییــن 0/088
 hadimosadegh@gmail.com .1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران( ،نویسنده مسئول)
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد قم.
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رابطــه مثبتــی داشــتند و مولفــه هــای «مســئولیتپذیری» و «عملکــرد آموزشــی» معلمــان بــا ضریــب
همبســتگی معنــی دار  ./218و ضریــب تعییــن  0/078رابطــه مثبتــی داشــتند .کــه میــزان ایــن رابطــه
در مــردان بیشــتر از زنــان اســت (بهغیــراز رابطــه «معنویــت در کار» و «عملکــرد آموزشــی» معلمــان

کــه یکســان اســت) .در هــر ســه مولفــه نیــز ،نمــره زنــان از مــردان بیشــتر بــود کــه ایــن تفــاوت در مولفــه

هــای «معنویــت در کار» و «عملکــرد آموزشــی» معنــادار و در مولفــه «مســئولیت پذیــری» غیــر معنــادار
بــه دســت آمــد .مبتنــی بــر یافتههــا ،نتیجهگیــری میشــود کــه تقویــت دو عامــل «معنویــت در کار» و

«مســئولیتپذیری» ،اثربخشــی «عملکــرد آموزشــی» معلمــان ابتدایــی را افزایــش خواهــد داد .همچنیــن

پیشــنهاد میشــود کــه مؤلفههــای «معنویــت در کار» و «مســئولیتپذیری» در مالکهــای رتبهبنــدی و
ارتقــای معلمــان نیــز مورداســتفاده قــرار گیــرد.

کلیدواژهها :دوره ابتدایی ،عملکرد آموزشی معلم ،معنویت در کار ،مسئولیتپذیری.

مقدمه
یکــی از مهمتریــن دغدغههــای سیاســتگذاران و مســئولین و مدیــران نظــام آموزشوپــرورش
کشــورمان ،ارتقــاء و افزایــش عملکــرد کارکنــان آموزشــی و پرورشــی بــوده اســت .بهــرهوری و افزایــش

عملکــرد آموزشــی 1معلمــان و در واقــع بهبــود مســتمر عملکــرد نظــام آموزشــی ،یــک عمــل هوشــمندانه

و قابلبرنامهریــزی اســت کــه الزم اســت عوامــل موثــر بــر آن را تشــخیص و تغییــر داد .شــواهد تجربــی
نشــان داده اســت کــه معنویــت در کار 2و مســئولیتپذیری 3ازجملــه عواملــی هســتند کــه میتواننــد در

یافتــن هــدف و معنــای زندگــی کاری تأثیرگــذار باشــند و بســیار مشاهدهشــده اســت کــه معنویــت باعــث
تقویــت عشــق بــه نوعدوســتی و ایمــان بــه کار و تــاش و افزایــش امیــد و شــوق بیشــتر ،بــه کار و زندگی

شــده اســت .مســئولیتپذیری نیــز باعــث تقویــت عضویــت ســازمانی و تعهــد در ســازمان میگــردد.
در برخــی از تحقیقــات ،ارتبــاط بیــن معنویــت در محیــط کار و تعهــد ســازمانی و مســئولیتپذیری

بررسیشــده اســت (آذری و همــکاران .)1393،از ســوی دیگــر بــه نظــر میرســد کــه معنویــت در کار

تأثیــر زیــادی بــر عملکــرد همــه حرفههــا بهخصــوص معلمــان دارد .بنابرایــن ضــروری اســت کــه میــزان
اثــر آن در مقایســه بــا ســایر مســائل مرتبــط موردتوجــه قــرار گیــرد ،زیــرا همیشــه مســائل هزینــه و فایــده
در اقدامــات مدیــران و نتایــج کارهــا مــورد نظــر اســت .هــر ســازمان بایــد بتوانــد بــا اتــکا بــه اعتمــاد
1. Educational performance
2. Spirituality in work
3. Responsibility
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در جــذب منابــع مالــی و اعتبــاری ،انگیــزش درونــی و پایــداری را در کارکنــان و مدیــران ایجــاد نمایــد

(قــرا ملکــی.)۱۰۴ ،۱۳۸۷ ،

پدیــد ( )1396در مقال ـهی خــود بــه ارزیابــی عملکــرد معلمــان از نظریــه تــا عمــل پرداختــه اســت،

شاهســواری و بهرامــی ( )1395در پژوهشــی رابطــه مثبــت معنویــت بــا تعهــد و مســئولیتپذیری در
دانشآمــوزان ســال ســوم شهرســتان رباطکریــم را نشــان داده انــد ،میرزائــی توکلــی و شــریعتمداری

( )1394تأثیــر معنویــت در محیــط کار و تعهــد ســازمانی بــر رضایــت شــغلی پرســنل ســتادی نهــاد
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاهها را نشــان داده انــد ،ســمیعی نــژاد و همــکاران ()1394

مقالــهای بــا عنــوان تاملــي بــر ارزشــيابي عملكــرد معلمــان ابتدايــي ،مطالعــهای پديدارنگارانــه بــه
نــگارش درآوردهانــد؛ عرفانیفــر ( )1394ارتبــاط مســئولیتپذیری کارکنــان در موفقیــت ســازمان

بــه دنبــال ارتقــای ســامت نظــام اداره در آموزشوپــرورش شــهر تبریــز را نشــان داده انــد ،افشــاری و

هویــدا ( )1392تأثیــر رهبــری معنــوی مدیــران مــدارس بــر عملکــرد آمــوزش معلمــان را نشــان داده
انــد ،احــدی شــعار ،ایرانــی ،گل وردی و جعفــری ( )1392رابطــه مثبــت معنویــت در محیــط کار بــر

عملکــرد آموزشــی را از دیــدگاه معلمیــن نشــان داده انــد ،شــجاعی و خزایــی ( )1391رابطــه مثبــت
رهبــری معنــوی باکیفیــت زندگــی کاری کارکنــان را نشــان داده انــد ،حســنی و همــکاران ( )1391اثــر

مثبــت اخــاق اســامی کار بــر تعهــد ســازمانی را نشــان داده انــد ،یوشــا دوی )2015( 1رابطــه مثبــت
رهبــری معنــوی بــا دو متغیــر کیفیــت زندگــی کاری و عملکــرد ســازمانی را نشــان داده انــد.

بررســی تحقیقــات انجــام شــده ،نشــان داد کــه متغیرهــای تحقیــق از اهمیــت باالیــی برخــوردار

میباشــند و در تحقیقــات زیــادی بــه بررســی اثــرات آنهــا پرداختهشــده اســت ،لکــن بررســیها

نشــان داد کــه هیــچ تحقیقــی کــه بهصــورت همزمــان بــه بررســی اثــرات دو متغیــر معنویــت

در کار و مســئولیتپذیری بــر عملکــرد آموزشــی معلمیــن باشــد ،انجامنشــده اســت ،بنابرایــن
مســئله تحقیــق آن اســت کــه آیــا ایــن دو متغیــر بهصــورت همزمــان بــر عملکــرد معلمــان اثرگــذار

میباشــند یــا خیــر و چنانچــه اثرگذارنــد میــزان اثــر و ضرایــب همبســتگی چگونــه اســت و کــدام

تأثیــر بیشــتری دارنــد؟

بنابرایــن ایــن پژوهــش بــه دنبــال بررســی رابطــه همزمــان بیــن «معنویــت در کار» و «مســئولیتپذیری»

بــا «عملکــرد آموزشــی» معلمیــن ابتدایــی شــهر قــم بــوده اســت.

1. Usha Devi.
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مبانی نظری تحقیق
معنویت در کار
توجــه بــه معنویــت ،از مــواردی اســت کــه بیــش از گذشــته مــورد توجــه مدیــران و رهبــران قرارگرفتــه

اســت و شــواهد نیــز نشــان داده اســتکــه در نــگاه بــهکار و زندگــی در افــراد تأثیرگــذار اســت .تحقیقــات

و یافتههــا نشــان دادهانــد کــه توجــه بــه معنویــت در کار از اواخــر قــرن گذشــته و بهویــژه در دهــه آخــر قرن
بیســتم افزایــش یافتــه اســت (اوســمان .)2010 ،1توجــه بــه یکپارچگــی و وابســتگی محیــط کسـبوکار
بــا زندگــی از ویژگیهــای زندگــی ســازمانی اســت .ورود مفاهیمــی همچــون اخــاق ،حقیقــت ،بــاور

بــه خــدا یــا نیرویــی برتــر ،درســتکاری ،وجــدان ،رادمــردی و گذشــت ،اعتمــاد ،بخشــش ،مهربانــی،

احساســات ،مالحظــه ،معنــا جویــی در کار ،همبســتگی بــا همکاران ،تشــویق همکاران ،احســاس صلح
و هماهنگــی ،نوعدوســتی و عوامــل معنــوی در پژوهشهــا و اقدامــات مدیریتــی و کس ـبوکار ،نشــان

دهنــده ظهــور پارادایــم جدیــدی در حــوزه مدیریــت اســت .بــه عقیــده بســیاری از پژوهشــگران ،ایــن
پارادایــم جدیــد در محیــط کار ،پارادایــم معنویــت اســت (کروســمان ،2010 ،2ص .)506

مایــرز 3بیــان میکنــد معنویــت در کار ،نیرویــی الهامبخــش و برانگیزاننــده بــرای جســتجوی مــداوم برای
یافتــن هــدف و معنــا در زندگــیکاری ،درک عمیــق و ژرف از ارزشکار ،زندگــی ،پهنــاوری عالم هســتی،

موجــودات محیــط طبیعــی و نظــام باور شــخصی اســت؛ (شــیخینژاد و احمــدی ،1387 ،ص .)50

مسئولیت و مسئولیتپذیری
مســئولیت بــه معنــای ضمانــت و تعهــد اســت (دهخــدا .)1373 ،آلــن 4و مییــر ،)1990( 5تعهــد
ســازمانی و مســئولیتپذیری را حالتــی روانشــناختی تعریــف میکننــد کــه رابطــه فــرد را بــا ســازمان

مشــخص میکنــد و کاربردهــای ضمنــی بــرای تصمیــم بــه تــداوم یــا عــدم تــداوم عضویــت در ســازمان

دارد .مســئولیتپذیری بهعنــوان یــک فراینــد مهــم اجتماعــی شــدن در هــر جامعــهای ســهم بســزایی
در توســعه جامعــه دارد .جامعهپذیــری فراینــد متقابــل یــک شــخص و محیــط اجتماعــی اســت کــه در

نتیجــه آن ،پذیــرش مدلهــای رفتــار اجتماعــی ازجملــه مســئولیتپذیری جامعــه بــه وجــود خواهــد آورد
1. Usman
2. Crossman
3. Myers
4. Allen
5. Meyer
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(شــربتیان و میامــی 1391 ،ص  .)56گاف )1968(1معتقــد اســت کــه مســئولیتپذیری بــه معنــای
در نظــر داشــتن پیامــد رفتــار خــود و قابلاعتمــاد و اطمینــان بــودن در رفتــار ،و احســاس تعهــد بــه

ســاختار اجتماعــی بزرگتــر میباشــد( .گاف ، 1968 ،بــه نقــل از مارنــات ، 1374 ،ص  .)360بــر

اســاس نظريــه وی مولفــه هــای هفــت گانــه «وظیفهشناســی»" ،مســئوليت پذيــري"« ،احســاس تعهــد»،

«سختکوشــی»« ،جدیــت»« ،قابلیــت اعتمــاد» و «رفتــار مبتنــی بر نظــم و مقررات» نمایانگر مســئولیت

پذیــری افــراد اســت .گاف معتقــد اســت كــه گرچــه مســئوليت تــا انــدازه اي بــا مــردم آميــزي و خويشــتن

داري همبســته اســت امــا بايــد بــر ارزش هــا و كنتــرل هــا كــه عوامــل مشــخص و مهمــي در زندگــي افــراد
اســت تأكيــد نمــود .فــرديكــه داراي احســاس مســئوليت بااليــي اســت نيازهــاي خــود را در راه نيازهاي

جمــع فــدا مــيكنــد .ايــن قبيــل افــراد پيامدهــاي رفتارهــاي خــود را مــي پذيرند و قابــل اعتمــاد و اطمينان
هســتند .نســبت بــه ســاختار اجتماعــي بــزرگ تــر احســاس تعهــد كــرده و اگرچــه لزومـ ًا رهبــر نيســتند

امــا درســتكار بــوده و بــه عهــد خــود وفــا مــي كننــد(گاف ،1968 ،بــه نقــل از مارنــات  ،1374بــه نقــل
از طباطبایــی ،کاکایــی و محمــدی آریــا).

ارزیابی عملکرد

2

تمــام ســازمانها ،چــه خصوصــی و چــه دولتــی بــرای رشــد و پایــداری در عرصــه رقابــت بهنوعــی

سیســتم ارزیابــی عملکــرد اثربخــش نیــاز دارنــد (الوانــی .)1385 ،عملکــرد بــه معنــای تــاش کارکنــان

بــرای بــه انجــام رســاندنکارشــان یــا دســتیابی بــه اهـ ِ
ـداف تعیینشــده اســت .هــر شــغلی مســئولیتهایی

را بــه همــراه دارد کــه بایــد طبــق اســتانداردهای تعریفشــده انجــام شــوند .تعییــن ،ســنجش و نمــره
دهــی اســتانداردهای عملکــرد را ارزیابــی عملکــرد مینامنــد .ایــن کار کمــک میکنــد تــا صالحیــت،

خصوصیــات ،کیفیــت ،مهــارت ،ظرفیــت و پتانســیل بالقــوه کارکنــان بــرای آینــده مشــخص شــود .بــر
اســاس ارزیابــی عملکــرد ،بهتریــن کارکنــان پــاداش میگیرنــد تــا ایــن انگیــزه پیشــرفت در ســایرین

نیــز تقویــت شــود (پدیــد .)1396 ،بنابرایــن ارزیابــی عملکــرد یــک مســئولیت مدیریتــی اســت کــه
اســتانداردهای شــغلی را مشــخص و تعییــن میکنــد کــه عملکــرد کارکنــان در حــدود اســتانداردهای

تعیینشــده هســت یــا خیــر .بــه وســیله ارزیابــی عملکــرد تنبیــه یــا تشــویق کارکنــان را میتــوان مدیریــت
کــرد .ارزیابــی عملکــرد کمــک میکنــد تــا ویژگیهــای کارکنــان را بســنجیم و حــدود توانایــی آنهــا را

تخمیــن بزنیــم .بــا ارزیابــی عملکــرد میتــوان در خصــوص ارتقــای شــغلی کارکنــان ،نیــاز بــه آمــوزش و
1. Gough
2. Performance measurement.
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بهبــود تواناییشــان تصمیمگیــری کــرد (کیموریــا.)2016 ،1

سواالت پژوهش

سوال اصلی:

آیــا بیــن «معنویــت در کار» و «مســئولیتپذیری» بــا «عملکــرد آموزشــی» معلمیــن ابتدایــی شــهر قــم

رابطــه وجــود دارد؟
سؤاالت فرعی:

سوال فرعی  :1آیا بین «معنویت در کار» و «مسئولیتپذیری» معلمان ابتدایی شهر قم رابطه وجود دارد؟

سوال فرعی  :2آیا بین «معنویت در کار» و «عملکرد آموزشی» معلمان ابتدایی شهر قم رابطه وجود دارد؟

سوال فرعی  :3آیا بین «مسئولیتپذیری « و «عملکرد آموزشی» معلمان ابتدایی شهر قم رابطه وجود دارد؟

ســوال فرعــی  :4آیــا رابطــه بیــن «معنویــت در کار» و «مســئولیتپذیری» معلمــان ابتدایــی مــرد و زن شــهر قــم

متفــاوت اســت؟

ســوال فرعــی  :5آیــا رابطــه بیــن «معنویــت در کار» و «عملکردآموزشــی» معلمــان ابتدایــی مــرد و زن شــهر قــم

متفــاوت اســت؟

ســوال فرعــی  :6آیــا رابطــه بیــن «مســئولیتپذیری» و «عملکــرد آموزشــی» معلمــان ابتدایــی مــرد و زن شــهر قــم
متفــاوت اســت؟

روش تحقیق

تحقیــق حاضــر از نظــر از نظــر رویکــرد؛ کمــی ،از نظــر هــدف؛ کاربــردی ،از نظــر شــیوه گــردآوری

اطالعــات؛ پیمایشــی و از نظــر روش تحلیــل؛ توصیفــی -همبســتگی میباشــد.

جامعه آماری

بــا توجــه بــه ســؤاالت حساســیتبرانگیز هــر یــک از ســه پرسشــنامه «مســئولیتپذیری»« ،معنویــت
در کار» و «عملکــرد آموزشــی» معلمــان ،چنانچــه خــود معلمــان بهعنــوان جامعــه موردنظــر ،مــورد

ســؤال قــرار میگرفتنــد ،بــا توجــه بــه نــوع ســؤاالت کــه در بســیاری مــوارد جنبــه خــود ارزیابــی داشــت،
و بــا توجــه بــه فضــای کوچــک هــر مدرســه و شــناخت بــاالی معلمــان از یکدیگــر و همچنیــن جــو
محافظهکارانــه فضــای اداری ،احتمــال رخــداد ســوگیری در تکمیــل پرسشــنامهها توســط معلمان بســیار

زیــاد بــود ،ازای ـنرو جامعــه ایــن تحقیــق ،مدیــران انتخــاب شــدند و مقــرر شــد کــه نظــر خــود را در
1. Chimoriya.
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خصــوص چنــد تــن از معلمینــی کــه شــناخت نســبت ًا کاملــی از آنهــا دارنــد ،در پرسشــنامه هــا اعمــال
نماینــد .بنابرایــن جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق کلیــه مدیــران مــدارس ابتدایــی آموزشوپــرورش شــهر قــم
بودنــد کــه در ســال تحصیلــی  96-97در ایــن پســت فعالیــت داشــتهاند و طبــق اســتعالم از ســازمان

آموزشوپــرورش شــهر قــم تعــداد آنهــا  544نفــر میباشــد.

حجم و روش نمونهگیری

جهــت بــرآورد حجــم نمونــه از روی جامعــه آمــاری  544نفــره مدیــران از جــدول مــورگان و کرجســی

1

استفادهشــده اســت .بــر ایــن اســاس نمونــه تعــداد  224نفــر بــه دســت آمــد .کــه بــه روش نمونــه گیــری
طبقــه ای -تصادفــی ســاده انجــام شــد .طبــق طبقهبنــدی نواحــی چهارگانــه آموزشوپــرورش شــهر

قــم ،تعــداد نمونــه مربــوط بــه هــر ناحیــه بــر اســاس تعــداد جامعــه مشــخص گردید(ناحیــه1؛ جامعــه:

152نمونــه ،63:ناحیــه2؛ جامعــه107 :نمونــه ،45 :ناحیــه3؛ جامعــه ،130 :نمونــه ،53 :ناحیــه4؛

جامعــه155 :نمونــه )63 :ســپس پرسشــنامهها بهصــورت تصادفــی ســاده بیــن مدیــران مــدارس هــر
ناحیــه توزیــع شــد.

شیوهها و ابزار گردآوری دادهها

در ایــن تحقیــق جهــت پاسـخگویی بــه ســوالهای تحقیــق از ســه پرسـشنامه اســتاندارد استفادهشــده
اســت کــه عبارتانــد از:

پرسشنامه معنویت در محیطکار

بــرای ســنجش متغیــر «معنویــت در محیــط کار» از پرس ـشنامه اســتاندارد شــده معنویــت در کار بدیــع

و همــکاران( )1389بــا  40ســئوال (طیــف  5درج ـهای لیکــرت) استفادهشــده اســت .بــرای اطمینــان از
روایــی صــوری و محتوایــی ،نکتــه نظــرات اصالحــی اســتاد راهنمــا و دو تــن از اســاتید دیگر لحــاظگردیده

اســت .و پایایــی پرس ـشنامه بــا روش آلفــای کرونبــاخ محاســبه گردیــد کــه  0/82بهدس ـتآمده اســت.
پرسشنامهمسئولیتپذیری

مســئولیتپذیری بــر اســاس «پرسـشنامه روانشــناختی کالیفرنیــا» توســط گاف ( )1984حــاوی تعــداد

 42ســؤال بســته پاســخ (در طیــف  5درجـهای لیکــرت) ،ســنجش شــده اســت کــه پایایــی پرسـشنامه با
روش آلفــای کرونبــاخ  0/89بدســت آمــده اســت .ایــن پرسـشنامه دارای مؤلفههــای «وظیفهشناســی»،
1. Morgan & krejcie
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"مســئوليت پذيــري"« ،احســاس تعهــد»« ،سختکوشــی»« ،جدیــت»« ،قابلیــت اعتمــاد» و «رفتــار مبتنی
بــر نظــم و مقــررات» میباشــد.

پرسشنامه عملکرد آموزشی

بــرای ســنجش عملکــرد آموزشــی معلمــان ،از پرسـشنامه اســتاندارد شــده  28ســوالی ،دارنــده ()1389

(طیــف  5تایــی لیکــرت) استفادهشــده اســت .پایایــی ایــن پرس ـشنامه بــا آلفــای کرونبــاخ  0/92بــه

دســت آمــد .روایــی و پایایــی ایــن پرسـشنامه اســتاندارد از قبــل نیــز توســط دارنــده ( )1389تائید شــده
اســت .همچنیــن بــرای اطمینــان از روایــی صــوری و محتوایــی ،نکتــه نظــرات اصالحــی اســتاد راهنما و

دو تــن از اســاتید دیگــر نیــز لحــاظ گردیــد.

یافتههای تحقیق
مقایسه توصیفی میانگین متغیر “معنویت در کار” در معلمان مرد و زن
جدول  .1آمار توصیفی متغیر «معنویت در کار» در معلمان مرد و زن
متغیر

انحراف

جنسیت

فراوانی

میانگین

معلمان
مرد

۹۹

2/91

/273

۱۲۵

3/4

/386

۲۲۴

3/18

/۴۱۷

معنویت در کار معلمان زن

جمع

معیار

بــر اســاس نتایــج بهدســتآمده ،میانگیــن متغیــر «معنویــت در کار» در معلمــان مــرد ()2/91؛ و در

معلمــان زن ()3/4؛ بهدسـتآمده اســت .قابلذکــر اســت کــه در کل مقالــه ،بــا توجــه بــه طیــف لیکــرت

 5تایــی پرسشــنامهها ،میانگیــن نمــرات بهدســتآمده ،میتوانســت بیــن حداقــل نمــره  1و حداکثــر
نمــره  5قــرار گیــرد.

همچنیــن بــرای بررســی اختــاف نمــره مــردان و زنــان ،و بــا توجــه بــه نرمــال بــودن جوامــع از آزمــون تــی
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مســتقل اســتفاده شــد .نتایــج نشــان داد که میانگین نمــره متغیر"معنویــت در کار" در معلمــان زن ()3/4
بیشــتر از میانگیــن نمــره در معلمــان مــرد ( )2/91مــی باشــد .و ایــن اختــاف بــا اطمینــان  95درصــد

معنــادار مــی باشــد (.)sig = 000/0>05/0

مقایسه توصیفی میانگین متغیر»مسئولیتپذیری» در معلمان مرد و زن
جدول  .2آمار توصیفی متغیر «مسئولیتپذیری» در معلمان مرد و زن
متغیر

«مسئولیتپذیری»

انحراف

جنسیت

فراوانی

میانگین

معلمان
مرد

۹۹

2/71

./۲۷۱

معلمان
زن

۱۲۵

2/76

./۴۵۹

جمع

۲۲۴

2/74

./۳۸۸

معیار

میانگیــن متغیــر «مســئولیتپذیری» در معلمــان مــرد ()2/71؛ و در معلمــان زن ()2/76؛ بهدسـتآمده

اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون تــی مســتقل ،مــی تــوان بیــان کــرد کــه میانگیــن نمــره
متغیر"مســئولیت پذیــری" در معلمــان مــرد ( )2/71تفــاوت چندانــی از میانگیــن نمــره در معلمــان زن

( )2/76نــدارد و ایــن اختــاف بــا اطمینــان  95درصــد معنــادار نمــی باشــد (.)=sig 0/260<0/05
مقایسه توصیفی میانگین متغیر “عملکرد آموزشی” در معلمان مرد و زن
جدول  .3متغیر «عملکرد آموزشی» در معلمان مرد و زن
متغیر
«عملکرد
آموزشی»

جنسیت

فراوانی

میانگین

انحراف
معیار

معلمان مرد

۹۹

4/06

۷۸۱/.

معلمان زن

۱۲۵

4/34

۵۰۱/.

جمع

۲۲۴

4/21

۶۵۳/.

میانگیــن متغیــر «عملکــرد آموزشــی» در معلمــان مــرد ()4/06؛ و در معلمــان زن ()4/34؛ بهدسـتآمده
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اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون تــی مســتقلمیانگین نمــره متغیر"عملکــرد آموزشــی" در
معلمــان زن ( )4/34بیشــتر از میانگیــن نمــره در معلمــان مــرد ( )4/06مــی باشــد .و ایــن اختــاف بــا

اطمینــان  95درصــد معنــادار مــی باشــد (.)sig = 0/028>0/05
بررسی وضعیت توزیع نرمال بودن متغیرها

بــرای انتخــاب آزمونهــای مناســب ،جهــت بررســی روابــط بیــن مولفــه هــا ،بــه بررســی بحــث نرمــال

بــودن دادههــا پرداختهشــده اســت.

جدول  .4نرمال بودن توزيع متغیرها در فاصله اطمينان 95%

متغیرها

تعداد

حد معناداری

Sig
بهدستآمده

معنویت در کار

224

0/05

0/81

مسئولیتپذیری

224

0/05

0/24

عملکرد آموزشی

224

0/05

0/39

بــا توجــه بــه مقــدار حــد معنــاداری بهدســتآمده بــراي گروههــای مختلــف و بزرگتــر بــودن ايــن

مقــدار از  0/05میتــوان بيــان كــرد کــه فــرض صفــر مبنــي بــر نرمــال بــودن دادههــا تأییدشــده و لــذا
توزیــع مــا از منحنــی نرمــال پیــروی میکنــد .بنابرایــن میتــوان بــرای ادامــه تحلیلهــا از آزمونهــای

پارامتریــک اســتفاده کــرد.

تحلیل سوالهای اصلی تحقیق

آیــا بیــن «معنویــت در کار» و «مســئولیتپذیری» بــا «عملکــرد آموزشــی معلمــان» ابتدایــی شــهر قــم
رابطــه معنــاداری وجــود دارد؟

جدول .5نتایج همبستگی خطی بین «معنویت در کار» و «مسئولیتپذیری» با «عملکرد آموزشی»
متغیر (اول)

متغیر (دوم)

میزان
همبستگی

ضریب
تعیین

سطح
اطمینان

تعداد
آزمودنی

نتیجه آزمون

معنویت در کار

مسئولیتپذیری

./۲۸۴

0/08

/000.

۲۲۴

معنادار

معنویت در کار

عملکرد آموزشی

./۲۹۷

0/088

/000.

۲۲۴

معنادار

مسئولیتپذیری

عملکرد آموزشی

/۲۱۸

0/078

/0۱.

۲۲۴

معنادار
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یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه؛ بیــن مولفــه هــای ســه گانــه رابطــه مســتقیم و معنــاداری وجــود دارد.

بــرای تحلیــل دقیقتــر بــه بررســی همبســتگی چندگانــه آنهــا پرداختــه شــده اســت.کــه نتایــج در جــدول .6

بیــان شــده اســت.

جدول  .6نتایج همبستگی چندگانه بین «معنویت در کار» و «مسئولیتپذیری» با «عملکرد آموزشی»
متغیرهای
موردبررسی

همبستگی
چندگانه

معنویت در کار
مسئولیتپذیری
عملکرد آموزشی

./۳۲۸

ضریب تعیین
چندگانه

تغییرات  Fمربوط به
همبستگی
13/345

./۱۰۸

سطح
معناداری
. /000

نتیجه آزمون
همبستگی چندگانه
معنادار

بــر اســاس نتایــج بهدســتآمده؛ بــا اطمینــان  95درصــد؛ بیــن متغیرهــای «معنویــت در کار» و

«مســئولیتپذیری» بــا «عملکــرد آموزشــی» معلمــان ۰/۳۲۸ ،همبســتگی (چندگانــه) وجــود دارد.

تحلیل سوال فرعی اول:
آیا بین «معنویت در کار» و «مسئولیتپذیری معلمان» ابتدایی شهر قم رابطه معناداری وجود دارد؟
جدول  .7نتایج همبستگی خطی بین «معنویت در کار» و «مسئولیتپذیری» معلمان
متغیرها

میانگین

انحراف
معیار

معنویت در کار

3/18

۴۱۷/.

مسئولیتپذیری

2/74

۳۸۸/.

تعداد

۲۲۴

سطح
اطمینان

۰00.

همبستگی

./۲۸۴

ضریب
تعیین

0/08

نتیجه
آزمون

معنادار

یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه؛ بیــن «معنویــت در کار» و «مســئولیتپذیری» ،بــا اطمینــان  95درصــد؛
بــه میــزان  ۰/۴۵۹رابطــه مســتقیم و معنــاداری وجــود دارد.

تحلیل سوال فرعی دوم:
آیا بین «معنویت در کار» و «عملکرد آموزشی» معلمان ابتدایی شهر قم رابطه معناداری وجود دارد؟
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جدول  .8نتایج همبستگی خطی بین «معنویت در کار» و «عملکرد آموزشی» معلمان
انحراف

متغیرها

میانگین

معنویت در کار

3/18

./۴۱۷

عملکرد آموزشی

4/21

./653

معیار

سطح

تعداد

اطمینان

۲۲۴

ضریب

همبستگی

.۰00

نتیجه

تعیین

./۲۹۷

آزمون
معنادار

0/088

یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه بیــن «معنویــت در کار» و «عملکــرد آموزشــی» ،بــا اطمینــان  95درصــد؛
بــه میــزان  ۰/۲۹۷رابطــه مســتقیم و معنــاداری وجــود دارد.

تحلیل سوال فرعی سوم:

بین «مسئولیتپذیری» و «عملکرد آموزشی» معلمان ابتدایی شهر قم رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .9نتایج همبستگی خطی بین «مسئولیتپذیری» و «عملکرد آموزشی» معلمان
انحراف

متغیرها

میانگین

عملکرد آموزشی

4/21

./653

مسئولیتپذیری

2/74

./۳۸۸

معیار

تعداد

سطح

اطمینان

۲۲۴

همبستگی

.۰00

/۲۱۸

ضریب

نتیجه

0/08

معنادار

تعیین

آزمون

یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه بیــن «مســئولیتپذیری» و «عملکــرد آموزشــی» ،بــا اطمینــان  95درصــد؛
بــه میــزان  ۰/۲۱۸رابطــه مســتقیم و معناداری وجــود دارد.

تحلیل سوال فرعی چهارم:

رابطه بین «معنویت در کار» و «مسئولیتپذیری» معلمان ابتدایی مرد و زن شهر قم ،متفاوت است.
جدول  .10نتایج همبستگی خطی بین «معنویت در کار» و «مسئولیتپذیری» معلمان ابتدایی مرد و زن
جنسیت
معلمان
مرد

معلمان
زن

تعداد
۹۹
۱۲۵

متغیراول
معنویت در
کار

معنویت در
کار

میانگین
2/91
3/4

متغیر دوم
مسئولیت
پذیری

مسئولیت
پذیری

میزان

میانگین

همبستگی
پیرسون

ضریب
تعیین

سطح

اطمینان

2/71

/۴۸۲

0/23

0/000

2/76

/۲۴۸

0/06

./0۳

مقدار
آماره
Z

1/99

سطح

اطمینان

/۰23
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رابطــه بیــن «معنویــت در کار» بــا «مســئولیتپذیری» ،بــا اطمینــان  95درصــد؛ در هــر دو گــروه مــرد و

زن برقــرار اســت .و بــا توجــه بــه عــدد  zفیشــر و ســطح اطمینــان بــه دســت آمــده مشــخص اســت کــه

ایــن مقــدار همبســتگی متفــاوت و در گــروه مــردان بیشــتر اســت.

تحلیل سوال فرعی پنجم:

رابطه بین «معنویت در کار» و «عملکرد آموزشی» معلمان ابتدایی مرد و زن شهر قم ،متفاوت است.
جدول  .11نتایج همبستگی خطی بین «معنویت در کار» و «عملکرد آموزشی» معلمان ابتدایی مرد و زن

مرد

معلمان
زن

۱۲۵

3/4

عملکرد آموزشی

4/34

/۲82

0/08

./002

میانگین

معلمان

۹۹

2/91

عملکرد آموزشی

4/06

/113

0/013

./270

معنویت در
کار

معنویت در
کار

متغیر دوم

میانگین

جنسیت

تعداد

متغیراول

میزان
همبستگی
پیرسون

ضریب
تعیین

سطح
اطمینان

مقدار
آماره
Z

1/26

سطح
اطمینان

0/103

رابطــه بیــن «معنویــت در کار» بــا «عملکــرد آموزشــی» ،بــا اطمینــان  95درصــد؛ در گــروه زنــان معنــادار

و در گــروه مــردان غیــر معنــادار اســت .و بــا توجــه بــه عــدد  zفیشــر و ســطح اطمینــان بــه دســت آمــده
مشــخص اســت کــه ایــن مقــدار همبســتگی متفــاوت اســت و در گــروه زنــان بیشــتر اســت.

تحلیل سوال فرعی ششم:

رابطه بین «مسئولیتپذیری» و «عملکرد آموزشی» معلمان ابتدایی مرد و زن شهر قم ،متفاوت است.
جدول  .12نتایج همبستگی خطی بین «عملکرد آموزشی» و «مسئولیتپذیری» معلمان ابتدایی مرد و زن
تعداد

میانگین

معلمان
مرد

۹۹

عملکرد آموزشی

4/06

۱۲۵

عملکرد آموزشی

4/34

معلمان
زن

مسئولیت
پذیری

مسئولیت
پذیری

2/71

0/278

0/077

./۰06

2/76

0/02

0/0004

./128

میانگین

جنسیت

متغیراول

متغیر دوم

میزان
همبستگی
پیرسون

ضریب
تعیین

سطح
اطمینان

مقدار
آماره
Z

1/9

سطح
اطمینان

0/028

رابطــه بیــن « عملکــرد آموزشــی « بــا «مســئولیتپذیری» ،بــا اطمینــان  95درصــد؛ در گــروه مــردان

معنــادار و در گــروه زنــان غیــر معنــادار اســت .و بــا توجــه بــه عــدد  zفیشــر و ســطح اطمینــان بــه دســت
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آمــده مشــخص اســت کــه ایــن مقــدار همبســتگی متفــاوت و در گــروه مــردان بیشــتر اســت.

بحث و نتیجهگیری
یافتــه هــای تحقیــق نشــان داد کــه «معنویــت در کار» و «مســئولیتپذیری» بــر یکدیگــر تأثیــر مثبــت و

مســتقیم داشــته و ایــن هــر دو بــر «عملکــرد آموزشــی» معلمــان دوره ابتدایــی مؤثــر و مثبــت اســت .ایــن

یافتــه بــا یافتــه هــای تحقیــق شاهســواری و بهرامــی ( )1395در برقــراری رابطــه مثبــت و معنـیدار بیــن
«معنویــت در کار» و «مســئولیتپذیری» همخــوان اســت .همچنیــن یافتــه هــای ایــن پژوهــش بــا یافتــه
هــای تحقیــق احــدی شــعار و همــکاران ( )1392در خصــوص رابطــه مثبــت و معنــادار بیــن «معنویــت
در کار» و «مســئولیتپذیری» نیــز همخوانــی دارد.

بــا توجــه بــه اینکــه بیــن «معنویــت در کار» و «مســئولیتپذیری» بــا «عملکرد آموزشــی» معلمــان ابتدایی

شــهر قــم رابطــه معنــاداری و مثبــت بــه دســت آمــد یافتههــای حاصلــه ،مــا را بــه ایــن نتیجــه میرســاند

کــه تقویــت دو عامــل «معنویــت در کار» و «مســئولیتپذیری» اثربخشــی «عملکــرد آموزشــی» معلمــان
ابتدایــی را افزایــش خواهــد داد .همچنیــن بــا توجــه بــه نقــش مثبــت مؤلفههــای «معنویــت در کار» و

«مســئولیتپذیری» پیشــنهاد میشــود ایــن دو مولفــه در مالکهــای رتبهبنــدی و ارتقــای معلمــان نیــز
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .چــرا کــه مــی توانــد منجــر بــه جهــت گیــری معلمــان و مدیــران بــه ســمت

تقویــت آن گــردد کــه در نهایــت منجــر بــه تقویــت «عملکــرد آموزشــی» مــی شــود.

ســرلک ،ویســه ،پوراشــرف و مهدیــزاده( )1391جهــت تقویــت مولفــه «معنویــت در کار» ،توجــه بــه
عوامــل  13گانــه زیــر را ســفارش کــرده انــد ،چــرا کــه تقویــت و اصــاح ایــن مولفــه مــی توانــد منجــر بــه

بهبــود وضعیــت معنویــت در کار یــا ســازمانگــردد .توجــه به اصالحــات ســازمانی (ســاختاری ،محتوایی،
فرهنــگ ســازمانی ،رهبــری ،مــدل ارتباطات ســازمان) ،اصالحــات فــردی (تقویت فضائل افــراد ،انگیزش

فــردی ،ایمــان فــردی و تقــوت خالقیــت) و توجــه بــه مولفــه عوامــل محیطــی موثــر بــر معویــت در ســازمان

(عوامــل اقتصــادی ،عوامــل اجتماعــی ،عوامــل فرهنگــی و عوامــل سیاســی) .بنابرایــن تقویــت و اصــاح

ایــن عوامــل،کــه منجــر بــه بهبــود وضعیــت «معنویــت در کار» مــی شــود ،بــا توجــه بــه یافته هــای تحقیق و
رابطــه مثبــت بــا «عملکــرد آموزشــی» ،در نهایــت مــی توانــد منجــر بهبــود مولفه «عملکرد آموزشــی» شــود.

همچنیــن جهانیــان و حــدادی ( )1396جهــت تقویــت مولفه»مســئولیت پذیــری» بــه عوامــل فــردی
(جنســیت ،ســابقه کار ،ســن ،طبقــه اجتماعــی ،تحصیــات و نوع شــخصیت) ،عوامل تربیتــی (آموزش
مســئولیت پذیــری در خانــواده ،ســبک تربیتــی خانــواده ،آمــوزش مهارتهــای مدریتــی و مهارتهــای ذاتــی

بررسی رابطه معنویت در کار و مسئولیتپذیری با عملکرد...
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فــرد) ،عوامــل فرهنگــی (آشــنایی بــا آداب فرهنگــی ،توانایــی رشــد فضیلــت هــای اخالقــی ،اعتقــاد بــه

معــاد و توانایــی تقویــت مبانــی معنــوی) ،عوامــل اجتماعــی (پایــگاه اجتماعــی مدیــر ،داشــتن روحیــه

جمعــی ،مشــارکت در عرصــه اجتمــاع ،آشــنایی بــا آداب اجتماعــی ،توانایــی تنظیــم روابــط اجتماعــی و
توانایــی درک مشــکالت اجتماعــی) اشــاره کــرده انــد .بــا توجــه بــه یافتــه هــای تحقیــق و وجــود رابطــه

مثبــت و معنــادار بیــن مولفــه «مســئولیت پذیــری» و «عملکــرد آموزشــی» ،مــی تــوان بــا تقویــت عوامــل

موثــر بــر «مســئولیت پذیــری» ،زمینــه بهبــود ایــن مولفــه را ایجــاد کــرد کــه در نهایــت منجــر بــه بهبــود

وضعیــت «عملکــرد آموزشــی» معلمــان خواهــد شــد.

فراهــم آوردن زمینههــای مناســب جهــت تقویــت عوامــل مثبــت و انجــام ایــن کار بــا توجــه بــه شــرایط
و امکانــات ،در درجــه اول بــر عهــده مســئوالن نظــام آموزشــی کشــور و در درجــه دوم بــر عهــده مدیــران

رده میانــی و صفــی و ســتادی اســت.

میانگین «معنویت در کار» معلمان زن ( )3/4از میانگین نمره معلمان مرد ( )2/9بیشتر و معنادار می

باشد .در حوزه «مسئولیتپذیری» این مقدار برای مردان ( )2/71و برای زنان (  )2/76به دست آمد.
که اختالف بین نمرات معنادار نمی باشد .و در حوزه "عملکرد آموزشی" این مقدار برای معلمان زن

()4/34که بیشتر از میانگین نمره در معلمان مرد ( )4/06می باشد .و این اختالف نیز معنادار می باشد.

رابطــه «معنویــت در کار» و «مســئولیتپذیری» معلمــان ابتدایــی مــرد و زن شــهر قــم بــا یکدیگــر
متفــاوت بــود؛ کــه میــزان همبســتگی در زنــان از مــردان بیشــتر نیســت .رابطــه «معنویــت در کار» و

«عملکــرد آموزشــی» معلمــان ابتدایــی مــرد و زن شــهر قــم بــا یکدیگــر متفــاوت نمــی باشــد .و در نهایت
رابطــه «مســئولیت پذیــری» و «عملکــرد آموزشــی» معلمــان ابتدایــی مــرد و زن شــهر قــم بــا یکدیگــر

متفــاوت اســت؛ کــه میــزان همبســتگی در مــردان از زنــان بیشــتر مــی باشــد.

فهرست منابع
آذری ،همایــون ،لســانی ،مهــدی ،عــاج ،ســحر .)1393(.بررســی رابطــه بیــن معنویــت در محیــط کار و تعهــد

ســازمانی کارکنــان دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در ســال تحصیلــی  .92-93پایاننامــه کارشناســی
ارشــد ،کرمــان :دانشــکده ادبیــات دانشــگاه شــهید باهنــر.

افشــاری ،ب .هویــدا ،ر .)1392(.بررســی تأثیــر رهبــری معنــوی مدیــران مــدارس بــر عملکــرد آموزشــی معلمان.
همایــش بینالمللــی مدیریــت .اصفهــان.

احــدی شــعار ،ســید مجیــد ،ایرانــی ،حمیدرضــا ،گل وردی ،مهــدی ،جعفــری ،محمدباقــر .)1391(.بررســی
رابــط معنویــت در محیــط کار از دیــدگاه میلیمــن و درگیریشــان در کار( .موردمطالعــه :ســازمان جهــاد
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الوانی ،سید مهدی .)1385(.رفتار سازمانی .نشر مروارید.

بدیــع ،علــی؛ ســواری ،الهــام؛ باقــری دشــت بــزرگ ،نجمــه و لطیفــی ،وحیــده .)۱۳۸۹(.ســاخت و اعتبــار یابــی
پرسـشنامه هــوش معنــوی .اولیــن همایــش ملــی روانشناســی دانشــگاه پیــام نــور تبریــز.

پدیــد ،مجیــد .)۱۳۹۶(.ارزیابــی عملکــرد معلمــان از نظریــه تــا عمــل.کنگــره بینالمللــی بهبــود مدیریــت و نظام
آموزشــی ایــران ،تهــران ،مرکــز همایشهــای توســعه داتیــس.

جهانیــان ،رمضــان و حــدادی ،طاهــره .)1396(.بررســی عوامــل موثــر بــر مســئولیت پذیــری مدیــران (مــورد

مطالعــه :بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی) .مطالعــات مدیریــت و کارآفرینــی ،دوره  ،3شــماره ،2

تابســتان .1396صفحــات .118-131

حســنی ،محمــد .حیــدریزاده ،زهــرا .قاس ـمزاده ،علــی ،شــاهی ،ابوالفضــل .)1391(.بررســی نقــش و تأثیــر

اخــاق اســامی کار و فرهنگســازمانی بــر رضایــت شــغلی و تعهــد ســازمانی کارکنــان دانشــگاه شــهید

چمــران اهــواز .فصلنامــه مدیریــت اســامی ،ش( 4پاییــز و زمســتان).9-32 :

دارنــده ،اشــرف .)1389(.بررســی رابطــه بیــن هــوش عاطفــی اجرایــی مدیــران بــا عملکــرد معلمــان در مــدارس
دامغــان ســال  ،89-88پایاننامــه کارشناســی ارشــد .دانشــگاه آزاد اســامی.

دهخدا ،ع .)1373( .لغتنامه دهخدا ،چاپ اول ،جلد  12تهران ،دانشگاه تهران.

ســرلک ،محمــد علــی؛ ویســه،صید مهــدی؛ پوراشــرف ،یاســان اللــه و مهدیــزاده ،حســین .)1391(.طراحــی

مــدل ســازمان معنویــت گــرا در آمــوزش عالــی ایــران .پژوهشــهای مدیریــت عمومــی ،ســال پنجم ،شــماره

هجدهــم ،زمســتان .صفحــه.24-5

ســمیعی نــژاد ،بیــژن ،علــی عســگری ،مجیــد ،موســی پــور ،نعمــت الــه ،حاجــی حســینی نــژاد ،غالمرضــا.

( .)1394تأملــی بــر ارزشــیابی عملکــرد معلمــان ابتدایــی ،مطالعــهای پدیدارنگارانــه ،همایــش ملــی
آمــوزش ابتدایــی .بیرجنــد :دانشــگاه بیرجنــد.

شاهســواری ،زهــرا ،بهرامــی فاطمــه .)۱۳۹۵(.بررســی رابطــه معنویــت بــا تعهــد و مســئولیتپذیری در
دانشآمــوزان .اولیــن کنفرانــس بینالمللــی پژوهشهــای نویــن در حــوزه علــوم تربیتــی و روانشناســی و
مطالعــات اجتماعــی ایــران ،قــم.

شــجاعی ،پریســا ،خزائــی ،فرهــاد  .)1391(.رابطــه رهبــری معنــوی بــاکیفیــت زندگــیکاریکارکنان دانشــکدههای
دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن .مجلــه علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن ،شــماره ( 4پیدرپــی .)65

شــربتیان ،محمدحســن ،میامــی ،حســن .)1391(.تأملــی بــر فراینــد جامعهپذیــری مســئولیت اجتماعــی جوانان.
نشــریه مهندســی فرهنگی ،ســال  ،7ش  ،73ص .71-54

شیخی نژاد ،ف؛ و احمدی ،گ .)1387( .مدیریت در پرتو معنویت .مجله تدبیر ،ش  ،202ص .49-53
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واکاوی و تحلیل فرایند پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان به منظور ارایه الگو
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سیدصادق نبوی
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چکیده
پژوهــش حاضــر بــا هــدف واکاوی و تحلیــل فراینــد پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیــان بــه منظــور
ارایــه الگــوی جــذب دانشــجو انجــام شــد .روش پژوهــش مــورد اســتفاده کیفــی بــا رویکــرد نظریــه

دادهبنیــاد اســت .جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل کلیــه اعضــای هیــات علمــی و مدرســان مدعو دانشــگاه
فرهنگیــان در سراســر کشــور بودنــد کــه از بیــن آنهــا ،تعــداد  38نفر(18نفــر عضــو هیاتعلمــی و

 20نفــر مــدرس مدعــو) بــه عنــوان نمونــه آمــاری از دو اســتان تهــران و مرکــزی بــا اســتفاده از روش

نمونهگیــری هدفمنــد از نــوع داوطلبانــه انتخــاب گردیدنــد .از مصاحبــه نیمهســاختاریافته بــرای
جمـعآوری دادههــای مــورد نیــاز اســتفاده شــد .بــرای تحلیــل دادههــا از روش تحلیــل مضمــون اســتفاده

گردیــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه از دیــدگاه صاحبنظــران ،پذیــرش دانشــجو در دوره کارشناســی
پیوســته دانشــگاه فرهنگیــان بــه خصــوص بــرای دوره ابتدایــی ،جــذب نخبــگان فارغالتحصیــل دوره

کارشناســی ســایر دانشــگاهها بــرای تحصیــل در دوره دو ســاله کارشناسیارشــد در آمــوزش رشــتههای

تخصصــی بــه خصــوص رشــتههای فنــی و حرفــهای و علــوم پایــه بــرای معلمــی دوره متوســطه دوم

مناســب اســت .همچنیــن الگویــی بــرای جــذب دانشــجو ارایــه شــد کــه شــامل ســه مؤلف ـه ،پذیــرش

دانشــجوی کارشناســی پیوســته دانشــگاه فرهنگیان ،پذیرش دانشــجوی کارشناســی پیوســته با مشــارکت
ســایر دانشــگاهها( ،)2+2و پذیــرش دانشــجوی کارشناســی ارشــد آمــوزش اســت .بــا توجــه بــه نتایــج
پژوهــش میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بــا لحــاظ نمــودن مؤلفههــای الگــوی ارایــه شــده بــرای جــذب

دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیــان میتــوان نســبت بــه پذیــرش داوطلبانــی مســتعد ،توانمنــد ،بــا انگیــزه و
 . .1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه فرهنگیان است.
 . .2استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایرانNabavi@mail.cfu.ac.ir .

analysis of the student admission process in Farhangian University in order to provide a model
Seyed sadegh nabavi
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عالقهمنــد و برخــوردار از ســامت جســمانی و روانــی ،بــرای تحصیــل در دانشــگاه فرهنگیــان و ورود
بــه حرفــه معلمــی مبــادرت نمــود.

کلید واژگان :الگوی پذیرش دانشجو ،تربیت معلم ،واکاوی

مقدمه
بهبــود تعليــم و تربيــت در هرکشــوری مبتنــی بــر بهبــود کيفيــت تربيــت معلــم آن کشــور اســت .لــذا ايجــاد

تحــول در نظامهــای تربيــت معلــم را بايــد پيــش نيــاز تحقــق هر نوع تحــول در نظامهای آموزشــی دانســت.

تربيــت معلــم را میتــوان از جملــه حســاسترين و مهمتريــن مؤلفههــای نظــام تعليــم و تربيــت دانســت
چــرا کــه موفقيــت و يــا عــدم موفقيــت در ايجــاد تحــول در نظامهــای آموزشــی ،منــوط بــه توانمندیهــا و

قابليتهــای حرفـهای معلمــان اســت کــه مجريــان اصلــی برنامههــا در محيــط واقعــی هســتند.

ســازمان یونســکو(2014؛ بــه نقــل از ســنگری و آخــش )1396 ،در خصــوص اهمیــت نظــام تربیــت
معلــم اذعــان مــیدارد کــه معلــم ،محــور آمــوزش و کلیــد فراینــد یادگیــری اســت و یکــی از حقــوق

کــودکان را حــق آمــوزش و پــرورش مطلــوب ذکرمیکنــد و آن را مشــروط بــه وجــود معلمــان مجــرب
بــا قابلیتهــای ممتــاز و معلــم بــه تعــداد کافــی میدانــد .ایــن مهــم را نیــز در گــرو وجــود مراکــز و

مؤسســات تربیــت معلــم بــا کیفیــت در کنــار آمــوزش مســتمر همــراه بــا امکانــات بــرای یادگیــری مــادام

العمــر بــرای همــه معلمــان بــه شــمار م ـیآورد .بدیــن ترتیــب یونســکو تاکیــد دارد کــه تربیــت معلــم و
توســعه حرف ـهای معلــم بایــد در اولویــت سیاســتگذاریهای نظــام آموزشــی کشــورها باشــد.

دسـتاندرکاران نظــام آمــوزش و پــرورش توانایــی کالمی ،دانش کافــی ،راهبردهای تدریــس ،گواهینامه

معلمــی ،مهارتهــای مدیریــت کالس و آزمــون شایســتگی را بــه عنــوان مهمتریــن مؤلفههایــی تلقــی
میکننــد کــه بایــد در فراینــد جــذب و انتخــاب معلمان مــورد توجــه قــرار داد (اســترانگ.)58 :2002 ،1

بوالنــدر و اســنل )2004(2اعتقــاد دارنــد کــه حســاسترین گام در فراینــد انتخــاب معلــم ،تصمیمگیــری
در مــورد جــذب داوطلبــان اســت .بــا ایــن وجــود انتخــاب نهایــی بایــد بــر اســاس نتایــج آزمونهــا،

مصاحبههــا و ویژگیهــای مشــخص شــده در فراینــد انتخــاب و گزینــش داوطلبــان انجــام گیــرد.

آقــازاده( )1383اظهــار مـیدارد کــه در انتخــاب معلــم بایــد روشــی را بــکار بــرد کــه مبتنــی بــر معیارهــا
1. Stronge, J
2. Bohlander, G & Snell, S
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و مالکهــای علمــی معتبــر باشــد تــا از آن طریــق بتــوان همــه ابعــاد وجــود داوطلــب را متناســب بــا همــه
ضرورتهــای اشــتغال در ایــن حرفــه ارزشــیابیکــرد و ســرانجام از تلفیــق ویژگیهــای فــردی داوطلبــان،

شــاخصهای معتبــری معیــن کــرد تــا بــر مبنــای آن بتــوان بهتریــن و شایســتهترین داوطلبــان را بــه مراکــز

تربیــت معلــم معرفــی کرد.

در کشــورهای مختلــف شــیوهها و مالکهــای متفاوتــی بــرای انتخــاب معلــم وجــود دارد .در کشــور
ژاپــن نخســتین شــرط گزینــش معلــم ،دارا بــودن "گواهینامــه صالحیــت" و داشــتن مــدرک تحصیلــی
لیســانس اســت .هــرگاه متقاضیــان اخــذ گواهینامــه معلمــی در یکــی از دانشــگاهها و مــدارس عالــی
مجــاز و معتبــر تحصیــل نکــرده باشــند وزارت آمــوزش و پــرورش اعطــای گواهینامــه را بــه آنــان بــر

اســاس "آزمــون تعییــن صالحیــت معلمــان" میپذیــرد .در بیشــتر مــوارد افــراد واجــد شــرایط بعــد از

امتحــان تعییــن صالحیــت انتخــاب مــی شــوند( تســوکادا .)287 :2008 ،1در انگلســتان از ســال 1962

شــورای ملــی در زمینــه انتخــاب معلمــان ابتدایــی اعــامکــردکــه معلمــان بایــد از بیــن فــارغ التحصیــان
دانشــگاهها کــه دوره خــاص تربیــت معلــم را گذراندهانــد انتخــاب شــوند(حبیبی .)106 :1386 ،در

فرانســه از ســال  1990تــا ســال  2013مؤسســات دانشــگاهی تربیــت معلــم تأســیس شــدند کــه بــه امــر

تربیــت معلــم میپردازنــد .دارنــدگان مــدرک کارشناســی میتواننــد بــرای تحصیــل در ایــن مراکــز اقــدام
کننــد و گزینــش آنهــا بــر اســاس بررســی پرونــده دانشــگاهی ،مصاحبــه و در پــارهای از مــوارد امتحانــات
تخصصــی صــورت میگیرد(مهرابــی و رضوانطلــب.)170 :1398 ،

در کشــور ایــاالت متحــده امریــکا در دانشــگاههای تربیــت معلــم ،اســتانداردهای تعییــن ســطح عمومــی
تدریــس حرف ـهای معلمــان مشــخص شــده اســت .ایــن اســتانداردها ســطح ورودی داوطلبــان حرفــه

معلمــی و همچنیــن ســطوح باالتــر قابلیتهــای معلــم را مشــخص خواهــد کــرد .برخــی از ایالتهــا
ت مســتمر داوطلبــان و در بعضــی مــوارد بر
مــاک انتخــاب معلمــان را بــر اســاس کار پایــان تــرم و فعالیـ 
اســاس آزمونهــای موضوعــی یــا ارزیابــی عملکــرد داوطلبــان قــرار دادهانــد( هامونــد.)185 : 2006 ،2

در کشــور چیــن انتخــاب بــرای ورود بــه تربیــت معلــم بــر عهــده هــر دانشــگاه و در چهارچــوب ضوابــط
تعییــن شــده وزارت آمــوزش و پــرورش اســت .بســیاری از دانشــگاهها انتخــاب خــود را بــر اســاس

نمــرات دانشــگاهی و برخــی دیگــر نیــز تــوان دانشــجویان در موفقیــت در آزمونهــای مرتبــط بــا تدریس،

ماننــد زبــان ،دانــش آمــوزش عمومــی ،نگرشهــا و رگههــای شــخصیتی را مبنــای پذیــرش قــرار دادهانــد.
برخــی از دانشــگاهها مــواردی ماننــد شــخصیت ،رفتــار اخالقــی و فعالیتهــای فــوق برنامــه را در نظــر
1. Tsukada, M
2. Hammond, D
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دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان

میگیرند(هســیه و همــکاران2013 ،1؛ بــه نقــل از نامــداری پژمــان.)74 :1397 ،
در کشــور ترکیــه انتخــاب دانشــجویان بــرای ورود بــه دانشــکدههای تربیــت معلــم ،بــه طــور متمرکــز و توســط مرکــز
ســنجش و گزینــش داوطلبــان اســتخدامی انجــام میشــود و دانشــجومعلمان بــا توجــه بــه مجمــوع امتیــازات آزمــون
ورودی دانشــگاه و نمــرات کســب شــده در دبیرســتان پذیرفتــه میشــوند(خدیوی و رحمانــی.)99 :1398 ،
یافتــه پژوهــش الورنــس )2013(2در مــورد دانشــجومعلمان برونئــی نشــان میدهــد کــه برخــورداری
از ســامت روانــی مناســب ،شــاخصی از بهزیســتی روانشــناختی مطلــوب بــرای همــه افــراد ،از جملــه

معلمــان اســت .بــرای پیشــگیری و محافظــت کــودکان از مواجهــه شــدن بــا معلمانــی بــا ســامت روانــی
پاییــن ،دانشــجومعلمان بایــد از نظــر بهزیســتی روان شــناختی غربالگــری شــوند.

کالســن )2006(3در پژوهشــی بــا عنــوان" بررســی نظــرات مدیــران مــدارس ابتدایــی در مــورد انتخــاب

معلــم" بــه ایــن نتیجــه رســید کــه معلمــان بایــد از صالحیــت و شایســتگی الزم ،تعهــد ،شــخصیت

جــاذب ،تحصیــات عالــی و دســتاوردهای علمــی برخــوردار باشــند.

بولــز و همــکاران )2014(4در پژوهشــی بــه دنبــال ارایــه الگویــی بــرای انتخــاب دانشــجومعلمان بــوده و
بــه ایــن موضــوع مــی پردازنــد کــه تــا کنــون اکثــر شــیوههای انتخــاب دانشــجومعلمان بــه صــورت ســنتی

و بــر مبنــای آزمونهــا و مصاحبههــای علمــی صــورت گرفتــه و کارآمــد نبودهانــد ،لــذا آنهــا مدلــی کــه در

آن طیــف گســتردهای از ارزیابیهــا در زمینــه توانایــی تفکــر ،تعامــل اجتماعــی ،عالیــق درونــی ،توانایــی

اســتدالل و تصمیمگیــری باشــد را ارایــه دادنــد.

عــاوه بــر پژوهشهــای خارجــی ،در داخــلکشــور نیــز پژوهشهایــی در زمینــه جــذب وگزینــش معلمان

انجــام شــده اســتکــه میتــوان بــه پژوهشهــای زیر اشــارهکــرد :معیــن پــور(  )1375در پژوهشــی تحت
عنــوان "بررســی مســایل و مشــکالت گزینــش ،تربیــت و اســتخدام دبیــران دوره متوســطه" بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه در گزینــش ،بایــد شایســتگیهای علمــی داوطلــب بــه طرق مختلــف مــورد ارزیابی قــرار گیرد.

فراهانــی ،نصراصفهانــی و شــریف( )1391در پژوهشــی بــا عنوان"ارزیابــی شــیوههای انتخــاب معلمــان
ابتدایــی در نظــام آمــوزش و پــرورش کشــور ایــران" نشــان دادندکــه در فراینــد جــذب و انتخــاب معلمــان

بایــد بــه عالقــه و انگیــزه داوطلبــان ،تواناییهــا و ویژگیهــای جســمی ،روانــی و علمــی داوطلبــان ،اصــاح
و بهبــود فراینــد جــذب ،انتخــاب و اســتفاده از نیروهــای بومــی توجــه شــود .از نظــر فلســفی( ،2009بــه
1. Hsieh et al
2. Lawrence, M
3. Claussen, W
4. Bowles, T; Hattie, J; Dinham, S; Scull, J; & Clinton, J
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نقــل از گراونــد و عباســپور )60 :1391،تفــاوت معنــاداری بیــن تجربــه معلمــان جــذب شــده از طریــق

مراکــز تربیــت معلــم و معلمــان حــق التدریــس وجــود دارد .نتایــج پژوهــش باقــری( )1385نشــان داد که

معلمــان فــارغ التحصیــل از مراکــز تربیــت معلــم بــا دانشآمــوزان و همــکاران ارتبــاط دوســتانهای دارنــد و

در مهارتهــای ارتباطــی باالتــر از معلمــان حــق التدریــس بودهانــد.

یکــی از اهــداف مهــم تأســیس دانشــگاه فرهنگیــان ،تأمیــن و تربیــت معلمــان ،مدیــران و مربیــان مؤمــن،
متعهــد ،وکارآمــد و توانمنــد در طــراز جمهوری اســامی ایران بوده است(اساســنامه دانشــگاه فرهنگیان،

 .)1391همچنیــن هــدف عملیاتــی  2-7برنامــه راهبــردی دانشــگاه فرهنگیان بر اســتقرار نظــام پذیرش

دانشــجو و ســنجش صالحیتهــای داوطلبــان براســاس نظــام معیــار اســامی تأکیــد دارد .در ایــن برنامه

چهــار شــیوه پذیــرش دانشــجو آمــده اســت کــه عبارتنــد از -1:از دیپلــم و تحصیــل در دوره کارشناســی

پیوســته در دانشــگاه فرهنگیــان -2 ،از دیپلــم و تحصیــل در دوره کارشناســی پیوســته با مشــارکت ســایر

دانشــگاهها( -3،)2+2پذیــرش دانشــجو از دانشآموختــگان دوره کارشناســی ســایر دانشــگاهها و طــی
دوره یکســاله مهارتآموزی(طبــق مــاده  28اساســنامه دانشــگاه) -4 ،از دانشآموختــگان کارشناســی
ســایر دانشــگاهها و طــی دوره دو ســاله کارشناســی ارشــد آمــوزش در دانشــگاه فرهنگیــان بــا مشــارکت

ســایر دانشــگاهها(برنامه راهبــردی دانشــگاه فرهنگیــان  .)1395 ،بــا توجــه به هدف مذکور و شــیوههای
پذیــرش دانشــجو بــرای ورود بــه حرفــه معلمــی ،طــی چنــد ســال گذشــته همــواره بیــن صاحبنظــران و
مســئولین دانشــگاه در زمینــه شــیوههای پذیــرش دانشــجو اختــاف نظــر وجــود داشــته و مبنای پژوهشــی

بــرای انتخــاب مناسـبترین شــیوه جــذب معلــم نبــوده اســت .بــه خاطــر خــا پژوهشــی ،این موضــوع به
عنــوان اولویــت پژوهشــی در دانشــگاه فرهنگیــان در فراخــوان اعــام شــد تا نتایــج آن بتواند به مســئولین

دانشــگاه در انتخــاب مناسـبترین شــیوه جــذب دانشــجو کمــک نمایــد .طــی ســالهای گذشــته پذیــرش

دانشــجو در تربیــت معلــم از طریــق دو شــیوه کارشناســی پیوســته دانشــگاه فرهنگیــان و دانشآموختــگان
دوره کارشناســی ســایر دانشــگاهها(مهارتآموزان مــاده  28اساســنامه دانشــگاه) بــوده اســت کــه هرکــدام
مزایــا و معایبــی داشــته اســت ،ولــی شــیوههای پذیــرش دانشــجوی کارشناســی پیوســته بــا مشــارکت

ســایر دانشــگاهها( ،)2+2و پذیــرش دانشــجو از دانشآموختــگان کارشناســی ســایر دانشــگاهها و طــی
دوره دو ســاله کارشناســی ارشــد آمــوزش در دانشــگاه فرهنگیــان بــا مشــارکت ســایر دانشــگاهها ،هنــوز
بــا توجــه بــه نبــود ســاز و کار قانونــی بــه مرحلــه اجرایــی نرســیده اســت .بــه نظــر میرســد کــه اعضــای

هیــات علمــی و مدرســان دانشــگاه فرهنگیــان بــه عنــوان صاحبنظــر بــا توجــه بــه برخــورداری از تجربــه
چندیــن ســاله در فراینــد مصاحبــه ورودی بــه تربیــت معلــم و آمــوزش دانشــجویان و مهارتآمــوزان،

شــناخت نســبتا کاملــی از کارآمــدی دو شــیوه مذکــور داشــته باشــند و نظــرات آنهــا مبتنــی بــر تجربــه
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زیســته باشــد کــه میتوانــد بــه اصــاح شــیوه هــای جــذب دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیان کمــک نماید.
بــا عنایــت بــه مطالــب مذکــور و تجربــه پژوهشــگر در طــول ســاليان متمــادی بــه عنــوان مــدرس و

عضــو هیــات علمــی در دانشــگاه فرهنگیــان ،بــه نظــر میرســد يكــي از مشــكالت اساســی در پذیــرش
دانشــجوی تربیــت معلــم ،انتخــاب برخــی ازداوطلبــان بــرای ورود بــه حرفــه معلمــی اســت کــه از

قابلیتهــای حرف ـهای الزم و ویژگیهــای جســمانی و شــخصیتی مناســب بــرای احــراز شــغل معلمــی
برخــوردار نیســتند ،کــه ایــن مســئله بــه شــیوههای جــذب دانشــجو در تربیــت معلــم بــر میگــردد و آن

میتوانــد عــاوه بــر وارد نمــودن آســیبهای روانــی بــه خــود داوطلبــان ،خســارتهای جبــران ناپذیــری
بــر نظــام آمــوزش و پــروش کشــور وارد نمایــد .لــذا هــدف اصلــی ایــن پژوهــش واکاوی و تحلیــل فراینــد

پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیــان بــه منظــور ارایــه الگــوی مناســب جــذب دانشــجو اســت.

بــا توجــه بــه مــوارد مذکــور ،در ايــن پژوهــش مســأله اصلــی ایــن اســت کــه کــدام شــیوه پذیــرش دانشــجو

در دانشــگاه فرهنگیــان بــرای تامیــن و تربیــت معلــم در ایران مناســب اســت؟ و همچنین الگوی مناســب
جــذب دانشــجو بــرای دانشــگاه فرهنگیــان کدام اســت؟.

روششناسی پژوهش
بــا توجــه بــه ماهیــت موضــوع و اهــداف پژوهــش ،روشپژوهــش کیفــی از نــوع نظریــه داده بنیــاد 1بــوده

کــه از رویکــرد نظاممنــد 2اســتفاده شــده اســت .بــه ایــن دلیــل از آن روش اســتفاده گردیــد کــه الزم بــود
مفاهیــم و مقولههــا بــه طــور مســتقیم از درون دادههایــی کــه در جریــان پژوهــش بــه صــورت منظــم

گــردآوری و تحلیــل شــده ،اســتخراج و پدیــدار شوند(اســتراوس و کربیــن1990 ،؛ ترجمــه ابراهیــم
افشــار .)34 :1396 ،در ایــن رویکــرد پژوهشــگر پــس از جمـعآوری دادههــا بــه صــورت نظاممند نســبت

بــه انجــام ســه مرحلــه کدگــذاری بــاز ،کدگــذاری محــوری و کدگــذاری گزینشــی جهــت رســیدن بــه نظریــه

اقــدام مینمایــد .همچنیــن در ایــن رویکــرد دادههــا حــاوی معنــی میباشــند و پژوهشــگر بــا کدگــذاری و

اجــرای طــرح منظــم ،دادههــا را معنــادار میکند(خنیفــر.)205 :1396 ،

جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل کلیــه اعضــای هیــات علمــی و مدرســان مدعــو دانشــگاه فرهنگیــان در

سراســر کشــور بودنــد کــه از بیــن آنهــا ،تعــداد  38نفر(18نفــر عضــو هیــات علمــی و  20نفــر مــدرس
مدعــو) بــه عنــوان نمونــه آمــاری از دو اســتان تهــران و مرکــزی بــه خاطــر دسترســی آســان پژوهشــگر،
1. Grounded theory
2. Systematic approach
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بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری هدفمنــد از نــوع داوطلبانــه انتخــاب گردیدنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه
بــر اســاس گــزارش آمــاری دفتــر طــرح و برنامــه دانشــگاه فرهنگیــان در ســال تحصیلــی ،1396 -97

تعــداد کل اعضــای هیاتعلمــی رســمی و پیمانــی دانشــگاه  784نفــر و مدرســان مدعــو حــدود 3000

نفــر بودنــد .بــرای انتخــاب نمونــه از اعضــای هیــات علمــی و مدرســان مدعــو دانشــگاه ،بــه دلیــل اینکــه

افــراد بایســتی مطلــع و خبــره بــوده و حداقــل تجربــه چهــار ســال همــکاری در فراینــد مصاحبــه وگزینــش
داوطلبــان ورود بــه تربیــت معلــم و همچنیــن تجربــه زیســته تدریــس در دانشــگاه فرهنگیان را دارا باشــند

از روش نمونهگیــری هدفمنــد از نــوع داوطلبانــه اســتفاده بــه عمــل آمــد .پــس بــه ایــن ترتیــب نمونهگیری
بــر اســاس هــدف پژوهــش انجــام گرفــت .نمونهگیــری هدفمنــد نوعــی نمونهگیــری غیرتصادفــی
میباشــد کــه در آن پژوهشــگر افــراد واجــد ویژگیهــای خــاص را بــرای شــرکت در پژوهــش دعــوت

میکند(جانســون و کریســتنس2014 ،1؛ ترجمــه علیرضــا کیامنــش و همــکاران.)384 :1395 ،
اطالعات جمعیتشناختی مربوط به نمونه در جدول شماره  1و  2آورده شده است.

جدول شماره  .1توزیع فراوانی اعضای هیات علمی شرکتکننده در مصاحبه بر حسب ویژگیهای جمعیت شناختی
کد

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

پردیس محل خدمت

استان

مدت مصاحبه

مدرک تحصیلی
دانشجوی دکتری

علوم اجتماعی

مربی

شهیدمفتح

تهران

 45دقیقه

دکتری

روان شناسی

استادیار

شهیدمفتح

تهران

دانشجوی دکتری

الهیات و معارف اسالمی

مربی

شهیدمفتح

دکتری

مشاوره

استادیار

-1ع

دکتری

-3ع

دانشجوی دکتری

-2ع
-4ع
-5ع
-6ع
-7ع
-8ع
-9ع

دکتری
دکتری
دکتری

-10ع

دکتری

-12ع

-11ع
-13ع
-14ع
-15ع
-16ع

دکتری

علوم تربیتی
مشاوره

علوم تربیتی
ریاضی

استادیار
مربی

استادیار

تهران

علوم تربیتی

استادیار

شهیدچمران

تهران

علوم تربیتی

استادیار

شهیدچمران

تهران

علوم تربیتی

استادیار

دانشجوی دکتری
دکتری

تربیت بدنی

استادیار

دکتری

شهیدمفتح

تهران

استادیار

روانشناسی

دانشجوی دکتری

شهیدمفتح

تهران

شهیدمفتح

مربی

دکتری

شهیدمفتح

تهران

علوم تربیتی
علوم تربیتی

روان شناسی

شهیدباهنر

شهیدچمران
شهیدچمران

استادیار

شهیدچمران

مربی

شهیدچمران

استادیار

شهیدچمران
شهیدمفتح

تهران

 40دقیقه
 45دقیقه
 45دقیقه
 45دقیقه
 45دقیقه
 45دقیقه

مرکزی

 45دقیقه

تهران

 45دقیقه

تهران
تهران
تهران
تهران
تهران

 45دقیقه
 45دقیقه
 45دقیقه
 45دقیقه
 45دقیقه
 45دقیقه
 45دقیقه
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-17ع
-18ع
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دکتری

مشاوره

دکتری

استادیار
استادیار

تربیت بدنی

شهیدمفتح

شهیدچمران

تهران
تهران

 45دقیقه
 45دقیقه

جدول شماره  .2توزیع فراوانی مدرسان مدعو شرکتکننده در مصاحبه بر حسب ویژگیهای جمعیت شناختی
رشته تحصیلی

پردیس محل خدمت

استان

مدت مصاحبه

کد
-1م

دکتری

علوم تربیتی

شهیدباهنر

مرکزی

 45دقیقه

-3م

دکتری

روانشناسی

شهیدباهنر

مرکزی

 50دقیقه

دانشجوی دکتری

ادبیات فارسی

شهیدباهنر

مرکزی

 45دقیقه

دانشجوی دکتری

روانشناسی

شهیدباهنر

دکتری

علوم تربیتی

-2م
-4م
-5م
-6م
-7م
-8م
-9م

مدرک تحصیلی
دکتری
دکتری
دکتری
دکتری

-10م

دکتری

-12م

-11م
-13م
-14م
-15م
-16م
-17م
-18م
-19م
-20م

دکتری

علوم تربیتی

روانشناسی
علوم تربیتی

شهیدمفتح

تهران

شهیدباهنر

مرکزی

شهیدباهنر

علوم اجتماعی

شهیدباهنر

علوم تربیتی

شهیدباهنر

علوم تربیتی

شهیدباهنر
شهیدباهنر

فوق لیسانس

روانشناسی

شهیدباهنر

دکتری

روانشناسی

شهیدچمران

روانشناسی

شهیدچمران

مشاوره

شهیدمفتح

دکتری

علوم تربیتی

دانشجوی دکتری

علوم تربیتی

دانشجوی دکتری

علوم تربیتی

دانشجوی دکتری

علوم تربیتی

دکتری
دکتری

دانشجوی دکتری

علوم تربیتی

مرکزی
مرکزی
مرکزی
مرکزی
مرکزی
مرکزی
مرکزی

شهیدچمران

تهران

شهیدچمران

تهران

شهیدچمران
شهیدمفتح
شهیدمفتح

تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران

 40دقیقه
 40دقیقه
 40دقیقه
 45دقیقه
 40دقیقه
 50دقیقه
 40دقیقه
 40دقیقه
 45دقیقه
 45دقیقه
 40دقیقه
 45دقیقه
 40دقیقه
 45دقیقه
 45دقیقه
 45دقیقه
 45دقیقه

بــا توجــه بــه ماهیــت پژوهــش کیفــی و ســؤالهای پژوهــش ،از مصاحبــه نیمهســاختاریافته بــرای

جم ـعآوری دادههــای مــورد نیــاز اســتفاده شــد .بــه ایــن دلیــل از مصاحبــه نیمهســاختاریافته اســتفاده
شــد کــه بــر اســاس ادبیــات و پیشــینه پژوهــش اطالعاتــی از موضــوع پژوهــش در دســت بــود ولــی

آن کامــل نبــود .بنابرایــن احتمــال داشــت کــه مــواردی وجــود داشــته باشــد کــه مصاحبــه شــونده از آنهــا

آ گاه باشــد .فــرم مصاحبــه توســط پژوهشــگر بــر اســاس مبانــی نظــری و پیشــینه پژوهــش تهیــه و تدویــن
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شــده بــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه ابتــدا براســاس مطالعــه ادبيــات و پیشــینه پژوهــش ،چارچــوب

مصاحبه(نيمــه ســاختاريافته) تدویــن و ســپس ســؤاالت مصاحبــه بــا توجــه بــه ســؤاالت پژوهــش تهیــه

و تدویــن شــد .طبــق بررس ـیهای انجــام شــده توســط پژوهشــگر و همــکاران وی تعــدادی از اعضــای
هیــات علمــی و مدرســان مدعــو دانشــگاه(به عنــوان صاحبنظــر) کــه حداقــل چهــار ســال بــا دانشــگاه

فرهنگیــان همــکاری داشــتند شناســایی شــدند .ســپس طــی تمــاس تلفنــی و بــا اطــاع قبلــی ضمن جلب
موافقــت ضمنــی و توجیــه ایشــان نســبت بــه اهــداف پژوهــش بــا آنهــا قــرار مصاحبــه در پردیسهــای

اســتانهای تهــران و مرکــزی گذاشــته شــد .بــه منظــور کســب آمادگــی و آشــنایی مصاحبهشــوندگان بــا
نــوع ســؤاالت ،قبــل از جلســه مصاحبــه از طریــق پســت الکترونیکــی بــه آنهــا ارســال میشــد .معمــوال

مــکان مصاحبــه مرکــز مشــاوره پردیــس یــا دفتــر گــروه آموزشــی تعییــن میشــد .هــر مصاحبــه حــدود 45

دقیقــه طــول میکشــید .همچنیــن مصاحبــه بــه صــورت انفــرادی بــا مدرســان و اعضــای هیــات علمــی

انجــام گرفــت .اطالعــات حاصلــه از مصاحبــه بــا مصاحبهشــوندگان بــا کســب مجــوز از ایشــان ضبــط
و یادداشــت بــرداری میشــد و در برخــی مــوارد کــه مصاحبهشــونده راضــی نبــود یادداشــتبرداری

صــورت میگرفــت .بدیــن ترتیــب مصاحبــه بــا صاحبنظــران انجــام شــد .بــا اجــرای مصاحبههــای
نیمــه ســاختاریافته فراینــد نمونهگیــری پیــش رفــت و ابعــاد مســئله پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفــت.
انجــام مصاحبــه بــا افــراد نمونــه ادامــه یافــت تــا اینکــه پــس از مصاحبــه بــا  18نفــر از اعضــای هیــات

علمــی و  20نفــر مــدرس مدعــو دانشــگاه بــه عنــوان صاحبنظــر بــه حــد اشــباع نظــری رســید .بــه ایــن

معنــی کــه بــا مصاحبــه شــوندگانی کــه در مراحل پایانــی مصاحبه انجــام گرفــت اطالعات جدیــدی از آنها
بدســت نیامــد .بــر اســاس فراینــدی کــه شــرح داده شــد مصاحبههــای ضبــط شــده ،پــس از پیادهســازی

و تبدیــل بــه متــن نوشــتاری ،ویرایــش و در قالــب متــن ورد تایــپ شــد .پــس از تبدیــل مصاحبههــا بــه

متــن نوشــتاری بــر روی دادههــای حاصلــه ،کدگــذاری بــاز و محــوری صــورت گرفــت .ســپس مضامیــن
مشــخص شــد و بعــد بــه تفســیر آنهــا پرداختــه شــد .پــس از تدویــن فهرســت مزایــا و معایب شــیوههای
پذیــرش دانشــجو از نظــر صاحبنظــران ،گــروه کانونــی بــا چنــد نفــر از متخصصــان ایــن حــوزه بــرای

اعتباربخشــی تشــکیل شــد و ایــن فهرســت در اختیــار آنهــا قــرار گرفــت کــه پــس از اعــام نظــر و اعتبــار
بخشــیدن بــه آن ،مــورد بازبینــی قرارگرفتــه و بعــد از انجــام اصالحــات الزم ،فهرســت نهایــی مزایــا و

معایــب شــیوههای پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیــان تهیــه و تدویــن شــد .همچنیــن پایایــی از

طریــق بازکدگــذاری توســط کدگــذار دیگــر انجــام شــد .در ایــن پژوهــش متــن پیــاده شــده  4مصاحبــه بــه
صــورت تصادفــی در اختیــار یــک نفــر از اعضــای هیــات علمــی متبحــر و باتجربــه قــرار گرفــت و از

ایشــان خواســته شــد کــه آنهــا راکدگــذاری نمایــد .مقــدار پایایــی بیــنکدگــذاران در ایــن بخــش (89/25

136

دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان

درصــد) بدســت آمد،کــه ایــن مقــدار پایایــی از مجمــوع کدگــذاری چهارمصاحبــه بدســت آمــده و نشــان
میدهــد کــه میــزان پایایــی مطلــوب اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه تحلیــل مصاحبههــا بــا اســتفاده از
نــرم افــزار مکــس کیــودا نســخه دهــم انجــام شــد.

بــرای تحلیــل دادههــای مصاحبههــا از روش تحلیــل مضمــون اســتفاده شــد کــه آن یکی از شــیوههای

متــداول تحلیــل محتــوا و روشــی بــرای تحلیــل دادههــای کیفــی حاصــل از مصاحبههــا اســت .آن روشــی

بــرای شــناخت ،تحلیــل و الگوهــای موجــود در دادههــای کیفــی اســت و همچنیــن ابــزار پژوهشــی
منعطــف و مفیــدی بــرای تحلیــل حجــم زیــادی از دادههــای پیچیــده اســت (خنیفــر.)53 :1396 ،

در ایــن پژوهــش از روایــی محتــوا 1بــرای تعییــن میــزان روایــی ســؤاالت مصاحبــه اســتفاده بــه عمل

آمــد .بــر ایــن اســاس ،ابتــدا چندیــن ســؤال بــر مبنــای اهــداف و ســؤاالت اصلــی پژوهــش طراحــی شــد
و ســعی شــد تمامــی ســؤاالت اصلــی پژوهــش از طریــق ســؤاالت مصاحبــه تحــت پوشــش قــرار گیــرد.
ســپس بــا اســتفاده از نظــرات دو نفــر از متخصصــان ســؤاالت مصاحبــه مــورد بازبینــی قــرار گرفــت.

در نهایــت ســؤاالت مصاحبــه تهیــه و تدویــن شــد .همچنیــن بــرای تعییــن پایایــی ســؤاالت مصاحبــه از
روش بازکدگــذاری پژوهشــگر و بازکدگــذاری توســط کدگــذار دیگــر اســتفاده گردیــد .در پژوهــش حاضر

متــن مصاحبههــا و نتایــج تحلیلهــا و کدبندیهــای حاصــل از مصاحبههــا در اختیــار چنــد تــن از

مصاحبهشــوندگان قــرار گرفــت و از ایشــان خواســته شــد تــا اصالحــات موردنظــر را اعمــال نماینــد.
در ایــن مرحلــه برخــی از مصاحبهشــوندگان از کدگذاریهــا و مضامیــن برداشــت شــده اظهــار رضایــت

داشــتند .بعضــی دیگــر از مصاحبــه شــوندگان نیــز کدگذاریهــا و مضامیــن را متــرادف بــا آن چــه انجــام
شــده بــود توصیــه کردنــد کــه توصیههــای ایشــان در کدگــذاری و تعییــن مضامیــن لحــاظ شــد.

یافتههای پژوهش
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش واکاوی و تحلیــل فراینــد پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیــان بــه منظور
ارایــه الگــوی مناســب جــذب دانشــجو اســت .بــه همین منظــور در مرحلــه اول مزایــا و معایب شــیوههای

پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیــان از دیــدگاه صاحبنظران(اعضــای هیــات علمــی و مدرســان

دانشــگاه) از طریــق مصاحبــه نیمهســاختاریافته بــا آنهــا شناســایی شــد .در تحلیــل مصاحبههــا مضامینــی
پدیــدار شــدند کــه پیرامــون تجربیــات مصاحبــه شــوندگان و نظــرات ایشــان در مــورد مزایــا و معایــب

شــیوههای پذیــرش دانشــجو بــود .بعــد از انجــام هــر مصاحبــه ،عبــارات مهــم و معنـیدار در مصاحبههــا
Content validity . .1
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مشــخص و کدهــا اســتخراج شــدند .فراینــد کدگــذاری هــر مصاحبــه بــه صــورت مجــزا انجــام گرفــت

و ســپس کدهــا بازنگــری شــد کــه در ایــن مرحلــه کدهــای تکــراری حــذف و کدهــای دارای همپوشــانی

ادغــام شــد .در مرحلــه بعــد برخــی از طبقــات بــه زیــر طبقــه تقســیم شــده و برخــی دیگــر بــا هــم ادغــام

شــدند .همچنیــن در ایــن مرحلــه کدهــای بــه دســت آمــده از تحلیــل دادههــا در مقولههــای مربــوط قــرار

داده شــدند .در مرحلــه ســوم ،بــه منظــور طبقهبنــدی مناســب و تفســیر ،دادههــا در جدولهایــی بازآرایــی
شــدند .بــه ایــن ترتیــب کــه نظــرات صاحبنظــران در جــداول بــه صــورت مقولـهای طبقهبنــدی شــدند.
بــا توجــه بــه ســؤالهای پژوهــش تحلیــل کیفــی دادههــا در جــداول ارایــه میشــود.

ســؤال  -1از دیــدگاه صاحبنظــران کــدام شــیوه پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیــان بــرای

تامیــن و تربیــت معلــم در ایــران مناســب اســت؟

در پاســخ بــه ســؤال مذکــور ،بــا اعضــای هیــات علمــی و مدرســان مدعــو دانشــگاه فرهنگیــان مصاحبــه
بــه عمــل آمــد کــه دادههــای حاصــل از مصاحبههــا مــورد اســتخراج قــرار گرفــت .ســپس کدگــذاری

محــوری بــرای هــر کــدام از مصاحبــه شــوندگان جداگانــه انجــام شــد و در نهایــت بــه صــورت تجمیعــی
کدگــذاری انجــام گرفــت .بــا اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون مبتنــی بــر دو نــوع کدگــذاری بــاز و

کدگــذاری محــوری ،یافتههــای پژوهــش تحلیــل شــد .پــس از کدگــذاری محــوری دادههــا ،یــک تــمکلــی
اســتخراج شــد کــه در بردارنــده  4مضمون(مقولــه) اصلــی و  25مقولــه فرعــی بــود .آن چــه در جــدول

شــماره  3آمــده ،گزارشــی از نمونــه کدهــای اســتخراج شــده ،مقولههــای فرعــی ،مضامین(مقولههــا)

اصلــی و تــم اصلــی پژوهــش اســت.

جدول شماره .3مضامین و مقولههای شناسایی شده از مصاحبه با صاحبنظران در سؤال اول پژوهش

هویت حرفهای
کسب مهارتهای
حرفهای
کسب صالحیت
حرفه¬ای

(مقولهها) اصلی

شکلگیری
شخصیت معلمی

کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان

شکلگیری شخصیت معلمی در داوطلبان طی چهارسال
تحصیل در تربیت معلم(-5م؛ -1ع)،داشتن رگههای
شخصیتی بهتری نسبت به تغییر(-4ع) ،ساخته شدن
شخصیت معلمی(-6ع) ،شکل گیری شخصیت حرفهای
دانشجو(-11ع) ،خشت خالی بودن دانشجو و شکل دهی
به شخصیت(-14ع) ،لزوم تربیت تدریجی دانشجویان در
دوره چهارساله به لحاظ شکلگیری شخصیت معلمی(-7م)
 ،کسب هویت حرفهای و صالحیت های الزم(-11ع)،
عالقهمندی به شغل معلمی از ابتدای تحصیل(-5م) ،آشنایی
با روحیات و منش معلمی برای ورود به مدارس(-17ع)،

مقولههای فرعی

مضامین

نمونه کدهای استخراج شده

کدهای محوری

تم اصلی

شیوه پذیرش
دانشجو
در دانشگاه
فرهنگیان
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کسب مهارتهای حرفهای و تربیتی(-1ع) ،مهارت آموزی
شغل معلمی عالوه بر آموزش(-12ع) ،آموختن مهارتهای
حرفهای به دانشجو در طی چهارسال تحصیل(-15ع؛-16ع
) ،یادگیری مهارت های حرفهای در دوره چهارساله(-7م؛
-17م) ،کسب مهارتهای حرفهای(-20م) ،پذیرش

انتقال تجربه زیسته
توسط استادان
فضای تربیتی و
فرهنگی مناسب
عالقهمندی به شغل
معلمی
دانشجوی تمام
وقت در دانشگاه
فرهنگیان
کارورزی در
موقعیت واقعی
مدرسه

عدم ارزیابی دقیق
ویژگیهای شخصیتی
و روان شناختی
داوطلبان

عدم تشخیص
استعدادها،
توانمندیها و
قابلیت-های
حرفهای داوطلبان
عدم استفاده از
نتایج آمونهای
غربالگری برای
تعیین سالمت روانی
داوطلبان

کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان

دانشجومعلم از دیپلم و تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته
دانشگاه فرهنگیان بهتر است(-1ع؛ -2ع-3 ،ع؛ -4ع؛
-5ع؛ -6ع؛ -7ع؛ -8ع؛ -10ع؛ -11ع؛ -12ع؛ -16
ع؛ -17ع؛ -18ع؛ -1م؛ -2م؛ -5م؛ -6م؛ -7م؛ -8م؛
-13م؛ -15م؛ -17م؛ -20م) ،تربیت دانشجو از سنین
پایین با گرایش معلمی برای ایجاد انگیزه در او(-8م) ،سن
مناسب دانشجویان در کارشناسی پیوسته( -4ع) ،داوطلبان
جوان سنین  14یا  18سالگی(-16ع) ،قرار گرفتن دانشجو
معلم دریک فضای تربیتی و آموزشی مناسب جهت ورود به
آموزش وپرورش(-15م) ،انتقال تجربه زیسته توسط استادان
به دانشجویان(-9ع؛ -4م) ،شناخت واقعی بیشتر اعضای
هیات علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان از مدرسه(-9ع)،
مهارت آموزی شغل معلمی عالوه بر آموزش(-12ع)
فارغ التحصیلی دانشجومعلمان تا  22سالگی(-14ع)،
فضای فرهنگی وابسته به آموزش و پرورش(-17ع)،
عالقهمندی به شغل معلمی از ابتدای تحصیل(-5م)،
عدم انتخاب شغل معلمی از روی اجبار(-5م) ،معلمی
توانمند از نظر علمی و عملی(-2ع) ،رسیدن دانشجو
به توانمندی های علمی الزم(-5ع) ،در اختیار داشتن
دانشجو به شکل تمام وقت در دانشگاه فرهنگیان(-4ع)،
مناسب بودن فرایند یادگیری ویاددهی در طول زمان چهار
ساله(-9ع) ،بهترمحقق شدن اهداف سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش با تحصیل تمام وقت(-6ع) ،آموزش در
طول 4سال(-4ع) ،آموزش مهارتهای عملی تدریس به
دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان(-10ع) ،گذراندن چهار
ترم کارورزی با راهنمایی مدرسان با سابقه طوالنی تدریس
در مدارس(-10ع) ،گذراندن واحدهای عملی وکارورزی در
موقعیت واقعی مدرسه(-17م) ،گذراندن دروس موضوعی-
تربیتی و کارورزی در دانشگاه فرهنگیان(-14ع) ،آشنایی
دانشجومعلمان با جوکالس مدرسه و کالس داری(-8ع)،
آشنایی استادان تربیت معلم با کالس و معلمی(-7ع)،
پاالیش دانشجویان گریخته از فیلتر ورودی در فیلتر
خروجی(-13م) ،مشکل بودن تشخیص درست استعدادها،
توانمندیها و قابلیتهای حرفهای داوطلبان در وقت کم
مصاحبه(-9م) ،عدم ارزیابی دقیق ویژگیهای شخصیتی
و روان شناختی داوطلبان(-15ع) ،عدم استفاده از نتایج
آمونهای غربالگری برای تعیین سالمت روانی داوطلبان به
عنوان مکمل فرایند مصاحبه(-1م)،

سن مناسب دانشجو

شیوه پذیرش
دانشجو
در دانشگاه
فرهنگیان
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کارشناسی پیوسته با مشارکت سایر دانشگاهها

محتوای علمی
غنیتر در سایر
دانشگاهها
نداشتن قابلیت
اجرایی

جذب
دانشآموختگان
سایر دانشگاهها
از طریق آزمون
استخدامی
انگیزه پایین برای
خدمت در حرفه
معلمی
عدم برخورداری
مهارت آموزان
از ویژگیهای
شخصیتی حرفه
معلمی

پذیرش دانشجو از دانشآموختگان سایر دانشگاهها

جذب عالقه مندان فارغ التحصیل سایر دانشگاهها در رشته
های مختلف برای معلمی دوره متوسطه(-19م) ،صرفه
جویی در وقت و هزینه(-9م) ،اتفاق نیافتادن علمآموزی و
تربیت شخصیت برای داوطلبان ماده -3( 28ع) ،انگیزه کم
مهارتآموزان ماده  28برای خدمت در حرفه معلمی(-4ع)،
عدم برخورداری مهارت آموزان ماده  28از ویژگیهای
شخصیتی حرفه معلمی(-4ع) ،انتخاب افراد با سواد علمی
باال(-11م) ،عدم امکان تاثیر گذاشتن بر شخصیت داوطلبان
ماده  28در دانشگاه فرهنگیان(-2م)،

تنوع رشتههای مورد
نیاز در آموزش و
پرورش

شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

پذیرش دانشجو از دیپلم و تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته
با مشارکت سایر دانشگاهها و حوزههای علمیه( )2+2برای
دوره متوسطه دوم بهتر است(-9ع؛ -13ع؛-14ع-3 ،م؛
-4م؛ -14م) موثر بودن ترکیبی از تحصیل در دانشگاههای
معتبر و دانشگاه فرهنگیان(-4م) ،گذراندن دروس تخصصی
در دانشگاههای دولتی بزرگ مطابق با سرفصلهای دانشگاه
فرهنگیان در دو سال اول دانشجویی(-14ع) ،نداشتن
قابلیت اجرایی پذیرش دانشجومعلم از دیپلم و تحصیل در
دوره کارشناسی پیوسته با مشارکت سایر دانشگاهها و حوزه
های علمیه(-3ع-1 ،ع) ،ضرورت تأمین معلم تخصصی و
تنوع رشته های مورد نیاز در آموزش وپرورش(-13ع) ،ارائه
محتوای علمی غنی تر در سایر دانشگاه ها(-9م)،

پذیرش دانشجو
با مشارکت سایر
دانشگاهها ()2+2
برای دوره متوسطه
دوم

شیوه پذیرش
دانشجو
در دانشگاه
فرهنگیان

عدم تاثیرگذاری بر
شخصیت داوطلبان

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته برای تربیت
معلم(-2ع) ،جذب عالقه مندان فارغ التحصیل سایر
دانشگاهها در رشته های فنی وعلوم پایه برای معلمی دوره
متوسطه(-19م) ،جذب افراد متخصص و آگاهتر(-18م)،
جذب افراد نخبه(-16م) ،صرفهجویی درهزینه های
آموزش(-10م) ،جذب نخبگان دوره کارشناسی سایر
دانشگاه ها از طریق دوره دو ساله کارشناسی ارشد در آموزش
رشتههای تخصصی(-11ع) ،قابلیت اجرایی نداشتن این
شیوه در دانشگاه فرهنگیان با توجه به قوانین و مقررات وزارت
علوم(-3ع؛ -1ع)
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جذب نخبگان سایر
دانشگاهها
جذب دانشآموخته
عالقهمند و
متخصص
صرفهجویی درهزینه
های آموزش
نداشتن قابلیت
اجرایی

کارشناسی ارشد آموزش
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بــر اســاس نتایــج حاصــل از تحلیــل کیفــی دادهها(جــدول ،)3میتــوان اظهــار داشــت کــه پیرامــون

شــیوههای پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیــان ،چهــار مقولــه اصلــی تحــت عناویــن" کارشناســی

پیوســته دانشــگاه فرهنگیــان ،کارشناســی پیوســته بــا مشــارکت ســایر دانشــگاهها ،پذیــرش دانشــجو
از دانشآموختــگان ســایر دانشــگاهها ،کارشناســی ارشــد آمــوزش" ،شناســایی شــدند .در مقولــه

کارشناســی پیوســته دانشــگاه فرهنگیــان ،اکثــر صاحبنظــران معتقــد بودنــد کــه شــخصیت حرفـهای
و هویــت حرف ـهای داوطلبــان طــی چهارســال تحصیــل در تربیــت معلــم شــکل میگیــرد ،همچنیــن

کســب مهارتهــای حرفــهای ،و صالحیــت حرفــهای داوطلبــان نیــز در طــول تحصیــل در دانشــگاه
فرهنگیــان بــه صــورت مســتمر و تدریجــی انجــام میگیــرد .عــاوه بــر ایــن ،دانشــجویان کارشناســی

پیوســته بــا عالقــه شــغل معلمــی را انتخــاب نمــوده و از لحــاظ شــکلگیری شــخصیت معلمــی در

ســن مناســبی قــرار دارنــد .دانشــجوی تمــام وقــت در دانشــگاه فرهنگیــان بــوده و واحدهــای عملــی
و دروس موضوعی-تربیتــی را در دانشــگاه در طــی چهارســال میگذراننــد و واحدهــای کارورزی
را در طــی دو ســال تمــام در موقعیــت واقعــی مدرســه زیــر نظــر اســتادان راهنمــا و معلمــان راهنمــا

میگذراننــد .دانشــجو معلــم دریــک فضــای تربیتــی و آموزشــی مناســب جهــت ورود بــه آمــوزش و

پــرورش قــرار میگیــرد و انتقــال تجربــه زیســته توســط اســتادان بــه دانشــجویان در طــی چهــار ســال
انجــام میگیــرد .ولــی عــدم ارزیابــی دقیــق ویژگیهــای شــخصیتی و روان شــناختی داوطلبــان ،عــدم
تشــخیص درســت اســتعدادها ،توانمندیهــا و قابلیتهــای حرف ـهای داوطلبــان در فراینــد مصاحبــه
بــا توجــه وقــت کــم ،عــدم اســتفاده از نتایــج آمونهــای غربالگــری بــرای تعییــن ســامت روانــی

داوطلبــان توســط مشــاوران و روانشناســان ماهــر از مشــکالت فراینــد پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه
فرهنگیــان اســت .برخــی از صاحبنظــران در مقولــه پذیــرش دانشــجوی کارشناســی پیوســته بــا
مشــارکت ســایر دانشــگاهها اعتقــاد داشــتند کــه پذیــرش دانشــجو از دیپلــم و تحصیــل در دوره

کارشناســی پیوســته بــا مشــارکت ســایر دانشــگاهها و حوزههــای علمیــه( )2+2بــه دلیــل ضــرورت
تأمیــن معلــم تخصصــی و تنــوع رشــتههای مــورد نیــاز در آمــوزش و پــرورش و همچنیــن ارائــه
محتــوای علمــی غنیتــر در ســایر دانشــگاهها بــرای دوره متوســطه دوم بهتــر اســت ولــی ایــن شــیوه

پذیــرش دانشــجو بــه دلیــل نبــود آییــن نامههــا و ســاز و کارهــای اجرایــی الزم در حــال حاضــر
قابلیــت اجرایــی در دانشــگاه فرهنگیــان نــدارد .در مقولــه پذیــرش دانشــجو از دانشآموختــگان ســایر

دانشــگاهها(طبق مــاده  28اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان) اکثــر صاحبنظــران معتقــد بودنــد کــه
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طبــق مشــاهدات دو ســال اخیــر ،مهارتآمــوزان مــاده  28بــرای خدمــت در حرفــه معلمــی انگیــزه

خیلــی کمــی دارنــد و اکثــر آنهــا از روی ناچــاری بــه منظــور داشــتن شــغل دولتــی بــه حرفــه معلمــی
روی میآورنــد .همچنیــن از ویژگیهــای شــخصیتی حرفــه معلمــی برخــوردار نیســتند و امــکان

تأثیرگــذاری اســتادان بــر شــخصیت ایشــان بــا توجــه بــه ســن بــاالی اکثــر آنهــا در دانشــگاه فرهنگیــان
بســیار کــم اســت .برخــی از صاحبنظــران در مقولــه پذیــرش دانشــجوی کارشناســی ارشــد آمــوزش
بــرای تربیــت معلــم اعتقــاد داشــتند کــه جــذب نخبــگان فــارغ التحصیــل دوره کارشناســی ســایر
دانشــگاهها بــرای تحصیــل در دوره دو ســاله کارشناســی ارشــد در آمــوزش رشــتههای تخصصــی بــه

خصــوص در رشــتههای فنــی و حرف ـهای و علــوم پایــه بــرای معلمــی دوره متوســطه مناســب اســت
و بــه نوعــی صرفهجویــی درهزینههــای آموزشــی محســوب میشــود ،ولــی بــا توجــه بــه قوانیــن و

ضوابــط جــاری وزارت علــوم در حــال حاضــر امــکان ایجــاد و تأســیس ایــن دورههــا وجــود نــدارد،
امــا بهتــر اســت دانشــگاه در ایــن خصــوص تــاش نمایــد تــا بــرای ســالهای آتــی زمینــه ایجــاد و

گســترش ایــن دورههــا را فراهــم نمایــد.

سؤال -2الگوی مناسب جذب دانشجو برای دانشگاه فرهنگیان کدام است؟

پــس از شناســایی عناصــر و مؤلفههــای شــیوههای پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیــان،
اقدامــات متناســب بــا هــر مؤلفــه تعییــن و اســتخراج شــدند .در گام بعــدی ،کدگــذاری انتخابــی

انجــام گرفــت .عناصــر و مؤلفههــای اســتخراج شــده بــر اســاس فعالیتهــای زیــر بازســازماندهی و
کدهــای انتخابــی اســتخراج شــدند-1 :رونــد مصاحبههــای صــورت گرفتــه بــا هرکــدام از مصاحبــه
شــوندگان بازبینــی شــد .فراینــد پذیــرش داوطلبــان ورود بــه تربیــت معلــم ،بــه صــورت آشــکار و

نهفتــه در گفتمانهــای مصاحبههــا مــورد توجــه قــرار گرفــت و از آنهــا یادداشــت بــرداری صــورت

گرفــت-2 ،فرایندهــای پذیــرش دانشــجوی تربیــت معلــم در کشــورهای مختلــف کــه در فصــل
دوم ارایــه شــده بــود در تدویــن الگــو مــورد توجــه قــرار گرفــت-3 ،در ایــن بخــش ،از تجربیــات

زیســته پژوهشــگر طــی دو دهــه فعالیــت در تربیــت معلــم و نیــز نظــرات مصاحبهشــوندگان نیــز

اســتفاده بــه عمــل آمــد.

بــر اســاس فعالیتهــای مذکــور ،الگــوی اولیــه جــذب دانشــجو ،طراحــی و تدویــن شــد و مؤلفههــای

بدســت آمــده در این بخش ســازماندهی شدند(شــکل.)1
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شکل شماره  .1الگوی اولیه جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

بــه منظــور اعتباریابــی الگوی اولیه ،جلســهگروهکانونــی برگزار گردید.گــروهکانونی از متخصصان(اعضای

هیــات علمــی و مدرســان دانشــگاه فرهنگیــان مشــتمل بــر  6نفــر) تشــکیل گردیــد .اعضــای گــروه کانونــی

طبــق هماهنگــی و دعــوت قبلــی در یــک جلســه دو ســاعته در مرکــز مشــاوره پردیــس شــهید مفتــح حضور
یافتــه و بــه ارایــه نظــرات خویــش پیرامــون آیتمهــای الگــوی اولیــه فراینــد جــذب دانشــجو در دانشــگاه
فرهنگیــان پرداختنــد .ایــن جلســه در پاســخ بــه چهــار ســؤال اصلــی تشــکیل شــد کــه عبــارت بودنــد از:

ســؤال اول-در مــورد کلیــت الگــو و اجــزای آن نظــر شــما چیســت؟ پیشــنهادهای اصالحــی را بفرماییــد.

ســؤال دوم-آیــا اجــزای هــر مؤلفــه الگــو بــه طــور مناســبی دســتهبندی شــده اســت؟ نظــرات اصالحــی را
بفرماییــد .ســؤال ســوم-آیا نامگــذاری مؤلفههــا و اجــزایالگــو مناســب اســت؟ پیشــنهادهای اصالحــی
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شــما چیســت؟ .ســؤال چهارم-بــه منظــور طراحــی الگوی مناســب جذب دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیان،

عــاوه بــر مؤلفههــا و اجــزای ارایــه شــده در الگــو ،چــه مؤلفههــای دیگــری را شــما پیشــنهاد میکنیــد؟.

در ابتدای جلسهگزارشی از چگونگی اجرای مصاحبهها ،نحوهکدگذاریها،کدهای باز و کدهای محوری و

دالیل ارایه الگو به شکلکنونی ارایه شد .سپس الگوی اولیه در معرض مشاهده شرکتکنندگان قرار گرفت و
به طور مفصل مؤلفهها و اجزای آن توضیح داده شد .پس از ارایه توضیحات ،متخصصان نظرات اصالحی

و پیشنهادهای خود را پیرامونکلیت و اجزای الگوی پیشنهادی بیان نمودند .مهمترین نظرات مطرح شده در
گروهکانونی در جدول شماره  4به طور خالصه آورده شده است.

جدول شماره  .4خالصه نظرات ارایه شده در گروه کانونی
کد

-1گ

نکاتکلیدی

-1قابلیت اجرایی نداشتن پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش؛  -2عدم تدارک سازوکارهای اجرایی الزم برای

مشارکت سایر دانشگاهها با دانشگاه فرهنگیان در شیوهکارشناسی پیوسته با مشارکت سایر دانشگاهها()2+2؛-3کار کردن

بیشتر روی شیوه پذیرش دانشجو از طریق کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان به دلیل سن مناسب ایشان و شکلگیری

شخصیت معلمی و کسب مهارتهای حرفهای در آنها؛  -4مناسب نبودن شیوه پذیرش از دانشآموختگان سایردانشگاهها

موسوم به ماده  28اساسنامه دانشگاه فرهنگیان با توجه به تجربیات دانشگاه در طی سالهای گذشته

-2گ
-3گ

 -1مناسب بودن اجزای الگو؛  -2کاهش یافتن اجزای برخی از مؤلفهها

 -1قابلیــت اجرایــی نداشــتن پذیــرش دانشــجویکارشناســی ارشــد آمــوزش در دانشــگاه بــا توجــه بــه قوانیــن و
مقــررات وزارت علــوم؛  -3عــدم وجــود ســاز وکارهــای اجرایی الزم برای مشــارکت ســایر دانشــگاهها با دانشــگاه

فرهنگیــان در شــیوهکارشناســی پیوســته بــا مشــارکت ســایر دانشــگاهها()2+2؛  -4مناســب نبــودن شــیوه پذیرش

از دانشآموختــگان سایردانشــگاهها ( مــاده  28اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان) بــا توجــه بــه عــدم عالقــه ایشــان بــه

-4گ

حرفــه معلمــی و انتخــاب از روی اجبــار و عــدم امــکان امــکان تاثیرگــذاری در آنهــا بــه لحــاظ شــخصیت معلمــی؛

-1کار کــردن بیشــتر روی شــیوه پذیــرش دانشــجو از طریــق کارشناســی پیوســته دانشــگاه فرهنگیــان بــه دلیــل

ســن مناســب ایشــان و شــکلگیری شــخصیت معلمــی وکســب مهارتهای حرفـهای در آنهــا؛  -2مناســب نبودن
شــیوه پذیــرش از دانشآموختــگان سایردانشــگاهها موســوم بــه مــاده  28اساســنامه دانشــگاه فرهنگیان بــا توجه به

-5گ

تجربیــات دانشــگاه در طی ســالهایگذشــته

-1قابلیــت اجرایــی نداشــتن پذیــرش دانشــجوی کارشناســی ارشــد آمــوزش؛  -2عــدم تــدارک ســازوکارهای

اجرایــی الزم بــرای مشــارکت ســایر دانشــگاهها بــا دانشــگاه فرهنگیــان در شــیوهکارشناســی پیوســته بــا مشــارکت

ســایر دانشــگاهها()2+2؛-3کار کردن بیشــتر روی شــیوه پذیرش دانشــجو از طریقکارشناســی پیوسته دانشگاه
فرهنگیــان بــه دلیــل ســن مناســب ایشــان و شــکلگیری شــخصیت معلمــی وکســب مهارتهــای حرفـهای در آنها؛

-6گ

-1مناســب نبــودن شــیوه پذیــرش از دانشآموختــگان سایردانشــگاهها ( ماده  28اساســنامه دانشــگاه فرهنگیان)
بــا توجــه بــه عــدم عالقــه ایشــان بــه حرفــه معلمــی و انتخــاب از روی اجبــار و عــدم امــکان امــکان تاثیرگــذاری

در آنهــا بــه لحــاظ شــخصیت معلمــی؛  --2عــدم تــدارک ســازوکارهای اجرایــی الزم بــرای مشــارکت ســایر
دانشــگاهها بــا دانشــگاه فرهنگیــان در شــیوه کارشناســی پیوســته بــا مشــارکت ســایر دانشــگاهها()2+2؛
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بـر اسـاس نظـرات ارایـه شـده توسـط متخصصان(جـدول  )4الگـوی پیشـنهادی اولیـه مـورد بازبینـی قـرار
گرفـت .برخـی زیرمؤلفههـا و اقدامـات نیـز اضافه شـد ،بعضی از عناوین در الگوی بازبینی شـده بر اسـاس
نظـر اعضـایگـروهکانونـی تغییـر پیـداکرد .برخـی از مؤلفهها بـا نظر اکثریت اعضـایگـروهکانونی حذف
شـد ،و در برخـی از مؤلفههـا تعدیلهایـی صـورتگرفت .پـس از انجام اصالحـات الزم در الگوی اولیه بر

اسـاس نظـرات اعضـایگـروهکانونـی ،الگـوی نهایی تدوین شـد که در شـکل شـماره  2آمده اسـت.
شیوههای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان
کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان
شکلگیری شخصیت معلمی
هویت حرفهای

کسب صالحیت حرفهای

انتقال تجربه زیسته توسط استادان
کسب مهارتهای حرفهای
عالقهمندی به شغل معلمی

گذراندن واحدهای عملی و کارورزی در موقعیت واقعی مدرسه
سن مناسب دانشجویان

کارشناسی پیوسته با مشارکت سایر دانشگاهها()2+2
تنوع رشتههای مورد نیاز در آموزش و پرورش
محتوای علمی غنیتر
عدم وجود ساز وکارهای اجرایی الزم برای مشارکت سایر دانشگاهها و لزوم تالش برای رفع این
مشکل
پذیرش دانشجویکارشناسی ارشد آموزش
جذب نخبگان سایر دانشگاهها
جذب دانشآموخته عالقهمند
صرفهجویی درهزینههای آموزش
قابلیت اجرایی نداشتن این شیوه در دانشگاه فرهنگیان با توجه به قوانین و مقررات وزارت علوم
و لزوم اتخاذ تدابیر الزم برای اجرایی نمودن آن

شکل شماره  .2الگوی نهایی جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

واکاوی و تحلیل فرایند پذیرش دانشجو در ...

145

بحث و نتيجهگيري
شناســایی داوطلبــان بــا انگیــزه ،مســتعد ،توانمنــد و برخــوردار از ســامت جســمانی و روانــی مناســب

از جملــه مســایل مهــم در کیفیــت ورودیهــای دوره تربیــت معلــم اســت .همانطــور کــه بوالنــدر و

اســنل )2004(1بیــان میکننــد حســاسترین گام در فراینــد انتخــاب معلــم ،تصمیمگیــری در مــورد

جــذب داوطلبــان مســتعد و بــا عالقــه بــه حرفــه معلمــی اســت .در کشــور مــا بــه لحــاظ انتظــارات اســناد

باالدســتی از نهــاد آمــوزش و پــرورش ،ایــن امــر اهمیــت دوچنــدان پیــدا میکنــد .لــذا بــه نظــر میرســد
کــه در انتخــاب و پذیــرش دانشــجوی تربیــت معلــم بایســتی بــه اســتعدادها ،مهارتهــای حرف ـهای،

عملکــرد تحصیلــی دورههــای متوســطه و ابتدایــی ،انگیــزه ،عالیق و ویژگیهای شــخصیتی؛ و ســامت

جســمانی و روانــی آنهــا توجــه ویــژهای معطــوف گــردد تــا ورودیهایــی بــا کیفیــت بــاال وارد دانشــگاه

فرهنگیــان شــوند .ایــن پژوهــش بــا هــدف واکاوی و تحلیــل فراینــد پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه

فرهنگیــان بــه منظــور ارایــه الگــوی مناســب جــذب دانشــجو انجــام شــد .در ایــن بخــش ابتــدا بــه بیــان

یافتههــای حاصلــه ،میــزان همخوانــی نتایــج بــا یافتههــای ســایر پژوهشــگران و همچنیــن تبییــن یافتههــا
و در نهایــت بــه ارایــه پیشــنهادهای کاربــردی مبتنــی بــر نتایــج پژوهــش پرداختــه میشــود.

تحلیــل کیفــی دادههــای حاصــل از پاســخ بــه ســؤال اول پژوهــش نشــان میدهــد کــه در زمینــه

شــیوههای پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیــان چهــار مقولــه اصلــی تحــت عناویــن" کارشناســی
پیوســته دانشــگاه فرهنگیــان ،کارشناســی پیوســته بــا مشــارکت ســایر دانشــگاهها( ،)2+2پذیــرش

دانشــجو از دانشآموختــگان ســایر دانشــگاهها(طبق مــاده  28اساســنامه دانشــگاه) و طــی دوره یکســاله
مهارتآمــوزی ،و پذیــرش دانشــجوی کارشناســی ارشــد آمــوزش" ،شناســایی شــدند .در مقولــه پذیــرش

دانشــجوی کارشناســی پیوســته دانشــگاه فرهنگیــان ،اکثــر صاحبنظــران اعتقــاد داشــتند کــه پذیــرش
دانشــجو از دیپلــم و تحصیــل در دوره کارشناســی پیوســته دانشــگاه فرهنگیــان بــه دالیــل زیــادی از

جملــه عالقهمنــدی داوطلــب بــه شــغل معلمــی از ابتــدای تحصیــل و شــکلگیری شــخصیت معلمــی بــه
صــورت تدریجــی در داوطلبــان طــی چهارســال تحصیــل در تربیــت معلــم ،داشــتن رگههــای شــخصیتی
بهتــری نســبت بــه تغییــر بــا توجــه بــه ســن مناســب آنهــا ،تمــام وقــت بــودن دانشــجو و گذرانــدن
واحدهــای عملــی و دروس موضوعی-تربیتــی و واحدهــای کارورزی در طــی دو ســال تمــام در موقعیت

واقعــی مدرســه زیــر نظــر اســتادان راهنمــا و معلمــان راهنمــا ،فضای تربیتی و آموزشــی مناســب دانشــگاه
فرهنگیــان جهــت ورود بــه آمــوزش وپــرورش ،انتقــال تجربــه زیســته توســط اســتادان بــه دانشــجویان،
1. . Bohlander, G & Snell, S
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و همچنیــن کســب دانــش تخصصــی و مهارتهــای حرف ـهای داوطلبــان در طــول چهارســال تحصیــل،

مناسـبتر از شــیوههای دیگــر اســت ،ولــی عــدم ارزیابــی دقیــق ویژگیهــای شــخصیتی و روان شــناختی

داوطلبــان ،عــدم تشــخیص درســت اســتعدادها ،توانمندیهــا و قابلیتهــای حرفــهای داوطلبــان در
فراینــد مصاحبــه بــا توجــه وقــت کــم ،و عــدم اســتفاده از نتایــج آمونهــای غربالگــری بــرای تعییــن

ســامت روانــی داوطلبــان توســط مشــاوران و روانشناســان ماهــر از مشــکالت فراینــد پذیــرش دانشــجو

در دانشــگاه فرهنگیــان اســت.

در مقولــه پذیــرش دانشــجوی کارشناســی پیوســته بــا مشــارکت ســایر دانشــگاهها( )2+2برخــی از

صاحبنظــران اعتقــاد داشــتند کــه پذیــرش دانشــجو از دیپلــم و تحصیــل در دورهکارشناســی پیوســته بــا
مشــارکت ســایر دانشــگاهها بــه دلیــل ضــرورت تأمیــن معلــم تخصصــی و تنــوع رشــتههای مورد نیــاز در

آمــوزش و پــرورش و همچنیــن ارائــه محتــوای علمی-تخصصــی غنیتــر در ســایر دانشــگاهها بــه شــرط
گذرانــدن دروس تخصصــی در دانشــگاههای دولتــی بــزرگ مطابــق بــا ســرفصلهای دانشــگاه فرهنگیــان
در دو ســال اول دانشــجویی و بــا گذرانــدن دروس عملــی ،موضوعی-تربیتــی و کارورزی در دانشــگاه

ب اســت ،ولــی
فرهنگیــان در دو ســال دوم ،بــرای تامیــن و تربیــت معلــم دوره متوســطه دوم مناســ 

ایــن شــیوه پذیــرش دانشــجو بــه دلیــل نبــود قوانیــن و مقــررات و ســازوکارهای اجرایــی الزم در حــال
حاضــر قابلیــت اجرایــی در دانشــگاه فرهنگیــان نــدارد .در مقولــه پذیــرش دانشــجو از دانشآموختــگان

ســایر دانشــگاهها(طبق مــاده  28اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان) اکثــر صاحبنظــران معتقــد بودنــد
کــه طبــق مشــاهدات ســالهای اخیــر مهارتآمــوزان مــاده  28بــرای خدمــت در حرفــه معلمــی انگیــزه
پایینــی دارنــد و اکثــر آنهــا از روی ناچــاری بــه منظــور داشــتن شــغل دولتــی بــه حرفــه معلمــی روی

میآورنــد .همچنیــن از ویژگیهــای شــخصیتی حرفــه معلمــی برخــوردار نبــوده و امــکان تأثیرگــذاری
اســتادان بــر شــخصیت ایشــان بــا توجــه بــه ســن بــاالی اکثــر آنهــا در دانشــگاه فرهنگیــان بســیارکم

اســت ،اگــر چــه فــارغ التحصیــان ســایر دانشــگاهها در رشــتههای مختلــف بــه خصــوص رشــتههای
فنــی و حرفــهای بــرای معلمــی در دوره متوســطه از ایــن طریــق جــذب میشــوند .در مقولــه پذیــرش

دانشــجوی کارشناسیارشــد آمــوزش بــرای تربیــت معلــم برخــی از صاحبنظــران اعتقــاد داشــتند کــه
جــذب نخبــگان فارغالتحصیــل دوره کارشناســی ســایر دانشــگاهها بــرای تحصیــل در دوره دو ســاله

کارشناسیارشــد در آمــوزش رشــتههای تخصصــی بــه خصــوص در رشــتههای فنــی و حرفـهای و علــوم
پایــه بــرای معلمــی دوره متوســطه دوم مناســب اســت و بــه نوعــی صرفهجویــی در هزینههــای آموزشــی

کشــور محســوب میشــود ولــی بــا توجــه بــه قوانیــن و ضوابــط موجــود وزارت علــوم ،در حــال حاضــر

امــکان ایجــاد و تأســیس ایــن دورههــا وجــود نــدارد ،امــا بهتــر اســت دانشــگاه در ایــن خصــوص تــاش
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نمایــد تــا بــرای ســالهای آتــی زمینــه ایجــاد و گســترش ایــن دورههــا را فراهــم نمایــد.
یافتــه حاضــر بــا نتایــج پژوهــش لیاکاپولــو )2011(1در مــورد مالکهــای ارزیابــی صالحیــت

دانشــجومعلمان بــرای ورود بــه حرفــه معلمــی کــه نشــان داد بــرای انتخــاب شــغل معلمــی عــاوه بــر

آزمونهــای ســنجش دانــش محتوایــی ،بایســتی بــه ارزیابــی نگرشهــا ،باورهــا و عالقــه بــه حرفــه

معلمــی نیــز پرداخــت بــه طــور غیرمســتقیم و تلویحــی همخوانــی دارد .بــا نتایــج پژوهــش ســاتل ،بولــز،
هتــی و آریفــن )2015(2کــه نشــان دادنــد شــش ســازه روانشــناختی برونگرایــی ،گشــودگی بــه تجربــه،

وجــدانکاری ،تــابآوری ،خودتنظیمــی و توانایــی شــناختی بــه طــور مثبتــی بــا گزینــش داوطلبــان بــرای

حرفــه معلمــی رابطــه مثبتــی داشــته و توانایــی شــناختی دارای باالتریــن ارزش بــود بــه طــور غیرمســتقیم
و تلویحــی همســویی دارد .همچنیــن بــا نتایــج پژوهــش فراهانــی ،نصراصفهانــی و شــریف()1391کــه
نشــان دادندکــه در فراینــد جــذب و انتخــاب معلمــان بایــد بــه عالقــه و انگیــزه داوطلبــان ،تواناییهــا

و ویژگیهــای جســمی ،روانــی و علمــی داوطلبــان ،توجــه شــود بــه طــور غیرمســتقیم همســو اســت.

همانطــور بــه طــور غیرمســتقیم و تلویحــی بــا یافتــه پژوهــش معینپــور( )1375کــه نشــان داد در گزینش

داوطلبــان ورود بــه حرفــه معلمــی ،بایــد شایســتگیهای علمــی داوطلبــان بــه طــرق مختلــف مــورد
ارزیابــی قــرار گیــرد همخوانــی دارد .در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان عنــوانکــردکــه از آنجایــیکــه اعضــای
هیــات علمــی و مدرســان مدعــو دانشــگاه فرهنگیــان تجربــه طوالنــی مــدت اشــتغال در مراکــز تربیــت
معلــم و دانشــگاه فرهنگیــان داشــته و بیشــترین ارتبــاط را بــا دانشــجومعلمان و مهارتآمــوزان مــاده

 28در پردیسهــای دانشــگاه دارنــد شــناخت ایشــان از عالیــق ،انتظــارات ،توانمندیهــا ،مهارتهــای
حرف ـهای و ســایر ویژگیهــای شــخصیتی و روانشــناختی ایــن دو گــروه همــراه بــا واقــع بینــی بــوده و

همچنیــن بــا مبانــی نظــری پژوهــش و نتایــج برخــی از پژوهشهــای صــورت گرفته(الورنــس2013،؛

لیاکاپولــو2011،؛ فراهانــی ،نصراصفهانــی و شــریف )1391،همخــوان بوده ،و با تجربیاتکشــورهای

پیشــرو در امــر تربیــت معلــم کــه دانشــجومعلمان زمــان زیــادی را در فراینــد تربیــت معلــم صــرف کســب
مهارتهــای حرف ـهای مینماینــد نیــز همخوانــی دارد .لــذا بــه نظــر میرســد پذیــرش دانشــجو در دوره

کارشناســی پیوســته دانشــگاه فرهنگیــان بــه خصــوص بــرای دوره ابتدایــی ،همچنیــن جــذب نخبــگان
فارغالتحصیــل دوره کارشناســی ســایر دانشــگاهها بــرای تحصیــل در دوره دو ســاله کارشناسیارشــد در
آمــوزش رشــتههای تخصصــی بــه خصــوص رشــتههای فنــی و حرفـهای و علــوم پایــه بــرای معلمــی دوره
متوســطه دوم مناســب اســت و بهتــر میتوانــد بــه تحقــق اهــداف نظــام آمــوزش و پرورش(منــدرج در

Liakopoulou . .1
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ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش) در ایــران کمــک نمایــد.
تحلیــلکیفــی دادههــای مرتبــط بــا ســؤال دوم پژوهــش منجــر بــه ارایــه الگویی بــرای جذب دانشــجو

در دانشــگاه فرهنگیــان شــد کــه در آن بــر اســاس نظــرات ارایــه شــده توســط اعضــایگروهکانونــی الگوی

پیشــنهادی اولیــه مــورد بازبینــی قــرار گرفــت و تغییراتــی در آن انجــام و برخــی زیرمؤلفههــا و اقدامات به
آن اضافــه شــد .پــس از انجــام اصالحــات الزم در الگــوی اولیــه بر اســاس نظــرات اعضای گــروه کانونی،

الگــوی نهایــی تدویــن شــد .الگــوی نهایــی شــامل ســه مؤلفـه ،پذیــرش دانشــجوی کارشناســی پیوســته

دانشــگاه فرهنگیــان ،پذیــرش دانشــجوی کارشناســی پیوســته بــا مشــارکت ســایر دانشــگاهها( ،)2+2و

پذیــرش دانشــجوی کارشناســی ارشــد آمــوزش اســت .همچنیــن هــر کــدام از مؤلفههــای فــوق نیــز در
برگیرنــده زیرمؤلفههــا و اقدامــات مرتبــط بــوده کــه در الگــوی نهایی(شــکل  )2آمــده اســت.

مؤلفــ ه پذیــرش دانشــجوی کارشناســی پیوســته دانشــگاه فرهنگیــان شــامل زیرمؤلفههــای

شــکلگیری شــخصیت معلمــی ،هویــت حرفــهای ،عالقهمنــدی بــه شــغل معلمــی ،انتقــال تجربــه
زیســته توســط اســتادان ،گذرانــدن واحدهــای عملــی و کارورزی در موقعیــت واقعــی مدرســه ،ســن

مناســب دانشــجویان ،کســب مهارتهــای حرفـهای ،و کســب صالحیــت حرفـهای اســت .مؤلفــه پذیــرش

دانشــجویکارشناســی پیوســته بــا مشــارکت ســایر دانشــگاهها( )2+2شــامل زیرمؤلفـ ه تنوع رشــتههای
مــورد نیــاز در آمــوزش و پــرورش ،محتــوای علمــی غنیتــر ،و اقــدام عــدم وجــود ســاز وکارهــای اجرایــی

الزم بــرای مشــارکت ســایر دانشــگاهها بــا دانشــگاه فرهنگیــان در ایــن شــیوه و لــزوم تــاش بــرای رفــع

ایــن مشــکل اســت .همچنیــن مؤلفــه پذیــرش دانشــجوی کارشناســی ارشــد آمــوزش در رشــتههای

تخصصــی دربرگیرنــده زیرمؤلفـ ه جــذب نخبــگان ســایر دانشــگاهها ،جــذب دانشآموختــه عالقهمنــد،
صرفهجویــی درهزینههــای آمــوزش و اقــدام قابلیــت اجرایــی نداشــتن ایــن شــیوه در دانشــگاه فرهنگیــان
بــا توجــه بــه قوانیــن و مقــررات وزارت علــوم و لــزوم اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای اجرایــی نمــودن آن اســت.

یافتــه پژوهــش حاضــر بــا نتایــج پژوهــش بولــز ،هتــی ،دینهــام ،اســکال وکلینتــون)2014(1در زمینــه

ارایــه الگــو بــرای انتخــاب دانشــجومعلمان ،کــه طیــف گســتردهای از ارزیابیهــا در زمینــه توانایــی تفکــر،

تعامــل اجتماعــی ،عالیــق درونــی ،توانایــی اســتدالل و تصمیمگیــری را در بــردارد بــه طــور غیرمســتقیم
همخوانــی دارد .بــا نتایــج پژوهــش کیــم ،دارینمــرد و مــک کان )2018(2کــه نشــان دادنــد شــخصیت

معلــم ،اندازههــای ذهنــی از اثربخشــی معلــم را پیشبینــی میکنــد و مؤلفــه شــخصیت بــه عنــوان
بخشــی از فراینــد گزینــش دانشــجو معلــم دوره ابتدایــی بایــد مدنظــر قــرار بگیــرد بــه طــور غیرمســتقیم
1. . Bowles, T., Hattie, J., Dinham, S., Scull, J., & Clinton, J
2. . Kim, L. E., Dar-Nimrod, I., & MacCann, C
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و تلویحــی همســو اســت .همچنیــن بــا نتایــج پژوهــش ســمیعینژاد ،علــی عســگری ،موســیپور و

حاجیحســیننژاد( )1395کــه نشــان میدهــد سیاســت جــذب دانشــجو در نظــام تربیــت معلــم بایــد بــر

اســاس شــیوههای موفــق و تجربــه شــده در دیگــر کشــورها ،همچــون جــذب اولیه(شناســایی از دوران
دبیرســتان) و بومیســازی اجــرا شــود و انتخــاب افــراد بــا توانمندیهــای مــورد نظــر از طریــق ارزیابیهای

عملــی و بــه صــورت مطالعــه مــوردی انجــام پذیرد .همچنیــن دانشآمــوزان مســتعد و عالقهمنــد از دوران

دبیرســتان شناســایی و بــه ســوی معلــم شــدن هدایــت شــوند همخوانــی دارد .در تبییــن ایــن یافتــه میتوان
عنــوان کــرد از آنجایــی کــه الگــوی نهایــی بدســت آمــده در ایــن پژوهــش ،بــا مبانــی نظــری پژوهــش و

نتایــج برخــی از پژوهشهــای صــورت گرفته(بولــز ،هتــی ،دینهــام ،اســکال و کلینتــون2014،؛ دارینمــرد

و مــک کان 2018 ،؛ فراهانــی ،نصراصفهانــی و شــریف )1391،نیــز همخوانــی دارد ،میتوانــد مــورد

اســتناد و مــاک عمــل بــرای فراینــد پذیــرش دانشــجو بــرای دوره تربیــت معلــم قــرار گیــرد .بنابرایــن

بــا جــذب دانشــجو بــرای دانشــگاه فرهنگیــان مطابــق ایــن الگــو میتــوان نســبت بــه پذیــرش داوطلبانــی
برخــوردار از صالحیتهــای حرفــهای ،بــا انگیــزه و عالقهمنــد بــه حرفــه معلمــی ،و دارای ســامت

جســمانی و روانــی مناســب ،بــرای احــراز شــغل معلمــی امیــدوار بــود.

بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش حاضــر میتــوان نتیجــه گرفــت کــه پذیــرش دانشــجو در دوره

کارشناســی پیوســته دانشــگاه فرهنگیــان بــه خصــوص بــرای دوره ابتدایــی ،همچنیــن جــذب نخبــگان
فارغالتحصیــل دوره کارشناســی ســایر دانشــگاهها بــرای تحصیــل در دوره دو ســاله کارشناسیارشــد

در آمــوزش رشــتههای تخصصــی بــه خصــوص رشــتههای فنــی و حرفـهای و علــوم پایــه بــرای معلمــی

دوره متوســطه دوم مناســب اســت و بهتــر میتوانــد بــه تحقــق اهــداف نظــام آمــوزش و پــرورش در ایــران
کمــک نمایــد .لــذا بــا لحــاظ نمــودن مؤلفههــای الگــوی ارایــه شــده بــرای جــذب دانشــجو در دانشــگاه

فرهنگیــان میتــوان نســبت بــه پذیــرش داوطلبانــی مســتعد ،توانمنــد ،بــا انگیــزه و عالقهمنــد بــه حرفــه
معلمــی ،و برخــوردار از ســامت جســمانی و روانــی ،بــرای تحصیــل در دانشــگاه فرهنگیــان و ورود بــه

حرفــه معلمــی مبــادرت نمــود.

از محدودیتهــای پژوهــش حاضــر اســتفاده از اعضای هیات علمی و مدرســان مدعو دانشــگاه فرهنگیان
بــا روش داوطلبانــه بــه عنــوان نمونــه آمــاری اســت کــه ایــن موضــوع میتوانــد از قابلیــت تعمیــم یافتههــا
بکاهــد .از آنجایــی کــه تحلیــل دادههــای کیفــی مبتنــی بــر تعبیــر و تفســیرهای پژوهشــگران اســت لــذا

در ایــن پژوهــش نیــز ممکــن اســت ذهنیــت پژوهشــگر در نحــوه اســتخراج مقولههــای فرعــی و اصلــی

تاثیرگــذار بــوده باشــد کــه از محدودیتهــای پژوهــش میتوانــد باشــد .عــدم انجــام پژوهشــی مشــابه در
داخــل کشــور یکــی دیگــر از محدودیتهــای پژوهــش بــود.
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بــر اســاس یافتههــای پژوهــش پیشــنهاد میشــود کــه پذیــرش دانشــجو از دیپلــم و تحصیــل در دوره

کارشناســی پیوســته دانشــگاه فرهنگیــان بــه دالیــل زیــادی از جملــه عالقهمنــدی داوطلبــان بــه شــغل
معلمــی ،شــکلگیری شــخصیت معلمــی بــه صــورت تدریجــی در آنهــا طــی چهارســال تحصیــل در

تربیــت معلــم و ســن مناســب داوطلبــان ،از جانب مســئولین آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه فرهنگیان در
اولویــت قــرار گیــرد .بــه منظــور اطمینــان از ســامت روان داوطلبــان ،همزمــان بــا مصاحبــه تخصصــی

از نتایــج آزمونهــای غربالگــری (کــه توســط مشــاوران و روانشناســان مــورد تاییــد ســازمان نظــام روان

شناســی و مشــاوره جمهــوری اســامی ایــران اجــرا میشــود) اســتفادهگــردد و نتایــج آن همانند ســامت
جســمانی بــه فراینــد گزینــش داوطلبــان اضافــه گــردد .بــه منظــور ارزیابــی دقیــق ویژگیهــای شــخصیتی

داوطلبــان ،از نتایــج آزمونهــای شــخصیتی در فرایند مصاحبه ورودی اســتفاده شــود .به منظورتشــخیص

دقیــق اســتعدادها ،توانمندیهــا و قابلیتهــای حرفـهای داوطلبــان توســط مصاحبهگــران ،مــدت زمــان

مصاحبــه از هــر داوطلــب ،بــه حداقــل  45دقیقــه افزایــش یابــد .پیشــنهاد میشــود شــیوه پذیــرش

دانشــجو از دانشآموختــگان ســایر دانشــگاهها(طبق مــاده  28اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان) بنــا بــه
دالیــل زیــادی از جملــه انگیــزه پاییــن بســیاری از آنهــا برای خدمت در شــغل معلمــی و عدم برخــورداری

از ویژگیهــای شــخصیتی الزم بــرای حرفــه معلمــی ،و عــدم امــکان تأثیرگــذاری اســتادان بــر شــخصیت

ایشــان بــا توجــه بــه ســن بــاالی اکثــر آنهــا در دانشــگاه فرهنگیــان بــه تدریــج متوقــف شــود .بــا توجــه بــه
تنــوع نیازهــای وزارت آمــوزش وپــرورش بــه نیــروی انســانی در دوره متوســطه دوم ،پذیــرش دانشــجو

از دیپلــم و تحصیــل در دوره کارشناســی پیوســته بــا مشــارکت ســایر دانشــگاهها ( ،2+2بــا گذرانــدن

دروس تخصصــی در دانشــگاههای مــادر اســتانها مطابــق با ســرفصلهای دانشــگاه فرهنگیان در دو ســال
اول و گذرانــدن دروس عملــی ،موضوعی-تربیتــی و کارورزی در دانشــگاه فرهنگیــان در دو ســال دوم)

صــورت گیــرد و نســبت بــه تدویــن شــیوهنامههای مربوطــه و تعییــن ســاز وکارهــای اجرایــی ،اقدامــات
الزم توســط مســئولین دانشــگاه فرهنگیــان بــا همــکاری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری انجــام

گیــرد .همچنیــن پیشــنهاد میشــود بــه منظــور جــذب فــارغ التحصیــان عالقهمنــد ســایر دانشــگاهها

بــه حرفــه معلمــی ،پذیــرش دانشــجوی کارشناسیارشــد آمــوزش در رشــتههای تخصصــی بــا مشــارکت

دانشــگاههای مــادر در اســتانها ،بــه خصــوص بــرای معلمــی مــدارس دوره متوســطه دوم انجــام گیــرد و

مســئولین دانشــگاه فرهنگیــان بــا همــکاری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری زمینــه ایجاد و گســترش

ایــن دورههــا را بــرای ســالهای آتــی فراهــم نماینــد.
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چکیده

مقدمــه :هماهنگــی بــا تحــوالت آینــده و ایجــاد تغییــرات مثبــت همــگام بــا آن از اهــداف مهــم نظامهــای

آموزشــی از جملــه مراکــز تربیــت معلــم میباشــد .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ،طراحــی مــدل پارادایمــی
و مــدل مفهومــی تربیــت معلــم آینــده در نظــام آموزشــی ایــران بــود .روش :ایــن پژوهــش از نــوع

پژوهشهــای کیفــی و مبتنــی بــر نظریــه داده بنیــاد انجــام شــد .جامعهآمــاری شــامل اعضــا هیــات
علمــی ،معلمیــن و کارشناســان در زمینــه تربیــت معلــم میباشــد کــه شــیوه انتخــاب آنهــا هدفمنــد ،از
نــوع گلولــه برفــی بــوده اســت .در مجمــوع بــا  31نفــر مصاحبــه شــد،که شــامل  10نفر معلــم 12 ،عضو

هیــات علمــی و  9کارشــناس بودنــد.

یافتــه هــا :دادههــا از طریــق مصاحبههــای نیمهســاختارمند در طــی ســه مرحلــه کدگــذاری بــاز ،محــوری

و انتخابــی تحلیــل شــد،که در قالــب مــدل پارادایمــی و مــدل مفهومــی بدیــن صــورت شــکل گرفــت.

شــرایط علی(انتظــارات آشــکار و پنهــان) ،مقولــه کانونی(منابــع انســانی ،تعامــات در فراگیــری اثــر

بخــش ،برنامــه درســی مبتنــی بــر آینــده پژوهــی) ،راهبــرد (فــردی ،مشارکتی،آموزشــی) ،عوامــل زمینـهای
(زمــان مطلــوب ،محتــوای تاملــی و نظــام ارزیابــی توســعهیافته) ،شــرایط مداخلهگر(ابعــاد ســازمانی و
روانشــناختی ) و پیامدهــا (شایســتگی آموزشــی ،ســازمانی و ارزیابــی).

نتیجــه گیــری :مــدل بــه دســت آمــده ،فراینــد نــوآوری و اعمــال تغییــرات ســودمند در تربیتمعلــم فعلــی
 .1استادیار،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران،نویسنده مسئول ،ایمیل ati.tajari@yahoo.com:
 .2کارشناسی علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
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وترســیم تربیــت معلــم مطلــوب درآینــده را منعکــس مینمایــد .بــرای بــه دســت آوردن اعتبــار و روایــی

دادههــا از دو روش بازبینــی مشــارکتکنندگان و مرورخبــرگان غیرشــرکتکننده در پژوهــش اســتفاده
شــد .در پایــان بــر مبنــای یافتههــا و نتایــج بــه دســت آمــده ،رهنمودهایــی بــرای عملــی شــدن مــدل و

تعالــی مراکــز تربیــت معلــم آینــده ارائــه شــده اســت.

واژههای کلیدی" :تربیت معلم»« ،آینده»« ،نظریه داده بنیاد» »،نظام آموزشی ایران.

مقدمه
آینــده امــری غیــر قابــل پیشبینــی اســت ،شــاید دلخــواه آدمی باشــد ،شــاید طبــق انتظــارات وامیــال او رقم
نخــورد ،بــرای انطبــاق بــا ایــن مفهــوم ،بایــد خــود را بــرای آن آمــاده کــرد و شــرایطی فراهــم آورد ،کــه

رویدادهــا مطابــق میــل آدمــی پیــش رود(واعظــی وهمــکاران .)1396،آثــار واطالعاتــی کــه نشــات گرفتــه
از گذشــته هســتند میتواننــد ردپایــی بــرای رســیدن مــا بــه آینــده باشــند ،آینــده خــود را بــا آرمانهــا،

اهــداف ،مقاصــد و امیدهــا بــرای مــا به تصویر میکشــد (بــوش وگــروت جوهــان .)2020،1آیندهنگری،

یــک نیازاساســی و مهــم اســت ،در ایــن رابطــه یکــی از ارگانهایــی کــه بایــد خــود را بــا تحــوالت عصــری
و آینــده هماهنگکنــد مراکــز تربیتمعلــم میباشــد (مهرمحمــدی .)1392 ،معلــم آینــده بایــد دارای

توانایــی آگاهــی ،رفتــار وســازگاری بــا تغییــرات و تحوالتــی کــه بــه وقــوع میپیونــدد باشــد ،بــا توجــه بــه
رســالت خطیــری کــه معلــم در پــرورش وآمــاده کــردن دانشآمــوزان دارد ،میبایســت از روشهــا،
فناوریهــای نویــن بــرای خالقانــه ســاختن تدریــس خــود بهــره جویــد ،کــه ایــن شــیوههای نویــن بــر

عملکــرد دانشآمــوز تاثیــر مســتقیم دارنــد ومعلــم پاســخگوی نیازهــای جامعــه وآنچــهکــه درآینــده اتفــاق

خواهــد افتــاد ،اســت (لطفــی و همــکاران .)1390،دگرگونــی در نظامهــای آموزشــی بــه ویــژه تربیتمعلم
در بســیاری از کشــورها آغــاز شــده و در کشــور مــا نیــز اراده نظــام بــر تغییــر بنیادیــن آمــوزش و پــرورش

قــرار گرفتــه و اســناد تحولــی تدویــن و تصویــب شــده اســت .از نخســتین گامهــای تحــول بنیادیــن را

میتــوان ارتقــای مراکــز تربیتمعلــم بــا تأســیس دانشــگاه فرهنگیــان عنــوان کــرد کــه مبتنــی بــر اســناد

تحولــی ایجــاد شد(ســمیعی نــژاد و همــکاران .)1395،دانشــگاه فرهنگیــان ،دانشــگاهی بــرای تامیــن،

تربیــت وتوانمنــدی منابــع انســانی وزارت آمــوزش وپــرورش پیشــرو بــا شایســتگی حرفـهای وتخصصــی
اســت (اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان .)6: 1391،درایــن رابطــه مهرمحمــدی ( ،)1392تاکیــد میکنــد،

تربیتمعلــم بهنوعــی مرکزآمــوزش عالــی گفتــه میشــود کــه هــدف آن تربیــت و پــرورش دانشــجومعلمان
1. Bush& Grotjohann
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در رشــتهها و مقطعهایــی از دوره دبســتان تــا دبیرســتان اســت .هــم چنیــن ســیف( )1393نیــز بیــان
میکنــد :معلــم بــا نــوآوری دارای ارتبــاط تنگاتنــگ و پیچیــدهای اســت کــه بایــد بــا آن مانــوس و همگــرا

شــود .محصــول ،اندیشــه نــو و نــاب خواهــد بــود ،حرکــت در مســیر تغییــرات در تربیــت معلــم بایــد بــاور

خــود او باشــد نــه بــاور دیگــران .ســنگری و آخــش( )1396نیــز بــاور دارنــد نقطــه آغــاز هــر تحــول
آموزشــی و پرورشــی ،معلمــان هســتند واعتبــار و ارزش و ســرمایهگذاری بــرای آنــان بهتریــن نــوع

ســرمایهگذاری اســت .بــارداچ و کالســن )2020(1و شــعبانی(  ،)1388هــم اظهــار میدارنــد کــه بــا

توجــه بــه ظهــور عصــر اطالعــات نظامهــای آموزشــی دچــار آشــفتگی شــدهاند پــس تحــوالت در عرصــه
علــوم و فنــاوری بــه ویــژه در تربیــت معلــم ضــرورت اســت .در ایــن راســتا ،مراکــز تربیــت معلــم دارای

حالــت ویــژهای از کیفیــت خواهنــد شــدکه بایــد ،قیــاس وضــع موجــود بــا شــرایط گذشــته ،قیــاس وضــع
فعلــی بــا رســالت وشایســتگی دانشــگاه فرهنگیــان در آینــده ،از اهــداف باشــد .در ایــن رابطــه بــوش

وگــروت جوهــان ،)2020( ،اشــاره میکننــد کــه کیفیــت مراکــز تربیــت معلــم آینــده بــا فعالیتهــای
برنامهریــزی شــده و هدفمنــد مســئوالن ،اســاتید و دانشــجومعلمان ارتبــاط تنگاتنگــی دارد .اینگوارســون

2

وهمــکاران )2013( ،هــم تاکیــد میکننــد ،ســنجش عملکــرد معلمــان از طریــق ارتقــای دانــش آنــان
نشــان دهنــده تاثیــر مهــم صالحیتهــای حرفــهای معلمــان بــر بهبــود ســطح یادگیــری و پیشــرفت

دانشآمــوزان اســت کــه بــه ارزیابــی کیفیــت و کارایــی تربیتمعلــم مرتبــط اســت .همچنیــن ،از آنجــا کــه
وظیفــه تربیتمعلــم آمــاده کــردن دانشــجویان و پــرورش قابلیتهــا ،مهارتهــا وتواناییهــایآنــان اســت
میبایســت بــه نوســازی برنامههــای درســی خــود و هماهنــگ ســاختن محتــوا بــا آینــده بپــردازد

(محمــودی .)1391،بــا توجــه بــه اینکــه ،برنامهریــزی بــرای آمــوزش و تربیــت معلمــان از مهمتریــن
مســائل در نظــام آموزشــی پویــا بــه شــمار م ـیرود (ملکــی  ،)1391،نکتــه مهــم آن اســت کــه ،دانــش

پژوهــی تدریــس ،حقیقــت گمشــده اصلــی نظــام آمــوزش تربیــت معلــم کنونــی اســت وتنهــا الزامــات
تدریــس مشــارکتی میــان اســاتید و دانشــجویان ،در رابطــه بــا موضوعاتــی هماننــد تعیین ســرفصل ،منابع
و تکالیف دانشــجویان اســت و از تدریس خالق و خارج از روال ســاختارمند که انگیزه دانشــجومعلمان

را در برداشــته باشــد ،خالی اســت (تویوانن 3و همکاران .)2011،در این راســتا فیلدرو برنت)2012(،4
بیــان میکننــد :بــا توجــه بــه اینکــه تربیتمعلــم شایســته ،از موثرتریــن مراکزآموزشــی اســت ،بایــد دارای

مــدرس شایســته نیــز باشــد و مدیریــت تضمیــن کیفیــت تربیتمعلــم ،تاکیــد میکنــد اســاتید فقــط
1. Bardach & Klassen
2. Ingvarson and partners
3. Toivanen
4. Felder and bren.
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مســئول عرضـهی محتوا به دانشــجومعلمان نباید باشــند .مهر محمــدی ( ،)1392از منظــری دیگراصرار

مـیورزد ،شــیوه جــذب وگزینــش دانشــجو معلمــان ،یکــی از مســائل مهــم در تربیــت معلــم اســت و بایــد

در نحــوه انتخــاب و گزینــش افــراد دارای صالحیــت تمــام همــت خــودرا بــه کار گرفــت و ایــن امــر مهــم
مــورد توجــه در تربیتمعلــم آینــده اســت .بــه بــاور شــارع پــور( ،)1388درتربیــت معلــم بایــد بــه جایــگاه

و اصالــت حرفـهای معلمــی توجــه شــود و امــر ارزشگــذاری جایــگاه واال و متعالــی معلــم بــه عنوان شــغل

انبیــا بایــد در تربیتمعلــم آینــده بــه فعلیــت درآیــد .در این راســتا نرمنــد واســمیت )2013( 1وگوجکوو،2
( )2013در پژوهــش خــود تاکیــد میکننــد کــه مراکــز تربیــت معلــم بــا واردات پدیدههــای تــازه علمــی
و نوآوریهــا در حــوزه تعلیــم و تربیــت و همراهــی بــا آینــده ،منجــر بــه بهبــود شــرایط کیفــی آمــوزش و
رســیدن بــهکمــاالت انســانی در دانشــجو معلمــان میشــوند .بــه زعــم اســپینوزا و همــکاران )2020( 3این

موضــوع خــود را بــا آگاهــی از ســاختار رشــته تخصصــی و خلــق فرصتهــای یادگیری متناســب بــا دانش

نویــن ،و هــم چنیــن ســاختن شــخصیت حرف ـهای و انســانی معلمــان در تربیــت معلــم نشــان میدهــد.
مایــکل و همــکاران )2017(4نیــز بــاور دارنــد ارزیابــی حرفـهای و توانایــی دانشــجومعلمان در بهرهگیری
از روش تدریسهــای کارآمــد وارائــه بازخــورد مناســب ،از موضوعــات کلیــدی در تربیــت معلــم آینــده

اســتکــه میبایســت بــه آن توجــه وافــر نمــود .دنیلســون و همــکاران ،)2011( 5تاکیــد میکننــد پس باید

در مراکــز تربیــت معلــم ،بــه طــور مســتمراقدام خودارزیابــی و بازخــورد ناظــر بــر بهبــود مــداوم فرایندهای

یادگیــری ،از اصــول آمــوزش باشــد .یــاداو )2011( 6هــم در اینبــاره اذعــان مـیدارد خــود ارزیابــی یــک

ابــزار مهــم ،در پــرورش خودآ گاهــی دانشــجومعلمان اســت .همچنیــن ،بــه باورمایــر )2013 (7صالحیت
و شایســتگی اســاتید تربیتمعلــم در ارتقــای مهارتهــا و ارائــه مفاهیــم بــه دانشــجویان بــه صــورت موثــر

و کاربــردی یکــی از نــکات حائزاهمیــت اســت کــه آن را بــا هیــچ منبــع علمــی دیگــر نمیتــوان جایگزیــن
کــرد وســیریمکین و ســیریمکینا )2015( 8هــم میگوینــد روشهــای تدریســی کــه توســط مدرســان

آمــوزش داده میشــوند ،بایــد بررســی مجــدد شــوند تــا بــه افزایــش ارزشهــای فــردی معلمــان آینــده
بپردازنــد .هــم اکنــون روشــی کــه اجــرا مــی شــود ســنتی اســت و بایــد ارزشــیابی جامــع و مــداوم صــورت

گیــرد .پــس برنامههــای تربیتمعلــم بــرای آینــده بایــد بــه گون ـهای باشــد تــا دانشــجومعلمان بتواننــد از
1. Norman and schmidt
2. Gogkov
3. Espinoza
4. Michael and partners
5. Danielson and partners
6. Yadav
7. Mayer
8. Syryamki and syryamkina
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لحــاظ دانــش ،نگــرش و رفتــار بــا تغییــر وتحــوالت مقابــل خــود انطبــاق پیــدا کنند(جهانیــان.)1389 ،
متاســفانه در دوره کارشناســی ،مراکزتربیــت معلــم بیشــتر بــه دروس نظــری و ارائــه محتــوا بــه صــورت

ســخنرانی پرداختهانــد ومیبایســت دروس عملــی بیشــتری بــه دانشــجویان ارائــه شــود (موالیــی نــژاد و

ذکاوتــی )1387،و بــه محتــوای مناســب وکارآمــد و بــه کارگیــری مدرســان باتجربــه توجــه ویــژه شــود

(نامــداری پژمــان و همــکاران .)1398،همچنیــن ،یکــی از معایــب رشــتههای تخصصــی در تربیــت معلم

ایــن اســتکــه،کارورزی بــه عنــوان تخصــص تفکیکناپذیــر درنظرگرفتــه نمیشــود وموجــب بیعالقگی

و بیانگیزگــی دانشــجو معلمــان میگــردد (تــن و همــکاران .)2013،1نتایــج پژوهــش تویــت)2015(2
و شایمنســکی و همــکاران ،)2013(3نشــان داد کــه یــک معلــم در کالس خــود بــه منظــور فهــم آســانتر
محتــوای آموزشــی از بردهــای هوشــمند و نرمافزارهــای الکترونیکــی ومحتوایــی اســتفاده میکنــد ،پــس

ـاوری اطالعــات و ارتباطــات بایــد ضرورتــی اجبــاری بــرای تربیتمعلــم آینــده قرارگیــرد .در
آمــوزش فنـ 

ســند تحــول بنیادیــن( ،1390ص  )406نیــز اشــاره شــده اســت دانشــجومعلمان بــرای اســتفاده از

تجهیــزات و فناوریهــا جهــت دســتیابی بــه جایــگاه برترعلمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه و جهــان باید

آموزشدیــده باشــند .از منظــری دیگــر کرامارســکی ومیچالســکی ،)2013( 4نیــز در پژوهش خــود به این

نتیجــه رســیدند کــه آنچــه برای اهــداف تربیتمعلم چالــش ایجاد میکنــد ،خودتنظیمی دانشــجومعلمان

بــرای آینــدهکاری خــود اســت .بنابرایــن از طریــق فعالیتهــای فراشــناختی در فراینــد یادگیــری میتــوان

یادگیــری خــود تنظیمــی را در کالس درس تربیــت معلم آینده بهبود بخشــید و به زعــمکوزولین)2015(5
هــم آموزشهــای فراشــناختی بــرای معلمــان ناقــص اســت و دارای درک ناکافــی از اینگونــه مهارتهــا
هســتند کــه بایــد بــرای دســتیابی بــه اینگونــه مهارتهــا و درک درســت از آنهــا در برنامــه تربیتمعلــم

آینــده بــه طــور جــدی به آنهــا پرداخت .هم چنین نتایــج پژوهش ســیریمکین() 2015و نرمنــد(،)2013
نیزحاکــی از آن اســت کــه فراشــناخت درتربیتمعلــم بــرای بهبــود شــرایط کیفــی آموزشــی ،بازســازی

مجــدد روشهــای تدریــس و ارتقــای ســطح آگاهــی دانشــجومعلمان مهارتــی بســیار ضــروری اســت.
مایــر( ،)2013تــن 6و همــکاران ( ،)2013داچــی 7و همــکاران ( ،)2013درپژوهشهــای خــود دربــاره
مولفههــای تربیــت معلــم آینــده ،ضــرورت و کیفــی ســازی برنامــه در آمــوزش دانشــجویان را مطــرح
1. Tan and partners
2. Toit
3. Shymanasky and partners
4. Karamarski and Michalsky
5. Kozulin
6. Tan
7. Dochy
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میکننــد و ایــن عقیــده را دارنــد کــه برنامههــای درســی بایــد مهــارت و توانایــی را درهویــت وعالقــه

دانشــجویان ایجــاد کننــد و ایــن عامــل بــه تخصص اســاتید وابســته اســت .در ایــن رابطه ،نتایــج پژوهش
فالحــی( ،)1388داودی ( ،)1389بحــری زاده( ،)1392و اعــزازی و همــکاران( ،)1398نشــان داد

معلــم موفــق در آینــده فــردی اســت  .1:اطالعــات عمومــی باالیی داشــته باشــد  .2اســوه و نمونـهی دانش

آمــوز باشــد  .3مقبولیــت و محبوبیــت از نظرعلمــی و شــخصیتی را دارا باشــد .ازســوی دیگــر در مطالعــه
تطبیقــی کــه موالیــی نــژاد و ذکاوتــی ( ،)1387پیرامــون نظــام برنامهدرســی تربیــت معلــم در کشــورهای

انگلســتان ،ژاپــن ،فرانســه مالــزی و ایــران انجــام دادنــد نتیجــهگرفتندکــه بــرایکیفیــت بخشــیدن بــه نظــام

تربیــت معلــم ویادگیــری مــادام العمــر ،راهبردهایــی هماننــد :تدویــن اســتانداردهای تربیــت معلــم ،توازن
میــان تئــوری و عمــل در برنامــه درســی ،برقــراری ارتبــاط میــان نظــام تربیــت معلــم پیــش از خدمــت بــا

دانشــگاهها و مــدارس در نظرگرفتــه شــده اســت .همچنیــن ،درپژوهشــی کــه مهــدوی هــزاوه و
همــکاران( ،)1395درآن بــه بررســی تطبیقــی برنامههــای ارتقــای شایســتگی حرفــهای معلمــان و
دانشــجومعلمان در نظــام تربیــت معلــم ایــران ،مالــزی و هندوســتان پرداختنــد ،نتیجــهگرفتنــد کــه در هــر
ســه کشــور ،گزینــش معلمــان دارای شــرایط ویــژه اســت و بهبودبخشــیدن بــه کیفیــت تربیتمعلــم در

ســطح ملــی هــدف کلــی تربیتمعلــم اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه در هندوســتان مالکهــای شایســتگی
معلمــان بــا توجــه بــه فرهنــگ و فلســفه ملــی تدویــن شــده بــود .و اســپینوزا و همــکاران( )2020و

مهــدیزاده تهرانــی و همــکاران( ،)1398علــی محمــدی ( )1398هــم در پژوهــش خــود بیــان میکننــد
کــه آموزشهــای تربیتمعلــم بایــد فراینــدی و مــداوم باشــد و معلمــان آینــده بــه دروســی نیــاز دارنــد کــه
چشــم انــدازی صحیــح از زندگــی ،میــراث فرهنگــی هماننــد فرهنگ شــهروندی و تمــدن ،ارتبــاط نزدیک
با برنامه درسی و مسئولیت پذیری معلمان را در دانشجو معلمان فراهم نماید.

بــا عنایــت بــه کلیــه مباحــث مطــرح شــده ،از اهــداف اصلــی تربیتمعلــم میتــوان بــه تحقیــق ،نــوآوری،

ایجــاد شایســتگیهای الزم درابعــاد زمینـهای ،مفهومــی ،محتوایــی ،رفتارمتقابــل فعالیتهای آموزشــی،
طراحــی مــواد یادگیــری ،ارزشــیابی و مدیریــت اشــاره کــرد کــه میبایســت تغییراتــی درآنهــا منطبــق

بــا آینــده انجــام گیــرد (راو .) 2007،1پــس یکــی از بهتریــن ســرمایهگذاری هــا درآمــوزش وپــرورش

ســرمایه گــذاری بــر تربیــت معلــم اســت (کاشــانی و رســتم پــور .)1392،بنابرایــن مــا بایــد بــه ایــن امــر

مهــم کــه از طریــق آن میتــوان بــرای پــرورش دانشآمــوزان جهــت پذیــرش درســت نقشهــای اجتماعــی
ســریعتر درمســیر توســعه گام برداشــت ،توجــه خاصــی داشــته باشــیم  .در ایــن ارتبــاط ،بــر اســاس نتایــج

پیشــینه موجــود در داخــل کشــور کــه بــر ضعــف برنامــه تربیــت معلــم کنونــی و هــم چنیــن نتایــج پیشــینه
1. Rao
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موجــود در خــارج از کشــور کــه بــر اهمیــت و توســعه مولفههــای تربیــت معلــم متعالــی درآینــده تاکیــد

دارنــد و نیــز بــا توجــه بــه اینکــه تــا کنــون مــدل تربیتمعلــم آینــده در نظــام آموزشــی ایــران طراحــی نشــده
اســت ،پژوهــش حاضــر میتوانــد در تعالــی تربیــت معلــم ایــران نقــش مهمــی داشــته باشــد .بنابرایــن

هــدف کلــی ایــن پژوهــش مطالعــه اکتشــافی بــه منظــور کاوش و کشــف عناصــر اصلــی مــدل تربیتمعلم

آینــده اســت کــه در راســتای ایــن هــدف ،اهــداف جزیــی شــامل طراحــی مــدل پارادایمــی و طراحــی مــدل

مفهومــی تربیــت معلــم آینــده مدنظــر اســت .نهایتــا بــر اســاس اهــداف مذکــور ســوالهای زیــر مطــرح

شــدند :مــدل پارادایمــی تربیــت معلــم آینــده بــر اســاس طــرح نظــام منــد داده بنیــاد کــدام اســت؟ و مــدل
مفهومــی تربیــت معلــم آینــده دارای چــه مولفــه هایــی اســت؟

روششناسی
پژوهــش حاضــر براســاس نظری ـهی داده بنیــاد ،بــه عنــوان یکــی از روشهــای مطــرح در پژوهشهــای
کیفــی کــه برنوعــی اســتقراء اســتوار اســت و بــه وســیلهی دادههــای منتــج از پژوهــش نظریــه تولیــد

میکنــد ،انجــام شــد .در ایــن روش جمــع آوری و تحلیــل دادههــا و نظریـهی احتمالــی نهایــی ،با یکدیگر
ارتبــاط نزدیکــی دارنــد و محقــق بــه جــای پیــش فــرض گرفتــن یــک نظریــه بــا ورود بــه حــوزهی مــورد

مطالعــه بــه داده هــا اجــازه داد تــا نظریــه را پدیــد آورنــد .پژوهشــگر مــواردی را انتخــاب نمود که بــه او در

ســاخت نظریــه کمــک کــرد .مــاک انتخــاب مشــارکت کننــدگان در ایــن روش ،متاثــر از طــرح و هــدف
پژوهــش بــود .از آنجایــی کــه هــدف پژوهــش کاوش و کشــف عناصــر اصلــی مــدل تربیــت معلــم آینــده
بــود ،هــدف پژوهشــگر هــم انتخــاب افــرادی شــد کــه بــا توجه بــه هــدف پژوهــش سرشــار از داده بودند.

از ایــن نظــر شــیوهی انتخــاب آنهــا هدفمنــد از نــوع گلولــه برفــی بــود تــا بتــوان از طریــق افــراد انتخــاب

شــده درک عمیقــی از موضــوع مــورد مطالعــه بــرای ســاخت نظریــه بــه دســت آورد و ایــن کار تــا جایــی
ادامــه یافــتکــه طبقهبنــدی مربــوط بــه دادههــای اشــباع و نظریــه مــورد نظــر بــا تمــام جزئیــات و بــا دقــت
تشــریح شــد .برایــن اســاس مشــارکت کننــدگان در مصاحبــه بــه  3گــروه تقســیم شــدند :معلمــان ،اعضــا
هیــات علمــی وکارشناســان متخصــص در زمینــه تربیــت معلــم .جهــت گــردآوری دادههــا از مصاحبــه

نیمــه ســاختارمند اســتفاده شــد .مصاحبــه فــردی تــا زمــان اشــباع دادههــا کــه مصاحبــه بــا  31نفــر (12

عضــو هیــات علمــی 10،نفــر معلــم و 9کارشــناس) از اســتانهای گلســتان ،مازنــدران ،اصفهــان و تهران

بــود ،ادامــه یافــت .زمــان هــر مصاحبــه بیــن  50تــا  80دقیقــه به طــول انجامیــد .فراینــد تحلیــل دادههای

160

دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان

حاصــل از متــن مصاحبههــا ،هــم زمــان بــا جمــعآوری دادههــا طــی ســه مرحلــهی کدگــذاری بــاز،1

محــوری 2و انتخابــی 3انجــام شــد .درکدگــذاری بــاز ،مصاحبههــای ضبــط شــده پــس از پیــاده ســازی ،بــا

اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا بــه صــورت ســطر بــه ســطر بررســی ،مفهــوم پــردازی و ســپس براســاس
ارتبــاط مفهومــی ،مفاهیــم و مقــوالت مشــخص شــدند .درکدگــذاری محــوری ،رابطـهی موجــود میــان

طبقههــا ،مقولــهی تعییــن محتــوا بــر اســاس ویژگیهــای مرتبــط بــا ســایر مقــوالت ،محوربــودن در

پژوهــش ،تکــرار در دادههــا و انتزاعــی بــودن بــه عنــوان مقولـهی محــوری پژوهــش حاضــر ،انتخــاب و

مطالعــه شــد وســایر مفاهیــم نیــز در قالــب شــرایط ع ّلــی ،مقولـهی محــوری ،راهبردهــا ،زمینــه ،شــرایط
مداخلهگــر و پیامدهــا ،طبقهبنــدی و بــه صــورت نظــری در قالــب مــدل پارادایمــی بــه هــم مرتبــط شــدند.

درکدگــذاری انتخابی(مرحلــه نظریهپــردازی) ،بــا توجــه بــه مفهومهــا و کدهــای شناســایی شــده ،گزینش
نهایــی انجــام شــد وپژوهشــگر در پــی خالــص کــردن تحلیلهــای خــود بــه منظــور پدیــداری مقول ـهی

اصلــی برآمــد .جهــت بررســی روایــی و پایایــی دادههــا از دو روش بازبینــی بــه وســیله مشــارکت کننــدگان
و مــرور بــه وســیله خبــرگان غیــر شــرکت کننــده در پژوهــش اســتفاده و پــس از دریافت نظــرات اصالحی
ویرایــش الزم انجــام و مــدل نهایــی ارائــه شــد.

یافتهها
در پاســخ بــه ســوالهای پژوهــش ،دادههــای کیفــی گــردآوری شــده از فراینــد اجــرای مصاحبههــای
نیمــه ســاختارمند بــا افــراد نمونــه پژوهــش بــه صــورت کدگــذاری بــاز ،تجزیــه و تحلیــل شــد .اجــرای

فراینــد کدگــذاری بــاز روی دادههــای کیفــی گــردآوری شــده ،ابتــدا بــه اســتخراج تعــداد زیــادی ویژگــی و

مفهــوم منجــر شــد کــه بــا بررس ـیهای مجــدد و بازنگریهــای انجــام شــده و بــر اســاس مشــابهتها

و اشــتراکات مفهومــی ،ایــن مفاهیــم و ویژگیهــا تقلیــل یافتــه و دســتهبندی شــدند .در ادامــه ،ایــن
ویژگیهــا و مفاهیــم اســتخراج شــده بــه  38مقولــه فرعــی تبدیــل و نهایتــا از ایــن مقولههــای فرعــی 16

مقولــه اصلــی ایجــاد شــد .یافتههــای بــه دســت آمــده از فراینــد اجــرای کدگــذاری در جــدول ( )1آمــده
اســت .بعــد از فراینــد کدگــذاری بــاز ،یافتههــای پژوهــش در قالــب ابعــاد الگــوی کدگــذاری محــوری

طراحــی شــد( .شــکل  )1شــامل شــرایط علــی :بــه عنــوان عامــل اصلــی بــه وجــود آورنــده پدیــد مطالعــه
1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding
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شــده؛ مقولــه محــوری :بــه عنــوان اتفــاق اصلــی کــه یــک سلســله کنشهــای متقابــل بــرای اداره کــردن

آن وجــود دارد و بــه آن مربــوط میشــود؛ راهبردهــا :بــه عنــوان کنشهــای خاصــی کــه از پدیــده محــوری

منتــج میشــوند و روش هایــی بــرای مواجهــه بــا پدیــده مــورد مطالعــه ارائــه مــی کنــد؛ زمینــه :بــه عنــوان

یــک ســری خصوصیــات ویــژه کــه در آن کنــش متقابــل بــرای کنتــرل و پاســخ بــه پدیــده انجــام میشــود؛
شــرایط مداخلهگــر :بــه عنــوان شــرایط زمینـهای عمومــی کــه بــر راهبردهــا تاثیــر میگذارنــد ؛ و پیامدهــا:
بــه عنــوان خروجــی حاصــل از بــه کارگیــری راهبردهــا .بــا توجــه بــه مقولههــای اصلــی و فرعــی مربــوط

بــه هــر قســمت ،چگونگــی مــدل تربیــت معلــم آینــده منعکــس میشــود؛که ایــن فراینــد نیــز همــراه بــا

جــدول ( )1بــا عنــوان کدگــذاری محــوری ارائــه شــده اســت.

جدول  .1یافته ای مستخرج از فرایند کدگذاری باز و مقولههای کدگذاری محوری
کدگذاری
محوری

شرایط علی

مقوله اصلی

.1انتظارات پنهان
.2انتظارات آشکار

کدگذاری باز

مقوله های فرعی

 .1.1شــخصی :قــوی شــدن عالقــه بــه تحصیــل وتاکیــد برمیــل
پیشــرفت فــردی .2.1.ضــرورت بازســازی هویــت حرف ـهای معلمــان
در تربیــت معلــم آینــده  .3.1ضــرورت تغییــر در دانــش و بــاور معلمان
در تربیــت معلــم آینــده .4.1.بررســی نیازهــا :نیازهــای عاطفــی.5.1،
نیازهــای روان شــناختی ،نیازهــای پرورشــی و توجــه بــه وجهــه مثبــت
دانشــجو ،احتــرام بــه هویــت اجتماعــی دانشــجو ،افزایــش میــزان امیــد
بــه زندگــی.6.1 .تکریــم کرامــت دانشــجویان.
 .2ضــرورت هــای تربیتــی .1.2 :آمــوزش شــیوه هــای نویــن :
2.2آمــوزش چنــد ســوادی . 3.2.چنــد فرهنگــی .4.2،چنــد رســانه
ای بــودن .5.2.آمــوزش و تربیــت انتقــادی دانشــجو معلمــان.6.2.
کالسهــای خــاق و تلفیقــی.2.7 .عملــی و مشــارکتی ،هدایــت غیــر
مســتقیم مــدرس .8.2.آمــوزش و پــرورش تســهیل گرانــه.
.1.3اعضــا هیــات علمــی  .2.3.مدیــران .3.3 .معلمــان راهنمــای
کارورزی  .3.4دانشــجو معلــم آینــده.

مقوله محوری

.3نیروی انسانی
 .4تعامالت در فراگیری اثربخش
.5برنامه درسی مبتنی بر آینده پژوهی
(محتوا  ،روش های تدریس  ،کارورزی)

 .1.4کنــش هــای متقابــل در فراگیــری :مشــارکت دانشــجو در حــوزه
هــای فــردی و اجتماعــی ،مطالبــه گــری از اســاتید ،مشــارکت در
ســمینارها و تدیــس هــای تیمــی .درگیرکــردن در طراحــی برنامــه هــای
آموزشــی و ســاخت محتــوا .1.5.زدودن فاصلــه بیــن نظــر و عمــل
درتربیــت معلــم آینــده بــا انجــام کارورزی صحیــح.2.5 .یادگیــری
نــو آورانــه ،محتــوی همــراه بــا روشهــای تدریــس مبتنــی بــر آینــده بــا
رویکــرد تفکــر انتقــادی ،حــل مســاله و ارتباطــات و همــکاری ،ســواد
دیجیتالــی ،مهارتهــای زندگــی حرفــهای ،مولفههــای انعطــاف
پذیــری و ســازگاری و تعامــل فرهنگــی و اجتماعــی.
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راهبردها

.6راهبردهای فردی
 .7راهبردهای مشارکتی
.8راهبردهای آموزشی

.7سنجش و گزینش ورودی  ،آینده پژوهشی و فراکنش گری.
 .1.8برگشــت معلمــان بــه تربیــت معلــم بعــد از یــک ســال ،برنامــه

درســی برگشــت پذیــر.

 .2.8تکمیل دوره های آموزش نظری و تفسیر تجاربکسب شده.
 .9زمان مطلوب
 .10محتوی تاملی
.11نظام اریابی توسعه یافته

 .1.9زمــان مدنظــردوره تربیتمعلــم 2 :ســاله بــودن مــدت زمــان

تحصیــل در تربیتمعلــم  ،شــبانه روزی بــودن .2.9.زمــان مدنظربــرای

تعلیــم :تغییــر ســاختاری کالسهــا در صبــح ،نامناســب بــودن اجــرای
کالس دربعدظهــر  .1.10.انطبــاق محتــوا بــا عصــر حاضــر :بازنگــری
در محتــوا و ســرفصل ،همراهــی مهــارت هــای آموزشــی و رفتــاری ،

تاکیــد بــردروس اصلــی  ،اجــرای تغییــرات در کتــب درســی  ،ارائــه

عوامل زمینه ای

محتــوا بــه گونــه کارپژوهشــی ،تبدیــل ســطح تئــوری محتــوا بــه ســطح

مهارتــی :2.10 .نحــوه ارائــه محتــوا  :بهــرهگیــری از تجــارب معلمــان،

ســاخت تجــارب مشــترک ،بهــره گیــری از اســاتید دارای تجربــه در

مــدارس .3.10.ایجــاد دروس میــان رشــته ای.1.11.ارزشــیابی عملی
دانشــجو :ارزشــیابی فراینــد مــدار ،خــود ارزیابی ،ارزشــیابی مشــارکتی

 .12ابعاد سازمانی
 .13ابعاد روانشناسی

و اخــاق محــور.

 :1.12وضعیــت امکانــات  :کمبــود امکانــات موردنیــاز بــرای اســاتید.

کمبــود بودجــه و اســتفاده از منابــع دردســترس .2.12.اصــاح

سیاســت تشــویق و تنبیــه .3.12.سیاســت اســتخدام و جــذب اصــاح

شــده در تربیــت معلــم آینــده.

شرایط مداخلهگر

 :3 .12صالحیــت تحصیلــی و حرفــه ای :شایســتگی تحصیلــی کادر

اداری ،پرســنل ،اســاتید ،شایســتگی حرفــه ای نیروهــای جــذب شــده
 ،جــذب اســاتید تخصصــی هــر رشــته .1.13.ابعــاد روانشناســی:
خودبــاوری و خــود کارآمــدی ،افزایــش انگیــزه و مشــارکت کافــی .

 .14شایستگی آموزشی
.15شایستگی سازمانی
.16شایستگی ارزیابی
پیامدها

 :1.14مفهومــی ،زمینــه ای  ،تبادلــی ،تامیــن و توســعه مــواد یاددهــی
یادگیــری ،اســتفاده از بــه روز تریــن فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات

در فراینــد یاددهــی یادگیــری .15.تامیــن منابــع ،مدیریــت ،تطابــق و

ســازگاری ،فعالیتهــای ســازماندهی و برنامــه درســی مشــارکتی،
تعامــل و کار بــا والدیــن ،تعامــل و کار بــا جامعــه ،روحیــه مشــارکت

و تشــریک مســاعی .16.خــود ارزیابــی ،تفســیر نتایــج و کســب

رویدادهــای جدیــد ارزیابــی.

پــس از مصاحبــه بــا معلمــان و اعضــا هیــات علمــی و کارشناســان متخصــص در زمینــه تربیــت معلــم
و انجــام کدگذاریهــای بــاز ،در مرحلــه کدگــذاری محــوری همــان طــور کــه در شــکل ( )1مشــاهده

میکنیــد ،مــدل پارادایمــی تربیــت معلــم آینــده ترســیم شــد کــه در آن روابــط بیــن شــرایط علــی ،پدیــده
محــوری ،شــرایط زمین ـهای ،راهبردهــا و پیامدهــا مشــهود اســت.
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شکل  .1مدل پارادایمی تربیت معلم آینده

در ادامــه ،بــا اســتفاده از فراینــد کدگــذاری انتخابــی ،الگــوی مفهومــی نهایــی تربیتمعلــم آینــده در نظــام

آموزشــی ایــران طراحــی شــد .در ایــن مرحلــه ،نظریهپــرداز داده بنیــاد بــر حســب فهــم خــود از متــن پدیــده

مطالعــه شــده ،در قالــب پاالیــش مــدل پاردایمــی مرحلــهکدگــذاری محــوری و ارائــه روابــط مســتتر در بیــن

مقولههــای موجــود در مــدل ،نظریــه خــود را پیرامــون پدیــده محــوری در قالــب مجموعـهای از گزارههــا یــا
زیــر گزارههــا ارائــه داد .در ایــن راســتا پژوهشــگر بــر اســاس تجــارب و فهــم خــود از پدیــده محــوری مــدل
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پارادایمــیکدگــذاری محــوری یعنــی ،الهــام از ادبیــات نظــری موجــود و مصاحبــه هــای مجــدد بــا آزمودنــی
هــای پژوهــش و دریافــت نظرهــای اصالحــی متخصصــان امــر ،الگــوی مفهومــی نهایــی را ترســیم کــرد.

پــس از تهیــه الگــوی نهایــی و در راســتای اعتبارســنجی آن  ،همچنــان کــه اشــاره شــد از نظــرات 12تــن

از خبــرگان اســتفاده گردیــد ،کــه الگــوی مذکــور مــورد تاییــد ایــن افــراد نیــز قــرار گرفــت .شــکل ( )2مــدل

مفهومــی نهایــی تربیــت معلــم آینــده بــر اســاسکدگــذاری انتخابــی را نشــان مــی دهــد.

شکل  .2مدل مفهومی تربیت معلم آینده
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بحث و نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت تــا مــدل تربیتمعلــم آینــده در نظامآموزشــی ایــران بــا اســتفاده از
نظریــه داده بنیــاد مــورد الگوســازی مفهومــی قــرار گیــرد .در ایــن راســتا تحلیــل یافتههــا ،بیــان کننــده

آن اســت کــه مــدل تربیــت معلــم آینــده بــر مبنــای انتظــارات (پنهــان و آشــکار) ،نیرویانســانی (عضــو

هیــات علمــی ،مدیــران ،معلمــان راهنمــای کارورزی و دانشــجومعلمان) ،برنامــه درســی مبتنــی بــر آینــده

پژوهــی ،تعامــات اثربخــش ،راهبردهــای مبتنــی بــر آینــده (فــردی ،آموزشــی و مشــارکتی ) ،زمــان

مطلــوب ،محتــوی تاملــی (ایجــاد دروس میــان رشــتهای) ،نظــام ارزیابــی توســعهیافته (ارزشــیابی فرایند
مــدار ،خــود ارزیابــی ،ارزشــیابی مشــارکتی و اخــاق محــور) ،ابعاد ســازمانی و روانشــناختی (سیاســت

اصــاح شــده تشــویق و تنبیــه ،سیاســت اصــاح شــده اســتخدام و جــذب در تربیــت معلم آینــده) ،نتایج
و پیامدهــا (شایستگیآموزشــی ،شایستگیســازمانی و شایســتگیارزیابی) شــکل گرفــت .در ایــن ارتبــاط
و بــر مبنــای مــدل مفهومــی ارائــه شــده در بخــش یافتههــای پژوهــش ،انتظــارات شــامل (انتظــارات

پنهــان  :ضــرورت بازســازی هویــت حرف ـهای معلمــان  ،ضــرورت تغییــر در دانــش و بــاور معلمــان در

تربیتمعلــم آینــده وانتظــارات آشــکار :شــامل آمــوزش چندســوادی ،چند فرهنگــی ،چند رســانهای بودن،
آمــوزش و تربیــت انتقــادی دانشــجومعلمان،کالسهــای خــاق و تلفیقــی ،عملــی و مشــارکتی ،هدایــت
غیــر مســتقیم مــدرس ،آمــوزش و پــرورش تســهیلگرانه ) بــر نیــروی انســانی ،تعامالت اثربخــش آنان در

تربیــت معلــم آینــده و برنامــه درســی مبتنــی بــر آیندهپژوهــی تاثیرگــذار بــوده اســت .هــم چنیــن انتظــارات
مبتنــی بــر اهــداف نیــز خــود بــر راهبردهــای فــردی ،مشــارکتی وآموزشــی ذیــل عنــوان راهبردهــا تاثیرگذار

اســت .همچنیــن ایــن راهبردهــا تحــت تاثیــر عواملزمین ـهای شــامل :زمــان مطلــوب ،محتــوی تاملــی
و نظــام ارزیابــی توســعهیافته و عوامــل مداخلهگــر شــامل :ابعــاد ســازمانی و روانشــناختی هســتند .در

ایــن میــان راهبــرد فــردی بــر راهبردهــای مشــارکتی و آموزشــی بســیار تاثیــر گــذار بــوده اســت .در نهایــت
راهبردهــای مذکــور نتایجــی نظیــر شایستگیآموزشــی ،شایستگیســازمانی و شایســتگیارزیابی را در

تربیــت معلمآینــده بــه همــراه دارنــد.

نتایــج تحقیــق در مقولــه شــرایط علــی مدل ،ضــرورت بازســازی هویت حرفـهای معلمــان در تربیت

معلــم آینــده و ضــرورت تغییــر در دانــش و بــاور معلمــان همــگام بــا آمــوزش چندســوادی ،چندفرهنگــی،

چنــد رســانهای بــودن ،آمــوزش و تربیــت انتقــادی دانشــجومعلمان،کالسهــای خــاق و تلفیقــی ،عملی
و مشــارکتی ،هدایــت غیرمســتقیم مــدرس ،آمــوزش و پــرورش تســهیلگرانه بــوده اســت کــه بــا نتایــج

اســپینوزا و همــکاران( ،)2020بــراداچ و کالســن( )2020و بخشــی از نتایــج ســمیعینژاد و همــکاران

166

دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان

( )1395هــم خوانــی دارد .نتایــج تحقیــق در مقولــه راهبردهــای تاثیرگــذار در مــدل تربیتمعلــم آینــده،
راهبردهــای فــردی ،آموزشــی و مشــارکتی بــود کــه دارای برخــی زیــر مقولههــا اعــم از ســنجش و گزینــش

ورودی ،آینــده پژوهشــی و فراکنشگــری ،برگشــت معلمــان بــه تربیتمعلــم بعــد از یــک ســال و تاکیــد
بیشــتر بــر برنامهدرســی برگش ـتپذیر کــه تکمیــل دورههــای آمــوزش نظــری و تفســیر تجــارب کســب
شــده را بــه همــراه دارد ،مــی باشــد .نتایــج ایــن قســمت از پژوهــش بــا نتایــج بــوش وگــروت جوهــان،

( ،)2020مهــر محمــدی ( ،)1392میــر کمالــی و همــکاران ( ،)1396علــی محمــدی و همــکاران

( )1398و اســتاباک )2016( 1کــه تاکیــد میکننــد ،روشهــای تعالــی جویانــه در تربیتمعلــم آینــده
مســتلزم داشــتن برنامــه درســی شایســته اســت ،هــم خوانــی دارد .ابعــاد ســازمانی و روانشــناختی

از شــرایط مداخلهگــر مهــم در تربیتمعلــم آینــده شناســایی شــد کــه بــا بخشــی از نتایــج پژوهــش

ســیف( )1393کــه بیــان میکنــد حرکــت در مســیر تغییــرات در تربیــت معلــم بایــد بــاور خــود معلــم
باشــد نــه بــاور دیگــران ،همســویی دارد .همچنیــن نتایــج تحقیــق در مقولــه محــوری مــدل تربیــت معلــم
آینــده کــه بــر نیــروی انســانی ( اعضــا هیــات علمــی مدیــران ،معلمــان راهنمــای کارورزی ،دانشــجومعلم

آینــده) و تعامــات در فراگیــری اثربخــش و برنامــه درســی مبتنــی بــر آینده پژوهــی تاکیــد دارد و یادگیری

نوآورانــه ،محتــوی همــراه بــا روشهــای تدریــس مبتنــی بــر آینــده بــا رویکــرد تفکــر انتقــادی ،حل مســاله
و ارتباطــات و همــکاری ،ســواد دیجیتالــی ،مهارتهــای زندگــی حرف ـهای ،مولفههــای انعطافپذیــری
و ســازگاری و تعامــل فرهنگــی و اجتماعــی را بــه همــراه مــیآورد بــا نتایــج میرکمالــی و همــکاران

( ،)1396بــوش وگــروت جوهــان ( ،)2020فیلــدر و برنــت ( ،)2012نرمنــد واســمیت()2013

وگوجکــو ( )2013همســو میباشــد .بســیاری ازمتخصصــان همچــون مهرمحمــدی ( ،)1392مایــکل
و همــکاران ( )2017و یــاداو( ،)2011همســو بــا عواملزمینــهای معتقدبودنــد ،کــه محتویتاملــی(
کارورزی) ،نظــام ارزیابــی همچــون ارزشــیابی عملــی فرایندمــدار ،مشــارکتی و اخــاق محورهمــراه بــا

خودارزیابــی ،ازشــاخصهای مهــم تربیــت معلــم آینــده میباشــند .و نیــز پیامدهــای مــدل تربیتمعلــم
آینــده تقریبــا بــا نتایــج پژوهــش کولشارســتا و پنــدی )2013( 2کــه نشــان دادنــد کیفیــت در تربیــت

معلــم و اطمینــان از حصــول آن بــا شایســتگیهای حرفـهای پیونــد زده شــده اســت و اســتدالل میکنــد
بــرای تضمیــن کیفیــت بایــد شایســتگیهای حرف ـهای را ارزیابــی و پاالیــش کــرد ،همســو میباشــد.

در پایــان بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،بــرای عمــل بــه مولفههــای مــدل تربیتمعلمآینــده
رهنمودهایــی ارائــه شــده اســت .نخســت اینکــه کدهــای اســتخراج شــده در ایــن مطالعــه میتوانــد
stabback. .1

Kulshrestha&pandey . .2
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راهنمــای خوبــی بــرای مطالعــات عمیقتــر و تخصصیتــر راجــع بــه ابعــاد جزیــی ایــن مــدل بــه شــمار
آیــد .دوم ؛ نتایــج ایــن مطالعــه شــامل دو مــدل اســت :مــدل پارادایمــی و مــدل مفهومــی ،کــه از آنهــا

میتــوان بــه عنــوان چارچوبــی بــرای تربیــت معلمآینــده اســتفاده کــرد .در ایــن ارتبــاط مــدل مفهومــی کــه
بــر اســاس تجربــه اکثریــت شــرکتکننــدگان در پژوهــش و بــه عنــوان مــدل نهایــی پژوهش طراحی شــده

اســت ،میتوانــد معیــار مناســبی بــرای شــناخت عمیقتــر مولفههــای تربیــت معلــم آینــده ،در راســتای
بهبــود ،توســعه و امــکان بــه کارگیــری ایــن مــدل باشــد .ســوم اینکــه؛ گســتره وســیعی از عواملزمینـهای

مــدل در یــک چارچــوب وســیع اجتماعـی ،فرهنگــی و اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــده اســت .کــه بایــد
بــه آنهــا توجــه خــاص داشــت .در ایــن ارتبــاط مهمتریــن شــرط در اســتقرار مــدل تربیــت معلــم آینــده

در نظامآموزشــی ،تبییــن اهــداف ایــن مــدل بــرای سیاس ـتگذاران و برنامهریــزان در جهــت اصــاح و

تغییــر نگــرش آنهــا در خصــوص مولفههــای تربیــت معلــم مبتنــی بــر آینــده اســت.

پیشــنهاد میشــود مراکــز تربیــت معلــم و دانشــگاه فرهنگیــان بــه عنــوان یکــی از زیــر نظــام هــای آمــوزش

عالــیکشــور ،بــرای بهبــود مســتمر فرایندهــا بــه ویــژه آمــوزش و آمادهســازی دانشــجومعلمان :فعالیتهــا
و برنامهریــزی هــای هوشــمندانه و خالقانـهای جهــت بازســازی هویتحرفـهای و تغییــر دانــش و بــاور

دانشــجو معلمــان در حیــن تحصیــل در دانشــگاه فرهنگیــان طرحــی نمایــد .هــم چنیــن درراســتای
تحقــق انتظــارات آشــکار :آمــوزش چندســوادی ،چندفرهنگــی ،چندرســانهای بــودن ،تربیتانتقــادی

دانشــجومعلمان ،کالسهای خالق و تلفیقی ،عملی و مشــارکتی ،هدایت غیرمســتقیم و تســهیلگرانه،
در دســتور کار و برنامــه درســی دانشــگاه فرهنگیــان قرارگیــرد .فرصتهــای کســب دانــش و مهــارت الزم
بــرای مدرســین و اعضــا هیــات علمــی در ایــن زمینــه فراهــم گــردد .محتــوی تاملــی بــا کارورزی کــه

محملــی بــرای ظهــور شایســتگی هــای دانشــجومعلمان اســت ،همــگامگــردد .انطبــاق محتــوی بــا عصــر

حاضــر ،ایجــاد دروس میــان رشــتهای در دانشــگاه فرهنگیــان مــورد توجــه قرارگیــرد .همچنین ارزشــیابی
عملــی فراینــد مــدار ،مشــارکتی و اخــاق محــور و در نهایــت خودارزیابــی دانشــجو معلمــان ،جایگزیــن
نظــام ارزیابــی فعلــی دانشــگاه فرهنگیــان گــردد.
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.12فالحــی ،کیومــرث ( ،)1388بررســی جایــگاه انتخــاب و تربیــت معلــم در ســاختار تشــکیالتی وزارت
آمــوزش و پــرورش ،پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش ،پژوهشــکده تعلیــم و تربیــت ،گــروه
مدیریــت و نیــروی انســانی.

 .13کاشــانی ،مجیــد؛ رســتم پــور ،منیــژه ،)1392( ،آمــوزش و پــرورش ،حیاتــی ترین ابزار در مســیر توســعهی
پایــدار .نشــریه علــوم اجتماعی ،شــماره .67

 .14لطفــی ،علــی؛ حســن زاده ،رمضــان ( ،)1390چشــم انــداز مــدارس ایــران در ســال  ،1404تهــران .
پژوهشــکده سیاســتگذاری علــم ،فنــاوری و صنعــت .

 .15مهــدوی هــزاوه ،منصــوره ،ملکــی ،حســن؛ مهرمحمــدی ،محمــود؛ عبــاس پــور ،عبــاس ،)1395( ،بررســي
تطبيقــي نظــام برنامــه درســي مبتنــي بــر شايســتگيها در برنامــه تربيــت معلــم دوره ابتدايــي کشــورهاي

مالــزي ،هندوســتان و ايــران ،مطالعــات برنامهدرسي  ،دوره , 11  شــماره .41  از صفحه  23تــا
صفحــه . 64
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.16مهــر محمــدی ،محمــود ،)1392( ،برنامــه درســی تربیــت معلــم و الگــوی اجرائــی مشــارکتی آن ؛ راهبــرد
تحولــی بــرای تربیــت معلــم در ایــران .دو فصلنامــه نظریــه و عمــل در برنامهدرســی ،شــماره.1

 .17مهدیــزاده تهرانــی ،آیدیــن؛ عصــاره ،علیرضــا؛ مهرمحمــدی  ،محمــود؛ امــام جمعــه ،محمــد رضــا،

( ،)1398تبییــن دیــدگاه صاحــب نظــران دربــاره عناصــر برنامهدرســی آمــوزش هنربــرای ارائــه الگــوی
برنامهدرســی تربیــت معلــم هنر(.آمــوزش عالــی) .دو فصلنامــه مطالعــات برنامــه درســی آمــوزش

عالــی.121-89،)19(10.

 .18محمــودی ،فیــروز ،)1391( ،طراحــی الگــوی برنامــه درســی مبتنــی بــر مســاله در دوره کارشناســی ارشــد
رشــته مدیریــت آموزشــی و امــکان ســنجی آن در آمــوزش عالــی ایــران ،رســاله دکتــری ،دانشــگاه تربیــت

مدرس.

 .19ملکی ،حسن ( ،)1391صالحیتهای حرفه معلمی ،تهران ،انتشارات مدرسه.
 .20موالیینــژاد ،اعظــم ؛ذکاوتــی ،علــی ،)1387( ،بررســی تطبیقــی نظــام برنامــه درســی تربیتمعلــم در
کشــورهای انگلســتان ،ژاپــن ،فرانســه ،مالــزی و ایــران ،فصلنامــه نوآوریهــای آموزشــی ،شــماره ،26
ســال هفتــم. 62- 35،

 .21میرکمالــی ،ســید محمــد؛ پــور کریمــی ،جــواد؛ فراســتخواه ،مقصــود؛ نامــداری پژمــان ،مهــدی،)1396( ،

طراحــی الگــوی تضمیــن کیفیــت برنامهریــزی آموزشــی دانشــجو معلمــان در دانشــگاه فرهنگیــان ،دو

فصلنامــه مطالعــات برنامهریــزی آموزشــی.87-55.)12( 6،

 .22نامــداری پژمــان ،مهــدی؛ میرکمالــی ،ســید محمــد؛ پورکریمــی ،جــواد؛ فراســتخواه ،مقصــود،)1398( ،

شناســايي مؤلفههــای اثرگــذار در تضميــن کيفيــت آمادهســازی دانشــجومعلمان در دانشــگاه

فرهنگيــان :رويکــرد کيفــي ،فصلنامــه علمــي پژوهشــي رهيافتــي نــو در مديريتآموزشــي ،ســال دهــم
شــماره ،2پیاپــی .34-1 ،38

 .23علیمحمــدی ،غالمعلــی؛ جبــاری ،نگیــن؛ نیــازآذری ،کیومــرث ،)1398( ،توانمندســازی حرفــه ای
معلمــان در چشــم انــداز آینــده و ارائــه مــدل ،فصلنامــه نوآوریهــای آموزشــی.32-7 ،)69( 18،

 .24واعظ��ی ،ســید کم�اـل؛ قمیـ�ان ،محمـ�د مهـ�دی ،وقف��ی ،ســید حســام ،)1396( ،آینــده پژوهــی در علــوم

انســانی بــا رویکــرد مدیریــت دانــش ،مالحظــات ،دســتاوردها و اثــرات .فصلنامــه علمــی پژوهشــی
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The Study of the Relationship Between Spirituality in Work and Responsibility
with Educational Performance of Teachers of Elementary School in Qom City
Hadi Mosadegh1
Akram Khoshghamat2

Abstract
Goals: The purpose of this study was to investigate the relationship between "spirituality in work" and "responsibility" with "educational performance" of elementary
school teachers in Qom city.
Methods: The present study was in terms of approach; quantitative, from the point
of view of purpose; applied, in terms of information gathering method, survey and in
terms of analytical method, descriptive and correlational. The statistical population
of this study was primary school administrators working in Qom city (544 people)
in the academic year of 97-96. The sample size was 224 with the help of Morgan
table. The stratified random sampling method was used to collect the data. All of the
questionnaires were provided with face and content validity and reliability (using
Cronbach's alpha).
Findings: Findings showed that all three components of "spirituality in work", "responsibility" and "teacher performance" of teachers are positively related. The proportion of this relationship in men is higher than of women (apart from the ratio of
"spirituality in work" and "teachers' educational performance" that is the same). In
all three components, the female score was higher than that of men, meaning that
this difference was significant in the components of "spirituality in work" and "educational performance" and was not meaningful in the "accountability" component.
Conclusion: Based on findings, it is concluded that strengthening the two factors of
"spirituality in work" and "responsibility" will increase the effectiveness of the "educational performance" of elementary teachers. It is also suggested that components of
"spirituality in work" and "responsibility" be used in teacher rating and promotion.
Keywords: Primary School, Spirituality at work, Responsibility, Educational Performance of Teachers.
1. Assistant Professor, Department of Education, Qom University, Qom, Iran) responsible author);
Email: hadimosadegh@gmail.com
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Investigating the views of faculty members and students of Farhangian University on the impact of using peer assessment methods in the internship program
kalbasi, afsaneh1
zahabioun, shahla2
roshanghias, parvin3
Abstract

The aim of this study is to investigate the views of faculty members and students
on the effect of using peer assessment methods on the level of knowledge, skills
and attitudes of university student teachers in Farhangian internship curriculum. The
statistical population of the research including all faculty members of the internship
course unit in the field of primary education at Farhangian University of Isfahan
province, was 27 people, and all students of primary school teachers of Fatemeh
Zahra Campus of Isfahan Farhangian University in the 98-97 academic year and
included 60 people. A complete census method was used to determine the sample
size of the faculty members. The sample size of the students was determined by
simple sampling method and using the table of Kerejcie- Morgan 50 people. The
research instrument was a researcher-made questionnaire consisting of 32 items and
its reliability was estimated using Cronbach's alpha coefficient in the two sections
of faculty members and students at 0.87 and 0.81, respectively. Data analysis was
performed using t-sample statistical test in SPSS software environment. The results
of the research showed that both groups of faculty members and students emphasize
the positive effect of this assessment method on improving the level of knowledge,
attitude and skills of students. There was also no significant difference between their
views.
Key Word: authentic assessments, peer peer assessment, internship, Farhangian
University
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Evaluation of the curriculum implemented in E-Learning of Farhangian University: the position of needs, content and method in E-Learning
Reza Saberi
Mozhgan Sharifzadeh

Abstract
The aim of this study is to evaluate the curriculum implemented in E-learning of
Farhangian University in terms of the position of needs, content and method in
E-learning. The statistical population in this study was 150 virtual course students of
Farhangian University of Kerman. Using Morgan's table, 106 people were selected.
The sampling method was used purposefully, i.e. those who have participated in
virtual training courses. The data collection tool is a researcher-made questionnaire.
In order to measure the validity of the questionnaire, its content and formal validity were evaluated by professors and experts and its reliability was estimated using Cronbach's alpha coefficient for 0.869 students. Data analysis was performed at
two levels of descriptive and inferential statistics (single-sample t-tests). The results
showed that for the students of Farhangian University, the content factors presented
in the E-learning courses are desirable and the factors of attention to the needs of the
students and the teaching methods of the professors in the virtual course are undesirable. In general, the research findings showed that, on average, it is undesirable for
Farhangian University's E-learning courses for students.
Keywords: E-learning, Farhangian University, Higher Education, Curriculum Evaluation
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The mediating role of goal orientation in the relationship between emotional
intelligence and academic performance of high school students in Kamfirooz
area
Hosein Aflakifard

Abstract
The purpose of this study was to mediate the role of goal orientation in the relationship between emotional intelligence and students' academic performance. The
research method was applied in terms of purpose, for which a descriptive-correlation method was used. The statistical population included all Camphiroz junior
high school students. 150 students were selected to determine the sample size using
multi-stage cluster sampling method. Data collection tools included 3 questionnaires
of Pham and Taylor academic performance, goal orientation of Bofard et al., Emotional intelligence was that the validity and reliability of the tool was confirmed. In
order to analyze the data, descriptive statistics of mean and standard deviation were
used and inferential statistical methods, Pearson correlation coefficient and multiple
mediation model test were used using Preacher and Hayes statistical program. The
results show that there is a significant relationship between emotional intelligence
and academic performance. There is a significant relationship between goal orientation and academic performance. Emotional intelligence has a significant relationship
with goal orientation. Performance-oriented avoidance plays a mediating role in the
relationship between emotional intelligence and academic performance.
KeyWords: goal orientation, emotional intelligence, academic performance, students.
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Comparison of the Effectiveness of Traditional and Synectics Teaching Methods on Composition Writing of Elementary Students.
Abstract
The most important factor of the progress of one country depends on the rate of using
power of thought and creativity of its people; the lesson of composition causesblooming of students ’creativity. But the atmosphere dominated the education of country and
using conventional and uncreative methods made this lesson away from its purpose and
prophecy for many years.This research attempts to specificallyproceed to the available
solutions .For this purpose, in order to compare;this research has proceed to the effectiveness of synectics teaching method and conventional teaching method on theelementary Students’lesson of composition .The research method in this study is of semi-empirical one group method with pretest-posttest .The sum of students are put only into
one groupthat have been studied both as the control group(proof group) and test group
. Pretest is used in order to similarity and standardization of the group .That is;one
content taught to one group of students in two methods(conventional and synectics).
Statistical population is the students of “Seenky elementary school” of”kalaleh county “
who are studying in academy year of 1396-1397.The statistical sample is composed of
20 of sixth level of elementary students (girls and boys in mixed).Research instrument
in the present study consist of ;6 subject matter of composition that of them,3 subjects
have been taught in conventional way and the other three subjects taught in synectics
method .Every subject matter have been taught in 8 sessions and have been corrected
and scored in separate intervals via pre-preparedevaluation criterion that is approved
by clear-sighted and master technique professors .Then have been analysed by spss
software and t-test.
The results showed that :In comparison with conventional method;Teachingthrough
synectics method had more impact on the improvement of elementary students’ power
of writing composition .And the positive effect of synecticsteaching method is completely proved in Comparison with conventional method. The results obtained from
side hypothesis study show that the component of synectics ,compared with conventional ;had improved in all criteria of synectics. But it had a significant increase in induction component. SO its positive effect is completely proved compared with conventional method and its significant improvement is appreciable in sightly component. Thus,
compared with conventional method; the results of this research shows the efficiency of
syncetics method in the composition lesson of elementary school period.
Key words: conventional method of teaching,synectics teaching method, composition writing , elementary education
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The Effect of Female Teachers’ Corrective Feedbacks on Developmental
Evaluations on Educational Resilience and Education Attendance of Female
Students
Maryam shakarami1 . Amir Hussein soltan falah2 . Zahra ghasem abadi karami ranjbar3 .
Jeiran nadali nezhad4 . Mehdi yousofvand5 . Saeed sheikhi 6

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of feedback corrective teachers
in a formative evaluation of the Resiliency Education and Meaning of education
Khorramabad city was the first high school male students. This quasi-experimental
study in which the pretest - posttest control group was used. The sample consisted of
40 subjects that among male high school students of Khorramabad selected by multistage cluster sampling method and were randomly assigned to experimental groups
(written and verbal feedback Butler and Wine-based model) and control group were
assigned. The intervention groups for 10 weeks after genetic evaluation model based
on feedback received. During this period, the control group received no intervention.
The data were collected from questionnaires meaning of education and resilience
scale study in the pre-test and post-test for both test and control groups were used.
Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. Covariance analysis
showed significant differences between the two groups. They come to significantly
increase. Results showed that the level of academic resilience and Meaning of education experimental group was significantly increased compared to control group.
They come to significantly increase. Thus If the teachers after the model of formative assessment Butler and Wine to provide feedback to students, they can study the
level of resiliency and Meaning of education to significantly increase.
Keywords: feedback, formative evaluation, Academic resilience, Meaning of education
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Designing a Future Teacher Training Model in the Iranian educational system:
based on the grounded theory

Abstract

Tayyebeh Tagari1
Fatemeh Heydari2

Introduction:Keeping up with future developments and making positive changes in
keeping with it is one of the major goals of educational systems including teacher
training centers. The main purpose of this study was to design a paradigmatic and
conceptual models for future teacher training in the Iranian educational system.
Method: This research is a qualitative research based on the grounded theory. The statistical population includes faculty members, teachers and experts in the field of teacher
training whose method of selection was purposeful and snowball type. In total, 31 individuals were interviewed, including 10 teachers, 12 faculty members and 9 experts.
Findings:Data were analyzed through semi-structured interviews during three
stages of open, axial and selective coding which was done in the form of a paradigmatic model and a conceptual model. Causal conditions (explicit and implicit
expectations), focal category (human resources, interactions in effective learning,
Future-based curriculum), strategy (individual, participatory, educational), contextual factors (optimal timing and Thoughtful content, Extended evaluation system),
confounding conditions (organizational and psychological dimensions) outcomes
(Educational, organizational and evaluation competence).
Conclusion: The model obtained, the process of innovation, and useful changes
in current teacher training and future teacher training reflection. To obtain validity
of data, two methods of participant review and review of non-participating experts
were used. At the end, based on the findings and results, guidelines for model implementation and excellence of future teacher training centers are presented.
Keywords: Teacher Training”; “Future”; “Grounded Theory”;” Iranian educational
system.
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Title: analysis of the student admission process in Farhangian University in
order to provide a model
Seyed sadegh nabavi

Abstract
The aim of this study was to analyze the student admission process in Farhangian
University in order to provide a model for student admission. The research method
used is qualitative with a Grounded theory approach. The statistical population of
the study included all faculty members and visiting lecturers of Farhangian University throughout the country, of which 38 people (18 faculty members and 20 lecturers) as a statistical sample from Tehran and Markazi provinces using the method
Purposive sampling was selected voluntarily. Semi-structured interviews were used
to collect the required data. Thematic analysis method was used to analyze the data.
The results of the study showed that from the perspective of experts, the admission
of students in the undergraduate course of Farhangian University, especially for the
elementary course, attracting graduates of the undergraduate course of other universities to study in the two-year master's degree program in specialized fields, especially suitable for technical and professional fields and basic sciences for a secondary
school teacher. Also, a model for student admission was presented which includes
three components: admission of undergraduate students of Farhangian University,
admission of undergraduate students with the participation of other universities (2 +
2), and admission of students with Master of Education. According to the results of
the research, it can be concluded that by considering the components of the model
presented to student admission in Farhangian University, it is possible to accept talented, capable, motivated and interested candidates with physical and mental health,
To study at Farhangian University and enter the teaching profession.
Keywords: model of student admission, teacher education, analysis
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