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Abstract: the purpose of the present study was
to determine the dimensions and components
of teachers' change of vision patterns for the
purpose of entrepreneurial education. The
qualitative research phase included all
secondary education experts of Isfahan
Education Organization in six educational
districts. The research corpus consisted of
articles and documentation related to the
research literature and interviews with 23
experts. The validation method was used to
validate the research instrument and
convergence method was used to validate the
interviews. The content analysis was used to
analyze the data and were categorized by
open, axial and selective coding methods.
Overall, the results showed that the
dimensions and components of changing
teachers' viewpoints for entrepreneurial
education were based on open, axial, and
selective coding textbooks, including 7
dimensions (teaching productivity, educational
ethics, professional development, curriculum
early, lesson). The research, reflection on
curriculum, futures research and 110 items.
This study showed that the model obtained
from this research can be used to change
teachers' viewpoints for entrepreneurial
curriculum content.
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امراله پارسا مهر

رضا جعفری هرندی

فرهاد شفیع پور مطلق

 تعیین ابعاد و مؤلفههای الگوی تغییر، هدف مقاله حاضر:چکیده
 روش مقالهه.بینش دبیران با هدف آموزش کارآفرينانه بوده است
 محهی پههوهش.حاضر کیفی از نوع پديدار شناسی بوده اسهت
شامل کلیه کارشناسان آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهرر
. نمونه گیری نظری تا حد اشباع بهوده اسهت.اصفران بوده است
23 ابزار تحقیق شامل مقاالت و مصاحبه با کارشناسان به تعهداد
 برای تأمین روايی ابزار تحقیهق از روش تأيیدپهذيری و.نفر بود
بههرای ابتباريههابی از روش همگرايههی مصههاحبههای انجههاش شههده
 بهرای تجزيهه و تحلیهل ااتبهات از روش تحلیهل.استفاده شد
 ابعهاد و، نتايج تحقیق نشان داد.مضمون و کُدگذاری استفاده شد
مؤلفههای تغییر بینش دبیران با هدف آموزش کارآفرينانهه مبتنهی
 برهره وری در: بُعد7  شامل، محوری و انتخابی،بر کُدگذاری باز
 زودبازده سهازی برنامهه، رشد حرفهای، اختق آموزشی،تدريس
 آينهده پهوههی و، تأمل بر برنامهه درسهی، درس پهوهی،درسی
 بهرای تغییهر بیهنش، ايهن مقالهه نشهان داد. گويه بوده است110
 میتوان از الگوی بدست آمده،معلمان جرت آموزش کارآفرينانه
.از اين تحقیق استفاده کرد
 درس، ، آمهوزش کارآفرينانهه، تغییر بیهنش دبیهران:کلیدواژهها
 آينده پهوهی،پهوهی
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مقدمه
مشکل جدی نظاش آموزشی ما ضعیف بودن کارايی بیرونی آن است تا حدی که فارغالتحصیتن
توانايی ورود به کسب و کار و اشتغالزايی برای خود را نداشته و همه آرزوی آنها بعد از ديپلم
ورود به دانشگاه است .اين امر به دلیل بینشی بوده که معلمان در اول آموزش و پرورش بمومی به
دانشآموزان القاء کردهاند (آی و آکار . 2016 ،1معلمان بايد دانشآموزان را بهگونهای تربیت کنند
که محتوای درسی را بهمنظور استفاده در خارج از کتس و برای بهکارگیری در کسب و کار آينده
خود ياد بگیرند (شعبانی . 1389 ،ضعف بمده معلمان اين است که تدريس خود را محدود به
کتاب و کتس کردهاند (بزيزی و حیدری . 1391 ،مادامیکه بینش معلمان نسبت به فرايندهای
ياددهی -يادگیری و ساز و کارهای آن تغییر نکند ،نمیتوان شاهد پديدار شدن ختقیت ،نوآوری و
برونسپاری يادگیری توس دانشآموزان در جامعه و دنیای واقعی بود .توانايی دانشآموزان برای
برونسپاری يادگیری وابسته به آموزش کارآفرينانه محتوای کتابهای درسی است (سلطانی و شفیع
پور مطلق . 1395 ،آموزش کارآفرينانه ببارت است از شیوهای از فرايندهای ياددهی-يادگیری که
منجر به خلق ايده و ارزش در دانشآموزان شده بهگونهای که ذهنیت راهاندازی کسب و کار را در
آنها توسعه میدهد (بوک . 2000 ،2مطالعات روشن ،سیفی ،ببدالری ،نوکانی و بنی جمالی
( 1394نشان داد آموزش کارآفرينانه محتوای درسی ،ذهنیت کارآفرينانه برای دانشآموزان فراهم
می کند .آموزش کارآفرينانه وابسته به تغییر نگرش معلمان در رابطه با فرايندهای ياددهی -يادگیری
است و میتوان در رابطه با تغییر بینش از نظريههای مختلفی در ابعاد شناختی ،رفتاری،
سازندهگرايی کمک گرفت .گرچه مطالعاتی از قبیل جعفری ،ابوالقاسمی ،قررمانی ،خراسانی و
قباديان ( 1397در رابطه با بوامل محتوايی توسعهی حرفهای معلمان؛ مطالعات نوری ،جعفری و
قورچیان ( 1396در رابطه با بوامل پديداری و شراي زمینهای يادگیری حین کار معلمان؛ مطالعات
استیرمر ،سايدل و شوفر 2013( 3در رابطه با تغییر در بینش حرفهای معلمان در زمینهای از اقداش و
بمل؛ مطالعه رولینز 2012( 4در رابطه با بربود بینش معلمان؛ مطالعه هامرنس 2004( 5در رابطه با
1 Ay & Acar
2 Buck
3 Stürmer, Seidel, & Schäfer
4 Rollins
5 Hammerness
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تدريس مبتنی بر بینش؛ مطالعات آبرامز ،پجوال و مادائوس 2003( 1در رابطه با ديدگاههای معلمان
در رابطه باکتس درس؛ مطالعه هامرنس ( 1999در رابطه با نگاه به تدريس از ديدگاه معلمان،
مطالعه ولف ،جارژکا ،ون دن بوگرت و بوشیزن 2016( 2در رابطه با بینش معلمان و کتس داری
آنرا ،مطالعه رحمانی ،قادری و صادقی ( 2018در رابطه با بینش معلمان و انگیزه دانشآموزان،
مطالعه استورمر ،کانینز و سیدل 2013( 3در رابطه با توسعه بینش و آموزش معلمان ،مطالعه
گاموران و ون 2009( 4در رابطه با اثرات فیلمهای آموزشی بر توسعه حرفهای معلمان صورت
گرفته است اما در رابطه تغییر بینش معلمان با هدف آموزش کارآفرينانه که بیترديد تأثیرات
شگرفی بر نگرش دانشآموزان بر دنیای ااراف خود دارد و ديدگاه آنرا را مبتنی بر خودباوری و
ابتماد به نفس در جرت خوداشتغالی توسعه میدهد ،تحقیقی به چشم نخورده است (جانسن،
گالیوان و میلر 2018 ،5؛ لذا مسئله اصلی مقاله حاضر اين است که ابعاد و مؤلفههای تغییر بینش
معلمان با هدف آموزش کارآفرينانه کدامند و چه مدلی را میتوان برای آن ترسیم کرد؟
برای تغییر بینش معلمان برای آموزش کارآفرينانه میتوان از نظريههای ذيل کمک گرفت
که مبانی نظری نظری اين مقاله را تشکیل میدهد:
نظریه بهبود بهرهوری آموزشی
بر اساس نظريه والبرگ مدرسه و آموزشهايی که از اريق معلمان صورت میگیرد بايد سرم قابل
متحظهای را در اقتصاد و صنعت جامعه ايفا کند .بدش بررهوری مدرسه برای جامعه آسیب زاست
و هزينههايی که صرف مدرسه و آموزش به شاگردان میشود ،به هدر میرود (والبرگ. 2003 ،6
بررهوری به معنای کارآمدی و اثربخشی است .کارآمدی بدين معناست که معلمان چنانکه بايد و
شايد تدريس نمايند و اصول و موازين تدريس را ربايت کنند و اثربخشی به معنای تحقق اهداف
ياددهی -يادگیری است .مطالعات بیات ( 1393؛ نارويی و رحمت زهی نوينی ( 1397؛

بری7

( 2010؛ پودولسکی ،کینی و دارلینگ -هاموند 2019( 8نشان دادند ،به منظور اصتح شیوه
1. Abrams, Pedulla, & Madaus
2. Wolff, Jarodzka van den Bogert, & Boshuizen
3. Stürmer, Könings, & Seidel
4. Gamoran, & Van
5. Jansen, Gallivan ., & Miller
6. Walberg
7. Berry
8. Podolsky, Kini, & Darling-Hammond
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آموزشی ،معلمان بايد ساخت نظاش ياددهی -يادگیری را به چالش کشیده و فرايندهای يادگیری
برای دانشآموزان بازسازی نمايند.
نظریه خردگرایی اخالقی بر اساس معیار عقالنیت
براساس اين نظريه متصديان آموزش و پرورش ،معیار آموزش به دانشآموزان را بايد بر اساس بقل
و منطق قرار دهند زيرا اختق محصول بقل و بقتنیت است .فراهم سازی فعالیتهای ياددهی-
يادگیری بر اساس بقتنیت موجب آن میشود که موضوبات به گونهای مستدل تدريس شود ،به
گونهای که با جامعه و واقعیات آن همخوانی درستی داشته باشد .دانشی که بقل در تحصیل آن
بیشترين نقش را داشته باشد ،قابل ابتمادتر است (صفايی مقدش . 1382 ،مطالعات گراور 2015( 1؛
ساونی و الندران 2018( 2نشان دادند ،معلمان بايد به بنوان رهبران آموزشی ،بقل و منطق را
برای تدريس به دانش آموزان معیار قرار دهند .درهم تنیدگی تدريس با بقل و منطق ،يک
مسئله اختقی محسوب شود .در چنین حالتی مربیان در فرايند تدريس میتوانند تغییراتی در
فراگیران ايجاد کنند.
نظریه درس پژوهی
درس پهوهی کارآفرينی ،الگوی برسازی بمل کارگزاران آموزشی است .براساس تحقیقات ماری و
مارتی 2009( 3درس پهوهی کارآفرينی در توسعه ذهنیت کارآفرينی در دانشآموزان نقش مرمی ايفا
می کند .بدين شیوه  ،بینش معلمان در جرت آموزش کارآفرينی به دانشآموزان بربود میيابد و تتش
میکنند فعالیتهای ياددهی -يادگیری را مبتنی بر بمل اراحی و اجرا نمايند تا حدی که يادگیری در
بمل برای دانشآموزان فراهم شود .از اريق درس پهوهش کارآفرينی ،ابتدا معلمان مسائل آموزشی
مدرسه را بررسی و پرسشهای پهوهشی در کتس درس را تبیین میکنند؛ سپس ارح درسی برای
انجاش پهوهش مشارکتی در آموزش پیشنراد میکنند؛ آنگاه آن را به اجرا و مشاهده میگذارند و
سپس به ارزيابی و بازانديشی فرايند بمل و بازبینی پیش فرضهای ذهنی کارگزاران آموزشی
میپردازند (ساکی . 1394 ،مطالعات سرکارآنی ( 1387؛ هامرنس ( 2004؛ وولف ،جارودزکا ،وندن
بوگرت و بوشیوزن 2016( 4؛ شرريل 2018( 1؛ پنتون هررا 2018( 2نشان داد ،درس پهوهی
1. Grover
2. Sawhney & Landran
3. Mair, & Marti
4. Wolff, Jarodzka, van den Bogert
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راهبردی است که از اريق آن معلمان به منظور بررهگیری از مفاهیم درس جرت استفاده بملی از
آنرا در جامعه و کسب و کار به کاوش برای نحوه تدريس و اراحی فعالیتهای ياددهی-يادگیری
می پردازند .درس پهوهی زمینهای برای معلمان فراهم میکنند که برای اراحی و اجرای تدريس
خود به گونهای که ذهنیت کارآفرينی در دانشآموزان ايجاد کند ،بیشتر بینديشند و لذا در تدريس
خود به اين منظور بازنگری کنند .از اينرو از اريق درس پهوهی به کاوش و بررسی شیوههايی
میپردازد که در ذهنیتسازی کارآفرينی در دانشآموزان مؤثر است (آی و آکار. 2016 ،3
نظریه برنامه درسی زودبازده
برنامه درسی زودبازده ،مشتمل بر مجموبهای از فعالیتهای ياددهی -يادگیری است که بتفاصله
پس از سپری کردن آنرا ،دانشآموزان به گونهای توانمند میشوند که میتوانند متکی به نفس و
بدون کمک ديگران پا به برصه فعالیتهای اقتصادی ،اجتمابی ،فرهنگی موجود در جامعه گذاشته
و خوداشتغالی داشته باشند (کوآين سان . 2011 ،4مطالعات لوتز و جوسی -رودريگو 2009( 5؛
دامبراجس و کینون 2013( 6نشان داد ،معلمان برای زودبازده سازی برنامههای درسی بايد بین
محتوای مورد آموزش با موقعیت واقعی جامعه و نیازهای اجتمابی رابطه برقرار نمايند و تدريس
خود را از حالت نظری صرف خارج سازند.
نظریه رشد حرفهای
بر اساس اين نظريه ،رشد حرفهای مبتنی بر دو رويکرد قابل تبیین است :رويکرد باال به پايین که
در اين حالت ،مديران و مسؤالن آموزش و پرورش از اريق برگزاری کارگاههای آموزشی،
آموزش ضمن خدمت ،کنفرانسها ونشستها و از اين قبیل به توسعه حرفهای معلمان اقداش
میکنند و در رويکرد پايین به باال ،معلمان خود برای رشد حرفهای اقداش میکنند و در اين
رويکرد برنامههای پیشرفت حرفهای توس

خود معلمها شروع میشود .برنامههای توسعه

حرفهای که خود معلمان آنها را شروع میکنند ،میتوانند به معلمها قدرت دهند که تغییراتی در
کتس خود ايجاد کنند و خود نیز توسعهای داوالبانه و ماندگار داشته باشند (کاسنر. 2011 ،7
1. Shahrill
2. Pentón Herrera
3. Ay, & Acar
4. Qian Sun
5. Lutz, José-Rodrigo
6. Dumbrajs, & Keinonen
7. Cosner
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مطالعات جعفری ،دامغانیان و شريفی ( 1397؛ هامرنس ( 2004؛ واقن و فیرکتس2013( 1
برونز و لوکیو 2015( 2و آمی و ديپوتی 2018( 3نشان دادند ،يکی از استانداردهای تدريس
حرفهای ،داشتن بینش و ارزشهای پايه برای بربود کیفیتبخشی به تدريس است .توسعه بینش
معلمان موجب موفقیت تحصیلی و رفاه هر يک از دانشآموزان میشود.
نظریه تأمل بر برنامه درسی
بر اساس اين نظريه معلمان همواره بايد به فکر ايجاد تغییر در فرايندهای ياددهی-يادگیری باشند
و متناسب با شراي و موقعیتی که جامعه در آن قرار دارد ،برنامههای آموزشی و درسی خود را
تجديد نظر کنند .اين امر وابسته به ارزيابی مستمر نظاش يادگیری توس معلمان است (ناتسیر و
يوسف ،ناسوشن . 2018 ،4تأمل در برنامه درسی به معنای توجه بیشتر برای بربود و تغییر اهداف
و فلسفه وجودی درسی است که برای دانشآموزان بايد تدريس شود .میزان تغییرات مطلوب و
مؤثری که در نتیجه تدريس برای دانشآموزان بايد بوجود آيد (شفیع پور مطلق ،خديوی ،ترابی
نراد . 1395 ،تأمل بر برنامه درسی ،راهبردی برای بربود کیفیت تدريس معلمان است و از اريق
آن ،معلمان برای بربود تدريس خود مشارکت میکنند تا راههايی برای تغییر در روش تدريس
خود جستجو کنند .مطالعات محمدی ،کیان و بلی بسگری ( 1396؛ مک دونالد ،بارتون،
باگولی ،هارتويگ 2016( 5؛ ناتسیر و يوسف ،ناسوشن ( 2018نشان داد ،نگرش معلمان نسبت
به تغییر برنامه درسی جديد در چرار محور واکنش معلمان ،بوامل تأثیرگذار بر نگرش آنرا ،نقاط
مثبت و ضعف برنامه درسی مذکور دسته بندی شده است .واکنش معلمان در زمینههای پذيرش
مبتنی بر توانمندی ،احساسی و ناپايدار ،ايجاد تنوع از اريق برنامه درسی و تغییرناپذير قرار دارد.
آینده پژوهی
آينده پهوهی ،روشی است که از اريق آن میتوان نیازهای مربوط به آينده را مورد مطالعه قرار
دارد و آنچه که اقتضای آينده است ،محور فعالیتها در نظر گرفت .داشتن تدريس کارآمد و

1. Vaughn & Faircloth
2. Bruns, & Luque
3. Amy & Deputy
4. Natsir, Yusuf, & Nasution
5. MacDonald, Barton, Baguley, & Hartwig
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اثربخش ،مستلزش توجه به آينده است ،زيرا بايد فراگیران ضمن آنکه برای زندگی در حال تربیت
میشوند ،آمادگی زندگی برای آينده را نیز داشته باشند ،خصوص ًا اينکه زندگی شغلی و اجتمابی
افراد بطور شگرفی تحت تأثیر تغییر و تحوالت ناشی از فناوریهای روزافزون و پیشرفتهای
بلمی است (تافلر . 1383 ،1مطالعات شفیع پور مطلق ،خديوی و ترابی نراد ( 1395؛ سانتاگاتا
و گوآرينو 2011( 2و اشتيچر 2012( 3بیانگر آن است که امروز تدريس در جرانی صورت
می گیرد که مملو از تغییر ،پیچیدگی و بدش اامینان است .لذا معلمان بايد به اين بینش برسند
که دانش آموزن خود را برای جران در حال تغییر آماده سازند که در اين راستا بايد از نوآوری
در فرايندهای ياددهی -يادگیری برخوردار باشند.
سؤاالت
 .1ابعاد و مؤلفههای تغییر بینش دبیران با هدف آموزش کارآفرينانه کدامند؟
 .2مدل تفسیری تغییر بینش دبیران با هدف آموزش کارآفرينانه چگونه است؟
روش
روش مقاله حاضر به روش کیفی پديدار شناسی بوده است .محی

پهوهش در بخش کیفی

شامل کلیه کارشناسان آموزش متوسطه سازمان آموزش و پرورش شرر اصفران در سطح منااق
شش گانه بوده است .در بخش کیفی از شیوه نمونه گیری نظری تا حد اشباع استفاده شد .بدين
صورت که با تعداد  23نفر از کارشناس مسئول دوره متوسطه تا حد اشباع در منااق ششگانه
آموزش و پرورش در رابطه با راهبردهای تغییر بینش معلمان به منظور تدريس کارآفرينانه
مصاحبه شد .ابزار تحقیق ،مصاحبه بمیق (ساختار نیافته بود .دادههای بهدستآمده از مصاحبه
ضب شده و سپس بر روی کاغذ ثبت میشد تا برای کُدگذاری در دسترس باشد .لذا مطالب
ثبت شده از مصاحبه سطر به سطر واکاوی شده تا مفاهیم اصلی به صورت کُد استخراج شود.
پس از استخراج کُدهای اولیه ،محقق کُدهای مشابه با يکديگر را ادغاش و آنها را در يک ابقه
قرار می داد و برای هر ابقه بنوانی متناسب انتخاب شد .بدين ترتیب با تشکیل ابقهبندی،
کُدهای اصلی استخراج شد .برای تأمین روايی مصاحبهها از روش تأيیدپذيری استفاده شده
است .به روش تأيید پذيری تتش بر بینی سازی سؤاالت مصاحبه و دوری از سوگیری محقق
1. Toffler
2. Santagata, & guarino
3. Schleicher
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برای رسیدن به پاسخهای مورد نظر محقق است .برای ابتباريابی از روش همگرايی
مصاحبههای انجاش شده استفاده شد و میزان توافق و مطابقت نظرات بدست آمده توس دو نفر
از اساتید مقايسه شد .برای تجزيه و تحلیل ااتبات از روش تحلیل مضمون استفاده شد و به
روش کُدگذاری باز ،محوری و انتخابی مقوالت دستهبندی شدند و بدين شیوه مدل راهبردهای
تغییر بینش معلمان به منظور تدريس کارآفرينانه تدوين شد.
سؤال اول :ابعاد و مؤلفههای تغییر بینش دبیران باهدف آموزش کارآفرينانه کدامند؟
جدول  .1کُد گذاری باز ،محوری و انتخابی مؤلفههای الگوی تغییر بینش دبیران باهدف آموزش کارآفرينانه
کُد گذاری باز

شماره

کُد گذاری

کُد گذاری

محوری

انتخابی

1

تبیین محتوای مورد تدريس بصورت کاربردی

بررهوری

2

تبیین ارتباط محتوای درسی مورد تدريس با ساير دروس

بلمی

3

تبیین نتايج اختق نظری مطالب مورد تدريس

بررهوری

4

تبیین نتايج اختقی بملی مطالب مورد تدريس

اختقی

5

تبیین رابطه محتوای درسی مورد تدريس با ارزشرای دينی

6

تبیین استفاده از محتوای مورد تدريس برای تعالی سازی روحی

7

تبیین محتوای درسی مورد تدريس مبتنی بر آيات الری

8

تبیین محتوای درسی مورد تدريس به منظور تقويت ايمان به خدا

9

تبیین محتوای درسی مورد تدريس به منظور تقويت تفکر دينی

22

رب دادن اهداف دروس مختلف با يکديگر

23

استفاده از شیوه های مطالعه مشترک برای دروس مختلف

24

کمک به دانشآموزان برای انجاش کارهای گروهی

25

استفاده از شیوههای ارزشیابی سازگار با اهداف يادگیری و درسی

26

قرار دادن دانشآموزان در شراي غیر قابل انتظار و مبرم (درگیر کردن
با مسئله

27

برخورد دادن دانشآموزان برای شناسايی مسأله (جمع آوری
ااتبات پیرامون مسأله و بلل احتمالی آن
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بررهوری
معنوی

بررهوری در
تدريس

يادگیری انسجاش
بخشیدن به
فعالیتهای
يادگیری

اقداش پهوهی

رشد حرفهای
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28

بررسی و تشخیص راه حلهای احتمالی توس دانشآموزان

29

اجرای هر يک از راه حلهای احتمالی (اقداش برای رفع مشکل
توس دانشآموزان

30

ثبت ااتبات (گردآوری ااتبات توس دانشآموزان

31

الزاش کردن دانشآموزان به تجزيه و تحلیل دادهها

32

انديشیدن در رابطه با تدريس خود

33

تدريس چالش برانگیز

34

داشتن نوآوری در تدريس

کسب دانش

35

تدريس مبتنی بر تقويت سطوح باالی تفکر دانشآموزان

محتوايی

36

فراهم سازی زمینه شناختی دانشآموزان برای جذب دانش ضمنی

37

تتش برای تغییر نگرش دانشآموزان در فرايند تدريس

38

تأثیر گذاری بر دانشآموزان برای شناسايی مسائل

39

تأثیرگذاری بر دانشآموزان برای شیوه جمع آوری ااتبات

40

تأثیر گذاری بر دانشآموزان برای نحوه مشارکت با يکديگر در
فرايندهای يادگیری

41

تأثیر گذاری بر دانشآموزان از اريق بیان بقايد و نظرات خود

42

تأثیر گذاری از اريق وادار کردن مطالعه منابع و کتابهای خاص

43

تأثیر گذاری بر دانشآموزان از اريق داشتن وحدت شخصیت (يکی

برنامه درسی

بودن حرف با بمل

پنران

44

تأثیر گذاری بر دانشآموزان از اريق داشتن انضباط ذهنی

45

تأثیر گذاری بر دانشآموزان از اريق بیان يک مکتب فکری

تأمل بر

46

تأثیر گذاری از اريق تغییر دادن ارزشرای اجتمابی آنرا

برنامه درسی

47

تأثیر گذاری از اريق تغییر استداللهای آنرا برای ارزيابی مسائل

48

تأثیر گذاری بر دانشآموزان از اريق تغییر دادن ارزشهای بلمی آنرا

49

حذف مواردی از تدريس به دلیل احساس ناکارآمد بودن

50

حذف مواردی از درس به دلیل داشتن منافات با ارزشهای
شخصی

51

حذف مواردی از درس به دلیل بدش امکان استفاده در بمل

52

حذف مواردی از مطالب برای تدريس به دلیل احساس منسوخ شدن

53

حذف مواردی از درس به دلیل احساس ايجاد واپس زدگی فکری

برنامه درسی
پوچ

دانشآموزان
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54

حذف مواردی از درس به دلیل احساس بدش رسش بقلی
دانشآموزان

55

حذف مواردی از درس به دلیل احساس ايجاد پرورش تفکر تک
بُعدی در دانشآموزان

56

حذف مواردی از مطالب برای تدريس به دلیل مؤثر نبودن در آنرا در
شکل گیری هويت بلمی دانشآموزان

57

حذف مواردی از مطالب برای تدريس به دلیل مؤثر نبودن در آنرا در
شکل گیری هويت اجتمابی دانشآموزان

58

بیان آشکار سرفصلهای درسی

59

بیان آشکار قوانین و مقررات کتس

60

بیان آشکار انتظارات يادگیری

61

بیان آشکار منابع درسی

62

بیان آشکار وظايف دانشآموزان در کتس

63

بیان آشکار وظايف دانشآموزان در خارج از کتس

64

بیان آشکار شیوههای ارزشیابی

65

تدريس بر اساس بتئق شاگردان

66

تدريس بر اساس ايجاد انگیزه شاگردان

67

تدريس بر اساس انتظارات شاگردان

تدريس شاگرد

68

تدريس بر اساس میزان پاسخدهی شاگردان

محور

69

تدريس بر اساس فعالیت محوری شاگردان

70

تدريس مبتنی بر بیان ارزشهای معنوی درس

71

تدريس مبتنی بر حقیقت گرايی

72

تدريس مبتنی بر بیان ارزشهای اجتمابی درس

73

تدريس مبتنی بر بیان ارزشهای اقتصادی درس

تدريس فلسفه

74

تدريس مبتنی بر شناخت شناسی انسان

محور

75

تدريس مبتنی بر شناخت شناسی جران هستی

76

تدريس مبتنی بر خداشناسی و خلقت وجود

77

تدريس با هدف نیازهای جامعه پیشرو

78

تدريس با هدف شناخت مشکتت جامعه

70

تدريس با هدف بیان انتظارات جامعه

71

تدريس با هدف بیان ارزشهای جامعه

72

تدريس با هدف بیان فرصتهای موجود در جامعه
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رسمی

زود بازده

تدريس جامعه
محور

سازی برنامه
درسی
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73

تدريس با هدف بیان منابع در دسترس در جامعه

74

تدريس مبتنی بر ايجاد شک و ترديد در دانشآموزان نسبت به
شیوههای انجاش کار

75

تدريس مبتنی بر ايجاد شک و ترديد در دانشآموزان نسبت به ابزارهای
انجاش کار

76

ذهنیت شکاک

تدريس مبتنی بر ايجاد شک و ترديد در دانشآموزان با هدف مرندسی
مجدد کارها

77

تدريس به منظور پرورش قوه دقت

78

تدريس به منظور پرورش قوه تصمیم گیری

ذهنیت تحلیل

79

تدريس به منظور پرورش قوه تفکیک

گر

80

تدريس به منظور پرورش قوه ارزيابی

81

تدريس به منظور تفکر در ساخت پديدهرا

82

تدريس به منظور بازنگری در فرايندهای صورت پذيرفته

83

تدريس به منظور ايجاد توانايی ذهنیت تولیدکننده

84

تدريس بر اساس واداشتن دانشآموزان به اراحی چشم اندازی برای

ذهنیت نوگرا

آينده پهوهی

پیشرفت خود
85

تدريس براساس واداشتن دانشآموزان به تدوين برنامه تحصیلی

ذهنیت دورنگر

بصورت مرحله بندی
86

تدريس بر اساس انجاش فعالیتهای معطوف به هدف

87

تدريس برای توسعه تفکر پويا در دانشآموزان

88

تدريس برای توسعه تفکر سازگارانه در دانشآموزان

89

تدريس برای تقويت سعه صدر در دانشآموزان

90

تدريس با هدف ايجاد دغدغه بلمی در دانشآموزان

91

تدريس با هدف ايجاد دغدغه اجتمابی در دانشآموزان

92

تدريس با هدف ايجاد دغدغه فرهنگی در دانشآموزان

93

تدريس با هدف شناسايی دغدغه های روحی دانشآموزان

94

تدريس با هدف واداشتن دانشآموزان به شناسايی حلقههای مفقوده

ذهنیت انعطاف
پذير

ذهنیت چالش
ساز

يادگیری
95

تدريس با هدف شناسايی دغدغههای شغلی

96

اراحی گروهی اهداف درس

97

اراحی گروهی شیوههای ياددهی-يادگیری

98

اراحی گروهی وسايل و امکانات ياددهی-يادگیری

اراحی

درس پهوهی

گروهی درس

215

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،شماره  ،58سال پانزدهم ،پايیز 1399
99

اراحی گروهی مجموبه فعالیت های ياددهی-يادگیری

100

اراحی گروهی نحوه آزمون کردن دانشآموزان

101

به اشتراک گذاری تجارب به منظور نحوه تحقق اهداف درس

102

به اشتراک گذاری تجارب به منظور نحوه استفاده از شیوههای ياددهی-
يادگیری

103

به اشتراک گذاری تجارب به منظور نحوه استفاده از وسايل و امکانات
برای ياددهی-يادگیری

104

اجرای گروهی
درس

به اشتراک گذاری تجارب به منظور نحوه اجرای فعالیتهای ياددهی-
يادگیری

105

به اشتراک گذاری تجارب به منظور نحوه اجرای ارزشیابی

106

ارزيابی گروهی از نحوه بیان اهداف يادگیری

107

ارزيابی گروهی از شیوه های ياددهی-يادگیری اجرا شده

108

ارزيابی گروهی از وسايل و امکانات ياددهی-يادگیری بکار گرفته
شده

109

ارزيابی گروهی از مجموبه فعالیتهای ياددهی-يادگیری صورت

ارزيابی
گروهی درس

پذيرفته شده
110

ارزيابی گروهی از شیوههای ارزشیابی آموزشی بعمل آمده

بر اساس يافتههای جدول  ،1مبتنی بر کُدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،ابعهاد و مؤلفهههای
تغییر بینش دبیران با هدف آموزش کارآفرينانه شهامل  7بُعهد (برهرهوری در تهدريس ،اخهتق
آموزشی ،رشد حرفهای ،زودبازده سازی برنامه درسی ،درس پهوهی ،تأمل بر برنامهه درسهی ،و
آينده پهوهی و  110گويه بوده است .برهرهوری در تهدريس شهامل  3بُعهد برهرهوری بلمهی،
بررهوری اختقی و بررهوری معنوی بوده است .اختق آموزشی شامل؛  3بُعد مراقبه ،بدالت و
انتقاد بوده است .رشد حرفهای شامل  3بُعد يادگیری انسجاش بخشیدن به فعالیتهای يهادگیری،
اقداش پهوهی و کسب دانش محتوايی بوده است .تأمل بر برنامهه درسهی شهامل برنامهه درسهی
پنران ،برنامه درسی پوچ و برنامه درسی رسمی بوده است .زودبازده سازی برنامه درسی شهامل
تدريس جامعه محور ،تدريس شاگرد محور و تدريس فلسفه محور بوده اسهت .آينهده پهوههی
شامل  6بُعد ذهنیت شکاک ،ذهنیت نوآور ،ذهنیت تحلیل گر ،ذهنیهت انعطهاف پهذير ،ذهنیهت
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دورنگر ،ذهنیت چالش ساز بوده اسهت .درس پهوههی شهامل  3بُعهد اراحهی گروههی درس،
اجرای گروهی درسی و ارزيابی گروهی درس بوده است.
سؤال دوم :مدل تفسیری تغییر بینش دبیران با هدف آموزش کارآفرينانه چگونه است؟
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بحث و نتیجه گیری
آموزش کارآفرينانه وابسته به تغییر و بربود بینش معلمان است بر اساس يافتههای تحقیق ،ابعاد
و مؤلفههای تغییر بینش دبیران با هدف آموزش کارآفرينانه شامل  7بُعد (برره وری در تدريس،
اختق آموزشی ،رشد حرفهای ،زودبازده سازی برنامه درسی ،درس پهوهی ،تأمل بر برنامه
درسی ،آينده پهوهی و  110گويه بوده است .تغییر بینش معلمان وابسته به بررهوری تدريس
آنراست .بررهوری به معنای کارآمدی و اثربخشی است .کارآمدی بدين معناست که معلمان چنانکه
بايد و شايد تدريس نمايند و اصول و موازين تدريس را ربايت کنند و اثربخشی به معنای تحقق
اهداف ياددهی -يادگیری است .نتايج مقاله در اين ارتباط با مطالعات بیات ( 1393؛ نارويی و
رحمت زهی نوينی ( 1397؛ بری ( 2010؛ لپودولسکی ،کینی و دارلینگ -هاموند (2019
همسو بوده است .نتايج آنرا نیز نشان دادند ،به منظور اصتح و بررهوری شیوه آموزشی،
معلمان بايد ساخت نظاش ياددهی-يادگیری را به چالش کشیده و فرايندهای يادگیری برای
دانشآموزان بازسازی نمايند .بی ترديد معلمان اثربخش و کارآمد ،معلمانی هستند که نسبت به
آموزش و ياددهی -يادگیری از ذهنیت مورد نیاز برخوردار میباشند .بربود ذهنیت آموزشی
ببارت است از موقعیتی که برای فرد موضوبیت پیدا کرده و درگیر آن میشود و به آن
میانديشد.
بررهوری در تدريس شامل  3بُعد بررهوری بلمی ،بررهوری اختقی و بررهوری معنوی
بوده است .بررهوری بلمی معلمان با توان بلمی آنرا در رابطه است .برای اين منظور معلمان
ضمن آنکه مداش با مطالعه ،تتش میکنند دانش فنی و بلمی خود را بیشتر نمايند ،سعی دارند
که دانش و بلم بیشتری را به دانشآموزان و فراگیران خويش ارائه کنند .بررهوری اختقی از
ديگر ابعاد برره وری در تدريس است .بربود بینش معلمان با اختق نیکو داشتن در تدريس در
رابطه است .اختق معلمان از وجوه پنران رفتار آنرا در تدريس است .معلمان در ضمن
تدريس همواره تتش میکنند ذهنیت خود را به دانشآموزان القاء کرده و در اين جريان،
نگرش دانشآموزان را بر اساس ارزشها و جران بینی که به آن باور دارند ،تحت تأثیر قرار
میدهند .بُعد ديگر ،بررهوری معنوی است .تدريس بايد از بررهوری معنوی برخوردار باشد.
اين بدين معناست که موضوبات ياددهی-يادگیری بايد مبتنی بر ارزشهای معنوی و الری
218

شناسايی ابعاد و مؤلفههای تغییر بینش دبیران برای آموزش کارآفرينانه ...

برای دانشآموزان تبیین شود به گونهای که موجبات رشد روحی و معنوی آنرا فراهم آورد .در
اين صورت دانشآموزان را قادر میسازند تا به حقیقت زيبايی و نیکی در زندگی پی ببرند و
شخصیت آنرا به اور آزاد و کامل پرورش میيابد.
بر اساس يافتههای بدست آمده از تحقیق ،رشد حرفهای از ديگر ابعاد مؤثر در تغییر بینش
معلمان برای تدريس کارآفرينانه است .نتايج مقاله با مطالعات جعفری ،دامغانیان و شريفی
( 1397؛ هامرنس ( 2001؛ واقن و فیرکتس ( 2013؛ برونز و لوکیو ( 2015و آمی و ديپوتی (2018
همسو بوده است .پهوهشها نشان دادند ،يکی از استانداردهای تدريس حرفهای ،داشتن بینش و
ارزشهای پايه برای بربود کیفیتبخشی به تدريس است .توسعه بینش معلمان موجب موفقیت تحصیلی و
رفاه هر يک از دانشآموزان میشود.
رشد حرفهای معلمان به دو اريق امکان پذير است .از باال به پايین و از پايین به باال .در
رويکرد پايین به باال ،معلمان خود برای رشد حرفهای اقداش میکنند و در اين رويکرد برنامههای
پیشرفت حرفهای نه از سوی مديران و مسئوالن مدرسه بلکه توس خود معلمها شروع میشود.
برنامههای توسعه حرفهای که خود معلمان آنها را شروع میکنند ،میتوانند به معلمها قدرت دهند
که تغییراتی در کتسشان ايجاد کنند و خود نیز توسعهای داوالبانه و ماندگار داشته باشند .رشد
حرفهای شامل  3بُعد يادگیری انسجاش بخشیدن به فعالیتهای يادگیری ،اقداش پهوهی و کسب دانش
محتوايی بوده است .يادگیری انسجاش بخشیدن به فعالیتهای يادگیری بدين معناست که معلم
تتش میکند تا بین موضوبات يادگیری رابطه و پیوستگی برقرار نمايد و در واقع بصورت
يکپارچه موضوبات مختلف يادگیری را برای دانشآموزان تدريس کند .بدين صورت ذهنیت آنرا
برای استفاده بملی و کاربردی دروس آموخته شده ،توسعه میيابد به گونهای که ياد میگیرند با
تلفیق دروس يادگرفته شده ،به ذهنیتی فراتر از يادگیری دروس بطور مجزا دست يابند .اقداش پهوهی
از راهبردهای ديگر رشد و توسعه حرفه ای معلمان است.
کسب دانش محتوايی از ديگر ابعاد رشد و توسعه حرفهای معلمان است .معلمان با مطالعه
مستمر درباره موضوع مورد تدريس و کسب دانش محتوايی از ذهنیتی برخوردار میشوند که
میتوانند محتوای درس را به گونهای در دانشآموزان درونیسازی کنند که سرنخهای الزش را جرت
ورود به کسب و کار در آينده برای آنرا بدست دهد .تسل بیشتر معلمان بر محتوايی که تدريس
میکنند ،نگرش دانشآموزان را تا حدی گسترش میدهد که میتوانند به مسائل بطور جدیتر و
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بلمیتر فکر کرده و برترين شقوق را برای حل مسائل انتخاب کنند .تأمل بر برنامه درسی شامل
برنامه درسی پنران ،برنامه درسی پوچ و برنامه درسی رسمی بوده است .تأمل در برنامه درسی
به معنای توجه بیشتر به هدف و فلسفه وجودی درسی است که برای دانشآموزان بايد تدريس
شود .میزان تغییرات مطلوب و مؤثری که در نتیجه تدريس برای دانشآموزان بايد بوجود آيد.
تغییر و بربود بینش معلمان وابسته به تأمل بر برنامه درسی مورد اجراست .در صورتی که
معلمان بدون تأمل بر محتوا به تدريس آن بپردازند ،محتوای آشکار که همان سرفصلهای مورد
نظر است را برای دانشآموزان ارائه میدهند و مطالبی که در محتوای درسی بنابه داليل
مختلف حذف شدهاند (وجه پوچ برنامه درسی را ناديده میگیرند که اين از اثربخشی تدريس
آنرا میکاهد .توجه به وجه پنران محتوای درسی از جانب معلمان ،اثرات ما به ازايی برای
دانشآموزان دارد زيرا موجب میشود تا نسبت به محتوای درسی از اريق معلم به بینش دست
يابند .ايجاد بینش در دانشآموزان به مانند ايجاد پنجرههايی است که ذهن آنرا را نسبت به
ااراف خود باز کرده و بابث میشود که قدرت ديد دانشآموزان در تحلیل موضوبات مورد
يادگیری تقويت گردد .نتايج مقاله با اين مطالعات همسو بوده است :مطالعات محمدی ،کیان و
بلی بسگری ( 1396؛ مک دونالد ،بارتون ،باگولی و هارتويگ ( 2016؛ ناتسیر و يوسف و
ناسوشن ( 2018نشان داد ،نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامه درسی جديد در چرار محور
واکنش معلمان ،بوامل تأثیرگذار بر نگرش آنرا ،نقاط مثبت و ضعف برنامه درسی مذکور دسته
بندی شده است.
زودبازده سازی برنامه درسی از ديگر بوامل مؤثر بر تغییر بینش معلمان برای تدريس
کارآفرينانه است و اين وابسته به تدريس جامعه محور ،تدريس شاگرد محور و تدريس فلسفه
محور بوده است .مادامی که معلمان در تدريس خود به نتايجی که بايد بايد دانشآموزان شود،
توجه کنند؛ به گونهای به تدريس محتوای درسی میپردازند که در زمانی نه چندان دور از آنچه
يادگرفتهاند ،در مرحله بمل استفاده نمايند .چنین معلمانی با بینش زودبازده سازی برنامه درسی در
تتش هستند تا از تدريس صرف ًا بصورت ذهنی دوری کرده و به پديدارسازی محتوای درسی در
خارج از ذهن و در ارتباط با نیازهای جامعه بپردازند .نتايج مقاله با اين مطالعات همسو بوده است:
مطالعات موسوی ده موردی ،ولوی و هاشمی ( 1395؛ لوتز و جوسی -رودريگو ( 2009؛
220

شناسايی ابعاد و مؤلفههای تغییر بینش دبیران برای آموزش کارآفرينانه ...

دامبراجس و کینون ( 2013نتايج نشان داد ،معلمان برای زودبازده سازی برنامه های درسی بايد
بین محتوای مورد آموزش با موقعیت واقعی جامعه و نیازهای اجتمابی رابطه برقرار نمايند و از
حالت نظری صرف ،تدريس خود را خارج سازند.
آينده پهوهی از ديگر بوامل مؤثر بر تغییر بینش معلمان برای تدريس کارآفرينانه است .نتايج مقاله
با اين مطالعات همسو بوده است :مطالعات شفیع پور مطلق ،خديوی و ترابی نراد ( 1395؛ سانتاگاتا و
گوآرينو ( 2011؛ اشتيچر ( 2012بیانگر آن است که امروز تدريس در جرانی صورت میگیرد که
مملو از تغییر ،پیچیدگی و بدش اامینان است؛ لذا معلمان به اين بینش برسند که دانشآموزن خود را
برای جران در حال تغییر آماده سازند که در اين راستا بايد از نوآوری در فرايندهای ياددهی -يادگیری
برخوردار باشند .آينده پهوهی ،روشی است که از اريق آن میتوان نیازهای مربوط به آينده را مورد
مطالعه قرار داد و آنچه که اقتضای آينده را دارد ،محور فعالیتها در نظر گرفت .داشتن ذهنیت آينده
پهوه وابسته به ذهنی فعال در ابعادی چون ذهنیت شکاک ،ذهنیت نوآور ،ذهنیت تحلیلگر ،ذهنیت
انعطافپذير ،ذهنیت دورنگر ،ذهنیت چالشساز است .تفکر شکاک معلمان و البته درونی سازی
اين شکاکیت برای تحقیق و مطالعه بیشتر در دانشآموزان ،اساس رشد و پیشرفت است .داشتن
شک و ترديد نسبت به شیوههای موجود بابث میشود تا فراگیران به پیشرفتهايی که حاصل
شده ،قانع نشده و همواره برای پیشرفت و کسب فناوریهای روز افزون جرت ارتقای سطح
زندگی در ابعاد مختلف ،شک و ترديد کنند و در راستای شیوههای جديد و کارآمدتر تتش
نمايند .ذهنیت نوگرا با بربود بینش معلمان در رابطه است .معلمانی میتوانند بر دانشآموزان
خود تأثیرگذار باشند که همواره ذهنیتی نوگرا داشته باشند و از بیان مطالب کلیشهای و تکراری
دوری جويند .اين دسته از معلمان با ارائه مطالب جديد در کتس نشان میدهند که با شراي
زمانی که همراه تغییر و تحوالت است ،همراه بوده و پیوسته در حال پیگیری مطالعات جديد
هستند .با ارائه نظريهها و راهکارهای جديد در کتس موجب میشوند تا ااتبات
دانش آموزان آنرا به روز گردد و از تحوالت جديد با خبر شوند .از اينرو مطالبی که
دانشآموزان ياد میگیرند ،قابل استفاده بوده و مبتنی بر شراي سازگاری دارد.
بربود و توسعه بینش معلمان تا سرحد باالی تجزيه و تحلیل مسائل و موضوبات مورد
تدريس به دانشآموزان کمک میکند تا قدرت تفکر بااليی در راستای درک و فرم مطالب
مورد يادگیری بدست آورند و برای يادگیری محتوای درسی و ارتباط آن با محی خارج از
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کتس و جامعه به تجزيه و تحلیل بپردازند؛ لذا از اريق ذهن تحلیلگری که معلم برای آنرا
فراهم میکند ،همواره به جستجوی رواب موضوبات با يکديگر پرداخته و يکسويه و يکجانبه
قضاوت نمیکنند .از ديگر ابعاد ذهن آينده پهوه که بر بربود بینش معلمان اثرگذار است،
ذهنیت انعطاف پذيرانه است .ذهنیت انعطاف پذير ،ذهنیتی است که قطعی و حتمی فکر نکرده
و در رابطه با تبیین پديدههای مورد مطالعه از راهبردهای مختلف استفاده کرده و اقتضايی
میانديشد و تصمیمگیری میکند .ذهنیتی که از انعطافپذيری برخوردار است ،خشک و
محدود نبوده و مبتنی بر شراي

و مقتضیات بمل میکند؛ لذا برای تببین پديدههای مورد

بررسی از مدلهای مختلف استفاده میکند و محدود به مدل يا روش خاصی نیست .از اينرو
چنین معلمی قادر است که ذهن دانشآموزان را برای رسیدن به نگرش کارآفرينانه از جوانب
مختلف تقويت کرده و غنی سازی کند .از ديگر ابعاد ذهن آينده پهوه که بر بربود بینش معلمان
اثرگذار است ،ذهنیت دورنگر است .معلمان دارای ذهن دورنگر همواره برای دانشآموزان نقشه راه
ترسیم میکنند به گونهای که مسیر يادگیری آنرا را برای رسیدن به توانمندی و استقتل در پايان
تحصیتت روشن کرده و توضیح میدهند .بدين روش دانشآموزان برای خود از چشم انداز
برخوردار میشوند بدين معنا که از سردرگمی رها شده و فعالیتهای معنادار و نظاشمندی را برای
رسیدن به افقی که در پی آنند ،انجاش میدهند .لذا فعالیتهای يادگیری برای آنرا معنا و مفروش پیدا
میکند .چنانکه به گونهای از مسیر يادگیری خود را آگاه میشوند که از رفتارهای انحرافی دوری
کرده و همواره اهداف بالی مرتبه خود را رصد کرده و درپی تحقق آنرا در حرکت هستند .از ديگر
ابعاد ذهن آينده پهوه که بر بربود بینش معلمان اثرگذار است ،ذهنیت چالش ساز است .چنین
معلمانی همواره در فرايند تدريس خود برای دانشآموزان دغدغه سازی میکنند .مواجه سازی
دانشآموزان با دغدغههای کسب و کار و شغلی موجب آن میشود تا ساخت شناختی آنرا بر
اساس بینش ،نگرش و توانش مریا شود و بدين صورت تفکر کارآفرينی در آنرا بوجود آيد.
ايجاد چالشها در رابطه با کسب و کار موجب تفکر بیشتر در دانشآموزان برای کارآفرينی
میشود ،بصورتی که تتش میکنند تا در رابطه با ارح مشاغل جديد به خلق ايده پرداخته و از
اريق نوشتن انشاء و داستان نويسی ،ختقیتهای ذهنی خود را در کتس بیان دارند .يکی
ديگر از بوامل مؤثر بر تغییر بینش معلمان برای تدريس کارآفرينانه ،درس پهوهی کارآفرينی
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است .نتايج تحقیق با اين مطالعات همسو بوده است :مطالعات سرکارآنی ( 1387؛ موسوی ده
موردی ،ولوی و هاشمی ( 1395؛ هامرنس ( 2004؛ وولف ،جارودزکا ،وندن بوگرت
وبوشیوزن ( 2016؛ شرريل ( ، 2018پنتون هررا ( . 2018نتايج نشان داد ،دغدغه معلمان بايد
اين باشد که دانشآموزان را در فرايند تدريس به چالش بکشند .در اين راستا تدريس معلمان
نبايد حالت کلیشهای و از پیش تعريف شده باشد .بر اساس مطالعه ماری و مارتی ( 2009در
صورتی که معلمان در فعالیتهای ياددهی-يادگیری خود از درس پهوهی کارآفرينی استفاده
کنند ،بینش آنرا در جرت آموزش کارآفرينانه به دانشآموزان توسعه میيابد .درس پهوهی
کارآفرينی بدين معناست که معلمان از اريق آن به کاوش پیرامون نحوه اراحی و اجرای
فعالیتهای ياددهی-يادگیری مؤثر به منظور استفاده بملی از آنرا در فرايند تدربس خود جرت
ذهنیت بخشی کارآفرينی در دانشآموزان میپردازند .از اينرو با استفاده از درس پهوهی
کارآفرينی ،بیتش معلمان برای آموزش کارآفرينانه بربود میيابد .درس پهوهی شامل  3بُعد
اراحی گروهی درس ،اجرای گروهی درسی و ارزيابی گروهی درس بوده است .درس
پهوهشی فرايندی است که بطور مشارکتی معلمان تتش میکنند تا نقاط ضعف تدريس خود
را شناسايی کرده و برای بربود و تقويت تدريس خود در ابعاد مختلف ابم از ارح درس تا
اجرا و نحوه ارزشايی ،آنرا را مورد نقد و بررسی قرار دهند.
بر اساس يافتههای بدست آمده از تحقیق پیشنراد میشود که برای تغییر و بریود بینش
معلمان با هدف تدريس کارآفرينانه ،کارگاههای آموزشی زير برگزار شوند :درس پهوهی
کارآفرينی ،آينده پهوهی ،کاربردی سازی محتوای درسی ،اختق آموزشی ،رشد حرفهای ،معلم
فکور و تأمل بر برنامه درسی مورد تدريس.
منابع
بیات ،ایبه ( . 1392ارزيابی مدلی جرت تعیین رابطه بین تدريس برره ور بلمی ،برره ور اختقی ،و برهره ور
معنوی با يادگیری اثربخش ( مورد مطالعه؛ ديدگاه دانشآموزان دوره متوسطه آموزش و پهرورش شهرر
اصفران  ،پايان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ريزی درسی دانشگاه آزاد استمی واحد میمه
جعفری ،حسن؛ ابوالقاسمی ،محمود؛ قررمانی ،محمد؛ خراسهانی ،اباصهلت؛ قباديهان ،مسهلم ( . 1397بوامهل
محتوايی توسعهی حرفهای معلمان ابتدايی مدارس استثنايی گروه کمتوان ذهنی شهرر ترهران ،فصهلنامه
کودکان استثنايی ،سال هجدهم ،شماره ،2صص .86-77
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جعفری ،سکینه؛ دامغانیان ،حسین؛ ببد شريفی ،فاامه ( . 1396رابطهی ساختاری نقهش گهروه هایآموزشهی
باکیفیت بملکرد معلمان ،مجلهی مطالعات دورهی نرم ،شمارهی دوش ،پهايیز و زمسهتان،پیاپی (، 72/3
.37-58
روشن ،محمدرحیم؛ سیفی ،الراش؛ ببدالری ،بیهن؛ نوکانی ،ژيت؛ بنی جمالی ،زهرا 1394( .بررسهی رابطهه بهین
آموزش کارآفرينانه معلم (اهداف ،محتوا ،ضهرورت ،شهیوه و محهی آموزشهی باروحیهه کارآفرينانهه
دانشآموزان متوسطه شرر ترران ،فصلنامه بلمی-پهوهشی انديشههای نهوين تربیتهی ،دوره  ،11شهماره
 ،1برار.151-179،
ساکی ،رضا ( . 1394درس پهوهی ،دانشنامه ايرانی برنامه درسی.
سرکارآنی ،محمدرضا. 1382( .اصتحات آموزشی و مدرن سازی (با تأکیهد بهر مطالعهه تطبیقهی آمهوزش و
پرورش ايران و ژاپن  ،انتشارات روزنگار ،چاپ اول ،ترران.

سلطانی ،اصغر؛ شفیع پور مطلق ،فرهاد .)1395( .ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل موثر بر توسعه
تدریس کامیاب ادراک شده (مورد مطالعه؛ دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان) ،فصلنامه
علمی-پژوهشی مطالعات برنامه درسی ،سال یازدهم ،شماره  ،41تابستان،ص .153-174
شعبانی،حسن ( . 1389مرارترای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدريس  ،ترران :انتشارات سمت.
شفیع پور مطلق ،فرهاد؛ خديوی ،اسداهلل؛ ترابی نراد ،منیره (  . 1395ارائه مدلی جرت تعیین بوامهل مهؤثر بهر
توسعه ذهنیت فلسفی آموزشی آينده پهوهانه دانشهگاهی ادراک شهده (مهورد مطالعهه؛ ديهدگاه اسهاتید
دانشگاه آزاد استمی واحد محتت  ،فصلنامه بلمی-پهوهشی تحقیقهات آموزشهی ،پهايیز ،شهماره ،29
129-140
صفايی مقدش ،مسعود ( . 1382بررسی نظريه خودگرايی اختقی بر اساس معیهار بقتنیهت :بحثهی در فلسهفه
آموزش و پرورش اختقی ،فصلنامه بلمی-پهوهشی بلوش تربیتی دانشگاه چمهران اههواز ،دور ه سهوش،
سال دهم ،شماره های  3و .1-16 ،4
بزيزی،نعمتاهلل ؛حیدری،شرريار ( . 1391نگرش معلمان ابتدايی شررسنندج نسبت بهه ارزشهیابی توصهیفی،
مجله بلوش تربیتی دانشگاه چمران اهواز،دوره ی ،6شماره ی .2
گل پرور ،محسن ( . 1389رابطه اختق و بدالت آموزشی با پرهیزکهاری از فريهب کهاری بلمهی ،فصهلنامه
بلمی-پهوهشی اختق و فناوری ،سال پنجم ،شماره های 1و .57-67 ،2
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 واکاوی نگرش معلمهان نسهبت بهه تغییهر برنامهه. 1396(  مجید، مرجان؛ بلی بسگری، رقیه؛ کیان،محمدی
 سال،فصلنامه پهوهشرای کیفی در برنامه درسی،درسی جديد خوانداری و نوشتاری پايه چرارش ابتدايی
.53-79، پايیز،8  شماره،دوش
 يهازدهمین، بررسهی تهأثیر رفتهار و بیهنش معلهم بردانشآمهوزان. 1397(  مرین؛ رحمت زهی نوينی،نارويی
.اجتس بینالمللی روانشناسی وبلوش اجتمابی
 شناسهايی بوامهل پديهداری و شهراي زمینههای. 1396(  نهادر قلهی، پريوش قورچیان،بتء؛ جعفری،نوری
-82،زمسهتان،15  شماره، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی سال چرارش،يادگیری حین کار معلمان
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