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هدد ا لیددین لیددق تنقسددی شااسدداین با رهددا   چکیددده  

تد ری  معیمداد د ره    هدا   گسدر   جهت   شااختن معرفت

( کده در سدال   N=41316متوسطه لستاد خرلسداد رودو     

مشغول به تد ری  بودند    تیسدسق رلبطده      93-37تنصسین 

پدو ه  بدا    هدا   دلدهبدود    ها گسر  جهتبسق لیق با رها   

( 4339شومر   شااختن معرفتلستفاده لز پرسشاامه با رها  

تدد ری   هددا  گسددر  جهددت شدد ه لیدد    پرسشدداامه 

   آ ر  جمد  نفدر لز معیمداد    176( لز 4333ساموئیو یچ  

% معیمداد دلرل  با رهدا    46تنیسل شد   نتداین نشداد دلد    

 -تد ری   گسدر   جهدت % دلرل  44خدا      شااختن معرفت

   شدددااختن معرفدددتمندددور هددددتا    بدددسق با رهدددا   

متوسد    دلر معادن همیددتین   ها آدت ری   ها  ر گس جهت

 مافن  جود دلرد 

 هدا   گسدر   جهدت ، شدااختن  معرفدت : با رهدا   هاکلیدواژه
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Abstract: The primary purpose of this 

study was to identify the 

epistemological beliefs and orientations 

toward teaching and to explain the 

relation between them among 

secondary school teachers in Khorasan 

Razavi province (N=14643) who were 

teaching in 2010-11 academic year. By 

using Schommer Epistemological 

Questionnaire (1998) and 

Samuelowicz’s revised Orientations 

toward Teaching Questionnaire (1999).  

This study was conducted through 

survey technique on 403 teachers. The 

results showed that 53% of teachers 

hold naïve epistemological beliefs and 

55% of them follow the teaching-

centered orientation, and there was a 

significant negative relationship 

between their epistemological beliefs 

and orientations toward teaching. 
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 مقدمه

برل   4با رها بهتریق شاخص ده  منفرل لنن  جود دلرد که نشاد    متقاع کاا هتنقسقات 

 طور بهق رتما  برل  رفتار هدتا     ل  کاا ه بسان پس لفرلد در طول زن گن    ها  گسر  تصمسم

 شاد ک سنخود به عمیکرد    نوبه بهکه  ها آدخاص با رها  معیماد، بر درک   قضا ت 

لز منققاد پسشاهاد  برخن(  به همسق دلسل 4339، 9 پسارس گذلرن  منتأثسر ، ده  من  سو سمت

رلهیردها   جا  بهکه پو هشیرلد حوزه تعیسم   تربست بایدتن تمرکز مطالعات خود رل  لن  کرده

آد رلهیردها    کارگسر ِ بهت ری ، به با رهاین معطوا دلرن  که باعث  ها  ر شموزشن   آ

 ( 9773، 1، به نقل سایاری  4333، 6 ریچاردسود شون  منتوس  معیماد  ها ر ش

توسعه در عیو    لسطه به 4307عم ه در دهه  طور بهبا رها   نظا  با رها   مطالعهرغیت به 

(  پس  لز لیق تاریخ، 9776، 3، به نقل ل ر، پکانق   ترنر4،4303یدودشااختن پ ی لر ش   لب

بود     که نتاین تنقسقات  ش ه شر عدرباره تفکر معیماد  0توس  جکدود دلر  نظا تنقسقات 

چاپ نمود، ت ش کرد تا ساختارها   4339در سال  9«ها ک سزن گن در »خود رل در کتاب 

 ل  عم ه، تویسف   درک نمای   کمک ده  منرل تشکسل  ها آدرفتار  زیرباا ذهان معیماد رل که 

که جکدود به تنقسقات در لیق حوزه نمود، لیق بود که نشاد دلد تویسف تفکر معیماد درباره 

  به همسق دلسل بای  تفکر معیماد در  کا  مندر ک س درس کمک  ها آدت ری ، به درک رفتار 

لیق پسشاهاد  شک بن ( 4333، 3حداب آ رده شود  ساموئیو یچر ش ت ری  آناد به  ها  تفا ت

ش ، شامل آد دسته لز تفکرلت  4397در دهه  خصوص بهجکدود که ماشأ بدسار  لز تنقسقات، 

، حتن شمار بنبه موووعاتن گوناگود    تولن  منمعمول   سطنن معیم که مانا  هر لنداد دییر 

ر زمره، به  ها  مشغولن دلفارغ لز  که هایامن؛ لما شود منفرلتر لز حرفه لیین خود، بسا یش ، ن

؛  پر رش آموزش غایت، بای  لنتظار دلشت درباره مدائین چود لن یش  منحرفه لیین خود 

                                                 
1. Indicators 

2. Pajares 

3. Richardson 

4. Tsangaridou 

5. Abelson 

6. Leder, Pehkonen & Törner 

7. Jackson 

8. Life In Classrooms 

9. Samuelowicz 
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؛ ر شن که الز  لست برل  دستسابن به ه ا مترتب بر ت ری  ه شودآموزش دلد بای دلنشن که 

؛ ننوه لرتیاط با کا لد رل بای  به توسعه آد تشویی آموز دلن که  هاین لرزشبه کار گسرد؛ 

  مدائین لز لیق قیسل به تأمل بپردلزد  چاسق  ها آد ها  آموختهلد؛ چیونین لرزیابن آموز دلن 

قعست   ماهست لنداد   جامعه   بسانیر لساس تصور معیم لز  ل فلسفهتأمین گا  زدد در  لد  

ادگسر  لرتیاط نزدیکن با فیدفه دلرن    لیق لرتیاط ت ری    ی ها  ر ش  (4693 گوتک، لست 

یا نظریه  شااسن معرفتجایه متافسزیکن یا لرزش شااختن دلشته باش ، لز ناحسه  که آدبس  لز 

  ح  د دلن   ماشأماهست، مطالعه به »لز فیدفه،  ل  شاخه عاولد به شااسن معرفتشااخت لست  

بر لساس مفر وات ها  ت ری   ر ش ( 4نسکا دلنشاامه برخ  بریتا« پردلزد منلنداد 

  شاود گفت ر ش ت ری  لز تاوع برخوردلر باشا ؛ مث ً تولنا  منمتفا ت  شااختنِ معرفت

 ها  لی هحصول معرفت یا فرلیا  شااخت شامل یادآ ر   لیق فرض لست که رمیتان ب سقرلطن

  لگر فرض شود که معرفت لز طریی عمل کردد   تعامل  رزی د با منس   لستنهفته در ذهق 

ت ری  مااسین  ر ش حل مدأله، شود منمشکل گشایانه، کدب  ها  گا  چهارچوبخوی  در 

   بود  گوتک( خوله

 شناختی معرفتباورهای 

نقطه  عاولد بهکه در لدبسات مربوطه  9شااسن شخصن یا معرفتلفرلد  شااختن معرفتبا رها  

لست   شامل با رها  لفرلد در  ش ه شااخته( 4330، 6 هوفر   پساتریچ ت قن فیدفه   ر لنشااسن

( در چا  9771، هوفر، 9771، 1لست  شومر ش ه تعریفمورد ماهست دلن    دلندتق/یادگسر  

 ،ما   ع قهلست  شر ع لیق  قرلرگرفتهخاص ر لنشااساد   مربساد تربستن  موردتوجهدهه لخسر 

که میااین نظر  برل  درک تنول  گردد برمنژنتسک  شااسن معرفت( در 4347به کار پساژه  

 ها  بردلشت(   به بررسن تنول 4،9747 ر ل   با یکدق شود منمندوب  شااختن معرفت

(  پساژه نظریه 9774شخصن( بدسار نزدیک لست  هوفر،  شااسن معرفتلفرلد لز دلن    دلندتق  

  کوشس  بر لساس معسار  قرلردلدتاریخ عیم در لرتیاط  شااسن معرفتخود رل با  شااختن ر لد

                                                 
1. Encyclopædia Of Britannica Online, Ebchecked/Topic/190219/Epistemology. 01 31, 2012. 

Http://Www.Britannica.Com. 

2. Personal Epistemology 

3. Hofer & Pintrich 

4. Schommer 
5. Rule and Bendixen 

http://www.britannica.com/
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(  لز دی گاه 4694تعادل جوین، چیونین پسشرفت دلن  بشر  رل تیسسق کا   باقر    خدر  ، 

شخصن  شااسن معرفت   مطالعه  آموزشن نسز، کانود لیین توجه کدانن که به  شااختن ر لد

در  ها آد  لز  دها  منرل توسعه  دلندتق   دلن ه لفرلد چیونه مفاهسم ، لیق لست کپردلزن  من

  لیق شامل با رهاین در مورد تعریف کاا  من بردلر  بهرهدرکِ در حال رش  خود لز جهاد 

دلندتق چیونه  که لیقدلن ، چیونینِ ساختار دلن ، چیونینِ لرزیابن دلن ، مای  دلن    

 ( 9774، لست  هوفر، لفت  منلتفاق 

دلنشیاه هار لرد  در( 4307  4شخصن با لق ل   ییسا  جن  پر  شااسن معرفتپو ه  در 

پو هشن با لسامن مختیف  ها  برنامهبه ه فن برل   مر ر به(   4330آغاز ش   هوفر   پساتریچ، 

، 1شااختن معرفتتأمل  6دلندتق، ها  شسوه 9، قضا ت ماطقن،شااختن معرفتبا رها   مانا 

 ( 9774تی یل ش   هوفر،  0شااختن معرفت  مااب   3با رها  معرفتن 4،شااختن معرفت ها  نظریه

هدتا    داللت بر توللن یکپارچه   سیدیه مرلتین یک معاا دلرن   تحولی ماهستاً للیوهالیق 

، یاب  منبرل  ساخت معانن تکامل  شاد تولناین همچااد کهب یق معان که لفرلد  ؛(9771 هوفر، 

(  9774 هوفر،  کا  منبرخن مرلحلِ مشخص تغسسر  شاد ندیت به دلن    دلندتق طنهای لی ه

شخصن  مث ً تمرکز  شااسن معرفتبر جایه خاین لز  هرک ل به دلسل تمرکز  للیوها  تنولن

معر ا  9عدیبُ تکبر مای  دلن       ( به  دلندتق ها  شسوهبر توجسه دلن ،  قضا ت ماطقن

  تنول بودد  بع   تک( با به چال  کشس د مفهو  9771   4337شومر  در مقابل،   لن  ش ه

نظامن لز با رها   عاولد بهشخصن رل  شااسن معرفت، شااختن معرفتبا رها   ل  مرحیه

شخصن   ماظور  شااسن معرفتبوددِ  3چندبُعدی، «نظا »ماظور لز   مدتقل معرفن کرد  بس  کم

  به یک ندیت  باهملیق بود که ممکق لست لیق لبعاد همزماد   همیا  « مدتقل  بس  کم»لز 

رل به د  دسته شامل  شااختن معرفت(  شومر با رها  9771رش  کاا ؛   یا رش  نکاا   شومر، 

                                                 
1. William G. Perry 

2. Reflective Judgment 

3. Ways of knowing 

4. Epistemological Reflection 

5. Epistemological theories 

6. Epistemic beliefs 

7. Epistemological resources 

8   Unidimensional 

9. Multidimensional 
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 با رها در مورد یادگسر    (4مای  دلن    ساختار دلن ، ثیات دلن   با رها در مورد دلن 

رل متشکل لز  شااختن معرفتتقدسم کرده   نظا  با رها   (9لناین آموختقتو   سرعت یادگسر  

   کاا  مندر لیق للیو فرض ش ه لست هر چه لفرلد رش    دلندت من زیرمجموعهد  لیق 

بس   شود من، باعث کاا  من  فرهاگ رل تجربه   پر رش آموزشتأثسرلت منسطن مانا  خانولده، 

لز گذشته معتق  شون  که دلن ، پسچس ه   تجربن   میتان بر دلسل   شوله  لست  یادگسر ِ 

معرفتن  ها  لرزشبهیود یاب   لفرلدِ رش  یافته تر، لیق  تولن  من  تولناینِ یادگسر   ربَ زمادعمسی، 

، ها موقعستبرخن  دلن    یادگسر  در ها آد؛ ب یق معان که به با ر دلنا  منرل  لبدته به زمساه 

  عیمن   زن گن ر زلنه، پسچس ه   ت ریجن ها موقعستساده   سری  لست لما در بدسار  لز 

در  شااختن معرفتلبعاد با رها  در چارچوب للیو  شومر،  ( 9747، 6لست  شومر، برد   باکق

معیمن که با ر دلرد دلن  ساده، ر شق   گسرن  منلمت لد پسوستار  لز ساده  خا ( تا پسچس ه قرلر 

یاد  سرعت به  معسق لست؛ دلن  در لحاطه مرلج  لست؛   همچاسق قطعن   ثابت لست؛ مفاهسم 

خا  لست  در  شااسن معرفت؛   لساساً تولناین یادگسر  ذلتن   ثابت لست، دلرل  شون  منگرفته 

 تولن  منپسچس ه   موقتن لست    مقابل، معیمن که بر لیق با ر لست دلن  قطعن نسدت؛ بیکه

لز طریی فرلیا ها  لست الل آموخته شود   توس  یادگسرن ه ساخته شود، دلرل   ت رین به

 ( 9771 1پسچس ه لست  چاد   للسوت، شااسن معرفت

 تدريس های گیری هتج

یا بسشتر  برداشتکه شامل د   با   طیقهسطح باالتر لز یک  عاولد به 5تدريس های گیری جهت

شامل  طورکین بهدر مورد ت ری    یادگسر   ها بردلشت(  4330، 3باش ، تیقن ش ه لست  کمیر

لست که  باورهايیخاص شامل  طور به(   4333، 0شااخت معیماد در زمساه ت ری   فسشیر

خود در مورد نق  معیماد    ها  لی هت ری    یادگسر     لرجحِ ها  ر شمعیماد در مورد 

                                                 
1. Stability, structure &, source of knowledge 

2. Speed of learning & ability to learn 

3. Schommer, Bird & Bakken 

4. Chan & Elliott 

5. Teaching Orientations 

6. Kember 

7. Fischler 
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به  گسر  جهت لژه » در  لق (  9771یا  کدب دلن  دلرن   چاد   للسوت، آرن گاد در فریادگس

 ( 3، ص 4333 ساموئیو یچ، « لشاره دلرد منسجم از باورها ای مجموعه

رل در د  گر ه  ها آد، طورکین بهمعیماد لز ت ری ،  ها  بردلشتبر ر    ش ه لنجا مطالعات 

؛   ب( معیمانن کاا  مننیاه  دانش انتقال عاولد به: أ( معیمانن که به ت ری  کا  من با   طیقه

 چاد   للسوت،  نیرن  منتوس  شاگردلد  ساخت دانش کننده تسهیل عاولد بهکه به ت ری  

هدتا ، تمایل  -شود منکه للیو  ساتن نسز نامس ه  -(  معیمانن که قائل به دی گاه لنتقالن9771

سازمان هن کرده   یک شسوه  4گرل -منور   منتول -معیم گسر  جهتیک  دلرن  در س رل در

دلن   منفعل کنندگان دريافتلتخاذ نمایا   در لیق دی گاه نق  شاگردلد به  9ت ری  آموزشن

 که درحالن -که شاگردلد کا  مندر مقابل، دی گاه سازن ه گرل  ت ری  تأکس   ؛شود منمن  د 

 -یادگسر    پشتسیانن لز یادگسر  شاگردلد لست دلر معانفرلهم ساختق تجارب  معیمانشادنق  

 -ت ری  شاگرد عاولد بهبیخشا   لز لیق دی گاه معموالً  معناخوی   تجاربفعال به  طور بهبای  

 ( 9747 1 چا ، تئو   لن، شود منیاد  6منور یا سازن ه گرل

( بر ر   با رها  معیماد در 9774   4339توس  ساموئیو یچ   بسق   ش ه لنجا مطالعات 

 3«سازن ه گرلین»   4«لنتقالن»در لرتیاطِ کامل با د  دی گاه  که آدومق  ،مورد ت ری    یادگسر 

ت ری     ها  گسر  جهتهفت سطنن لز  با   طیقهت ری  قرلر دلرد؛ به شااساین یک 

ها رل ر   طسفن لز متغسرها  ثابت لنتقال دلن  در مقابل  تولد آد که من یادگسر  ماجر ش ه لست

 شامل بساد  0«منور -ها  ت ری  گسر  جهت»تر  متغسرها  تدهسل یادگسر  تنت د  عاولد کین

 9«منور -ها  یادگسر  گسر  جهت»     لرلئه   تدهسل درک( یافته سازمادلط عات، لنتقال دلن  

جیوگسر  لز ب فهمن، تولفی برل  درک   تشویی خیی دلن ( مرتب   شامل کمک به خیرگن،

منور نق  غالین لست که  -ها  ت ری  گسر  مشخصه لیین جهت(  4694کرد  فردلن ، 

ها  ها هدتا ، معتق ن  که لگر آد گسر  کاا ه لیق جهت شود  معیمانن که بساد توس  معیم لیفا من

                                                 
1. Content-oriented teaching 

2. Didactic teaching practice 

3. Constructivist-oriented teaching 

4. Chai, Teo & Lee 

5. Transmissive 

6. Constructivist 

7. Teaching-centered orientation 

8. Learning-centered orientation 
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یافته   جالب  گردلد به ر شن ماطقن، خوب سازمادخوب ت ری  کاا    لرلئه لط عات به شا

ها   گسر  شود  در مقابل، مشخصه لیین جهت خودکار حایل من طور بهباش ، یادگسر  

ها در فرلیا  یادگسر     منور، قائل ش دِ نق  برل  شاگردلد جهت درگسر ش د آد -یادگسر 

منور به ت ری     -یادگسر ها   گسر  ها لست  معیمانن که جهت ساخت دلن  توس  خود آد

 ها آد  شاگردلد   شسوه تفکر کاا  منیادگسرن گاد تمرکز  عاولد بهر   شاگردلد یادگسر  دلرن ، 

 تولنا  مندر مرکز توجه قرلر دلرن   یادگسر  چسز  لست که شاگردلد بای  لنجا  دها    معیماد 

 ( 4333وئیو یچ، ، به یادگسر  شاگردلد کمک کاا   سامبا لیجاد شرلی  مداع 

 از تدريس ها برداشتو  شناختی معرفترابطه باورهای 

نق  مهمن در ت ری    یادگسر   تولنا  من شااختن معرفتد دلرد که با رها  شوله    جو

با متغسرها  شااختن    شااختن معرفتلست که با رها   ش ه مشخص، در لق   کاا  منلیفا 

فرلشااختن یادگسر  لز قیسل درک مطیب، حل مدأله، لنیسزش، رلهیردها  یادگسر   پائولدق   

؛ به نقل چاد، 4339؛ شومر   همکارلد،4331، 4337؛ شومر، 4393؛ ریاد، 4333، 4فی مق

به (، نیرش لفرلد 9747، 9(، گزیا  رلهیردها  یادگسر    موفقست تنصسین  مک بث9779

(، چیونین برخورد معیماد با مدائل 9744، 1( گرلی  فکر  معیماد  دنسز9744، 6تنصسل  لُنق

لد   لستفاده لز گفتیو  آموز دلن ک سن، دلشتق درکن پسچس ه لز دلن ، ننوه گفتیو  معیم با 

؛ به نقل 9774، 0؛ جاندتود   همکارلد4333، 3؛ هشو 4،9777متکیم  ح ه یا غسر آد   لیت

؛ کساد   9777دلندتق   عمیکرد تنصسین  هوفر،  ها  شسوه( تغسسر مفهومن، 9779، 9ر   مارلپالم

، 44؛ به نقل  لنگ، چاد   ال 9773، 47  شومر   لستر 4336؛ شومر، 9777، 4334، 3آلورمق

( 9774، 49فرلیا  تدهسل  تایکل، برل د لن   ناییود عاولد به(   نیاه معیماد به ت ری  9773

                                                 
1. Paulsen & Feldman 

2. Mc Beth 

3. Onen 

4. Deniz 

5. White 

6. Hashweh 

7. Johnston et al. 

8. Palmer & Marra 

9. Qian & Alvermann 

10. Easter 

11. Wong, Chan, & Lai 

12. Tickle, Brownlee & Nailon 
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در لرتیاط  تولن  من، کاا  مندلندتق رل تویسف  ها  رلهدلن    معیماد، ر شن که  دلرد لرتیاط 

فرض کاا  که لیق  ها آدلگر ، مثال عاولد بهبا چیونین پردلختق به ت ری  به شاگردلنشاد باش   

یاد گرفت، نساز کمتر   تولد منبا چه سرعتن   چه مق لر  کا  منهوشِ ذلتن لست که تعسسق 

یادگسر    فرلشااخت رل توسعه دها    ها  مهارتکه به شاگردلنشاد کمک کاا  تا  اا بس من

( 4333  6  فاگ 9(؛4393(؛ ک رک   پسترسود  9774  4لوئس  -برل د لن، پسورد    بولتود

با رها درباره ت ری    یادگسر  رل تنت  تولن  من شااختن معرفتکه با رها   لن  کردهلست الل 

ت ری    یادگسر  تیقن شون   لیق دی گاه لز برخن  فلسفی ها  پایه عاولد بهتأثسر قرلر دلده   

( دریافتا  معیمادِ دلرل  با رها  9771  1: سسااترل   کاردشبرد منتجربن نسز بهره  ها  حمایت

هدتا    لنگ، چاد  4گر  میتان بر تغسسر مفاهسم ، بسشتر پذیرل  آموزشتر پسچس ه شااختن معرفت

( نشاد دلد که با رها  9747  3  آلفدود شرلمطالعه  ها  یافته همچاسق ( 9773  ال ، 

آموزشن معیماد لثر  ها  لنتخابدرسن    ها  برنامه  هدتن شااختن بر  شااختن معرفت

ا  معیمانن که لز با رها  ( در تنقسی خود دریافت4333  0  آردلن     ر چادکنگذلرد من

 پسچس ه( برخوردلرن ، ندیت به معیمانن که دلرل  با رها   9گرل ندین شااختن معرفت

  کاا  منبسشتر لستفاده  هدتا ، لز رلهیردها  ت ری  سازن ه گرل ساده شااختن معرفت

ساده، تمایل به لتخاذ ر یکرد  بسشتر  شااختن معرفت، معیماد دلرل  با رها  حال درعسق

 شااختن معرفتدر آموزش دلرن   برل د لن دریافت دلنشجو معیماد ِدلرل  با رها   3دها ه لنتقال

به دنیال گدترش ت ری   درنتسجه   کاا  مننیاه  یک فرلیا  تدهسل عاولد به ، به ت ری گرل ندین

( نشاد دلد 4693(  بهالیرد   9774ن   ناییود، فعال   یادگسر  مشارکتن بودن   تایکل، برل د ل

آکادمسک   رفتار   گرلین عقل گسر  جهتمعیماد برخوردلر لز با رها  خا  تمایل بسشتر  به 

 فرلیا ها  شااختن دلرن   گسر  جهتدلشته   معیماد با با رها  پسچس ه، گرلی  بسشتر  به 

                                                 
1. Brownlee, Purdie & Boulton-Lewis 

2. Clark & Peterson 

3. Fang 

4. Sinatra & Kardash 

5. Conceptual change pedagogy 

6. Olafson & Schraw 

7. Arredondo and Rucinski 

8. Relativistic 

9. Transmissive approach 
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 بیان مسأله

عامل تغسسر نیریدته  عاولد بهلست، به معیم « تنول»ما که در حال   پر رش آموزشدر نظا  

ها   لز ر ش 4«آفرين تحولچرخش »ر د تا نق  خود رل در کمک به  شود   لز ل  لنتظار من من

ها  خ ق، فعال   گر هن       به ننو مطیوب لیفا  به ر ش ناپذیر لنعطااخشک، فرد    

ساز رش  عق نن، لیمانن،  یادگسر ، زمساه -هیر در فرلیا  یاددهنیک رلهاما   رل عاولد بهنمای    

دلر   گسر    خویشتق آموزلنن باش  که لز تولناین لنتخاب، تصمسم عیمن، عمین   لخ قن دلن 

 ذلتن نق  لناظ به خوی  ها  شایدتین توسعه یادگسر    -برخوردلرن    در فرلیا  یاددهن

فعال برقرلر    ه فما ق، رلبطه تعامین خ  یادگسر  متاوع ها   منس تولنا  با دلرن    من فعال

نسل به لیق ه ا، ممکق لست نظا  آموزشن تغسسرلت  برل  9حایل شود  کاا  تا یادگسر 

  مااب  لندانن؛  معیم تربستها  خود لز قیسل برنامه درسن؛  ل  رل در هر یک لز زیر نظا  گدترده

تصویب نمای    برل   6آ ر ؛   پو ه    لرزشسابن مااب  مالن؛ تأمسق فضا، تجهسزلت   فق

ها  حسق خ مت رل با تأکس  بر  ها   یا آموزش ها  آموزشن   همای  شر ع، برگزلر  کارگاه

  ها  عمیکرد  معیماد در دستور کار خود قرلر ده  رش  دلن    مهارت

درسن پسشاهاد ش ه لست، لما   برنامهسم   تربست ر یکردها  مختیفن برل  ت ری  در لدبسات تعی

  نق  کیس    کاا  منبا ر بر آد لست که ر یکردهاین که یادگسر  فعال شاگرد رل تدهسل 

(  4699، دلرل  رجناد باشا   فتنن  لجارگاه، نمایا  منفرلیا  یادگسر  رل به شاگردلد  لگذلر 

چود  نظرلنن یاحبچاسق ر یکردِ لرجنن، ریشه در نظریه سازن ه گرلین   آرلء ر لنشااساد   

دیوین، پساژه    ییوتدکن دلرد  بر لیق لساس، لنتظارِ مشخص لز معیم آد لست که در ت ری  

 ها آدکه به برخن لز  -ستااد به نتاین تنقسقاتخود ر یکرد سازن ه گرلیانه لتخاذ نمای ؛ لما با ل

که لتخاذ یک ر ش یا ر یکردِ لرجح، لرتیاط تایاتاین با  شود منلیق فرض تقویت  -لشاره ش 

که  رس  منبا رها  آموزشن  با رها در مورد ت ری    یادگسر ( معیماد دلرد   ماطقن به نظر 

    دلندتق لست، با با رها  دلن شاد لیینکه منور  جهت لزآدبا رها  آموزشن 

                                                 
 174عمومن جمهور  لس من لیرلد، ص   میانن نظر  تنول باسادیق در نظا  تعیسم   تربست رسمن 4

 46   49  سا  برنامه درسن مین، یص 9

میانن نظر  تنول باسادیق در نظا  در  رهاامه نظا  تربست رسمن   عمومن در جمهور  لس من لیرلد  لشاره دلرد به مفاد 6

 640 -179، یص تعیسم   تربست رسمن عمومن جمهور  لس من لیرلد



 4631، سال نهم،  بهار  63فصیاامه مطالعات برنامه درسن، شماره        

 06 

خا  لست  شااسن معرفتمعیمن که دلرل  بر لیق لساس لفرلد مرتی  باشا    شااختن معرفت

سازن ه گرلیانه به ت ری  دلشته باش ؛ منور   ر یکرد  -یادگسر  گسر  جهت تولن  منن

ن ه گرل رل ت ری  ساز ها  ر شلنتظار چرخ  تنولن   لتخاذ  تولد من، زمانن دییر عیارت به

به رش  متااسب با آد رسس ه باش   لیق در حالن لست که  شااختن معرفت لزنظردلشت که معیم 

 به د  دلسل لیق رش  یافتین به ننو مطیوب حایل نش ه لست: رس  منبه نظر 

آد پ  لز ظهور نهضت مشر طست    نوساز  بازساز  که ور رت -ما  آموزشن ل ل: نظا 

لساس  ر ش بر   در منتو  مر ر  بهآد لحداس ش     متعاقب لجتماعن     تنوالت سساسن

   لخذ غربن رل تربستن ها  دی گاه غسرآگاهانه، یا ش    حتن، آگاهانه ریز  پن غربن ها  نظا 

 رل لرزشن بومن نظا    بسان جهاد که جامع تربیتی نظريه فاق  یک رس  منبه نظر  -کرد لقتیاس

باش ، لست  لیق فق لد  کرده تیفسی تربست   در تعیسم م رد ها  دی گاهبا  ل  ساجس ه یورت به

 در آنچه   مصرّ  لنتظارلت   ، له لاها آرماد بسق سردرگمن   ناهمخولنن بزرگ باعث نوعن

، تعیسم   تربست ما لز لندجا    یکپارچین کافن   درنتسجهش ه لست   یاب  من تنقی عمل فرلیا 

یور  تا ح  د  سطنن   لبزلر  لست   رفته هم ر  کارلین کسفن برخوردلر نسدت، زیرل 

یادگسر  بر منفوظات متکن لست   ه ا لز  - یاددهنکه در آد لمر مهم  ر  لزلیقیور  لست 

منتو     که آدنن لست برل  یادگسر  عم تاً لخذ نمره   لمتساز   کدب م رک لست؛ سط

همرله نسدت؛  نوجوینبا نسازها، ع یی ذلتن فرلگسرلد پسون  کافن ن لرد   با خ قست    ها ر ش

لفرلطن  سسیه کدب مازلت لجتماعن   لماست شغین لست  به یورتن  جایه لبزلر  دلرد زیرل 

 ( 4693 پاک سرشت، 

 -که بسشتر با ت ری « منور  -معیم»کرد ، لز حاکمست ر یش ه لنجا د  : نتاین تنقسقات 

( 4694، جمعه لما به نقل  4600عاب    ، لزجمیه  کاا  منمنور  سازگار لست، حمایت 

، آنچه بس  لز هر معیم تربستگسر  کرده لست که در منتول  کتب تربستن د ره کاردلنن  نتسجه

رلهولر   مشخصِ معیم بوده  ساتن پسرلمود ت ری    لنجا   ظایف ها  دی گاهبوده  م نظرچسز 

د ره نشاد دلده لست که دبسرلد لیق للتنصسل  مشاه ه عمیکرد دبسرلد فارغهمچاسق لست  

 نولد   لن   م ین ، عم ً گرلی  آشکار  به ر ش ت ری  مدتقسم لز خود نشاد دلدهموردمطالعه

 فرلیا  نظر ، عم ه طور به لیرلد در معیم تربست در س منتول  که دریافتا ( 4690  ذکا تن

 معیماد- دلنشجو ها  آموخته لز لرزشسابن   لست منور -معیم   سویه یک   یادگسر  یاددهن
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( در پو هشن نشاد دلد که 4600پور   موسن  شود من لنجا  فهمس د   دلن  سطح در بسشتر

ها  تربست دبسر    فاود ت ری  د ره ها ر شدر درس  موردلستفاده ها  کتابلغیب 

کاا  که در آد معیم، منور  ل  رل برل  ت ری  تجویز   تویسه من لیرلد شسوه ها  دلنشیاه

رفتار  دربارهها  ک س درس لست   مدئولست دلرد تا شاگردلد رل به یادگسر  بکشان     فعالست

ل  که به ت ری  مدتقسم شهرت یافته   سهم شاگرد رل به هایا   قضا ت نمای   شسوه ها آد

معیماد  که ل الً دلد ( نشاد4699  پو ه دلن  ها  یافته دلرد  ر ح لقل نیه منت ری  د

  ثانساً، معیماد  دها  من رب  لد کمترآموز دلن   لقعن زن گن با رل درسن ، مطالبموردبررسن

 لهمدأ  تفکر عیمن   حل  ساز  فروسهرل به  ها آدباشا     لدآموز دلن رلهاما   که آد جا  به

 ماتقل لدآموز دلن  ذهق به غسرفعال ها  ر ش با رل برنامه منتول  کاا  من سعن لغیب  ل دلرن 

 بسشتر موردمطالعه معیماد که لست لمر لیق گویا  (4694  فرزلد   پو ه دلن  ها  یافته کاا  

 ها  ر ش لز   هدتا  آموزش ساتن پاییا  للیوها  منور   هاوز -آموز دلن  تا منورن  -معیم

  کاا  منلستفاده  من  د یورت به فعال

 گسر  جهتمعیماد در نظا  آموزشن فعین ما بسشتر به  رس  منلگرچه به دالیل فوق، به نظر 

ج   میان بر مینوظ  هاین تویسهمنور تمایل دلشته باشا    در تنقسقات خارجن نسز  -ت ری 

یافت   فور به ها آددلشتق شسوه تفکر   نق  با رها  معیماد در تنقسقات پسرلمود ت ری  

در لرتیاط با دلن  ذهان،  تولن  من، در تنقسقات دلخین توجهن به لیق نکته که لیق پ ی ه شود من

 ت باش ، نش ه لس ها آدلعتقادلت فیدفن   با رها  آموزشن معیماد   مربساد 

 اهداف تحقیق

 ها  گسر  جهت   شااختن معرفته ا لیین لز لیق تنقسی شااساین   تویسف با رها  

 لست  ب یق ماظور سه سؤلل مطر  ش : ها آدت ری  معیماد   رلبطه بسق 

 هدتا ؟ شااختن معرفتمعیماد دلرل  چه با رها   -4

 ت ری  هدتا ؟ ها  گسر  جهتمعیماد دلرل  چه  -9

 جود  ل  رلبطهت ری  آناد چه  ها  گسر  جهتمعیماد    شااختن معرفتها  بسق با ر -6

 دلرد؟
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 روش تحقیق

با  غسرآزمایشنکمن  ها  پو ه لیق تنقسی لز حسث ر ش لنجا ، کمّن غسرآزمایشن لست  

، نیر گذشته   تیسسان؛   بسان پس ، تویسفنتوجه به د  ساحت ه ا   زماد، به ترتسب شامل 

ه ا لساسن لیق تنقسی تیسسق رلبطه با رها   که لیقهدتا   با توجه به  طولن   مقطعن

در زماد  لح    معسق  موردنساز ها  دلدهت ری  بود    ها  گسر  جهت   شااختن معرفت

ر ش تنقسی رل لز نوع غسرآزمایشن تیسسان مقطعن دلندت  شعیانن  تولد من، لن  ش ه گردآ ر 

 ( 4694 رکن، 

 گیری نمونهجامعه آماری، حجم نمونه و روش 

جامعه آمار  تنقسی حاور، شامل کیسه معیماد متوسطه  دبسرلد   هارآموزلد( لستاد خرلساد 

به  93-37لست که در سال تنصسین   پر رش آموزشماطقه  10( شامل 14643Nروو   

نامتااسب   حجم آد مطابی با ج  ل تعسسق  ل  طیقه، گسر  نمونهت ری  لشتغال دلشتا   ر ش 

   7934حجم نمونه تصادفن جمعست آمار  معسق مورگاد   کرجدن با توجه به سطح لطمسااد 

حجم نمونه »بای   لزآنجاکهنفر تعسسق ش ؛ لما  601( معادل 4690 خو  نولد،  7974لشتیاه مجاز 

قرلر   تنیسل تجزیهمورد  ها آدپاسخ  که -لیین ها  زیرگر هبرل  تنقسی پسمایشن در هر یک لز 

 گال، بورگ « نفر باش  47تا  97فرعن  ها  زیرگر هنفر   برل  هریک لز  477 -خوله  گرفت

 جود دلشت،  ها پرسشاامه(   لز طرفن لحتمال ع   برگشت تع لد  لز 693، ص 4690  گال، 

ا  مشه ، نسشابور، سیز لر، نفر لفزلی  یافت  نمونه نهاین تنقسی لز شهره 147حجم نمونه به 

، کاشمر   قوچاد، به تفکسک دبسرستاد   هارستاد   دخترلنه   پدرلنه جا  تربت، حس ریه تربت

 لنتخاب ش  

 ها دادهابزار گردآوری 

(   برل  4339لز پرسشاامه شومر   شااختن معرفتدر لیق پو ه  برل  ساج  با رها  

( لستفاده ش   در 4333ساموئیو یچ   ش ه لی  ت ری  لز پرسشاامه  ها  گسر  جهتساج  

مخالفت خود رل با هر یک لز  خولسته ش  مسزلد مولفقت یا دها گاد پاسخهر د  پرسشاامه لز 

 کام ً مولفقم( مشخص کاا    3 کام ً مخالفم( تا 4ها بر ر   یک مقساس لسکرت لز گویه

 طور به   لست زیرمجموعه 49در  گویه کوتاه 36شامل  شااختن معرفتپرسشاامه با رها  
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، در سطح چا بع  یک سازه  عاولد به شااختن معرفتبرل  ساج  با رها   ل  گدترده

ح  د نسمن لز  لزآنجاکهلست   قرلرگرفته موردلستفاده ساالد بزرگلد، دلنشجویاد   آموز دلن 

مولفی   با نسم  ها آد لست که قاع تاً بای  یک فرد دلرل  با ر خا  با ش ه نوشتهها طور  گویه

 ش ه لی  دلرد  پرسشاامه  4مولرد، نساز به رمزگذلر  مج د لیقدییر مخالف باش ، 

لست  یکن « ب»  « للف»سؤلل   هر سؤلل شامل د  گویه  44ت ری  نسز شامل  ها  گسر  جهت

منور رل  -یادگسر  گسر  جهتمنور   گویه دییر  -ت ری  گسر  جهتلز لیق د  گویه، 

 لست  ش ه تشکسل زیرمجموعه 3لز  ها گسر  جهت  هریک لز لیق ساج  من

 شناختی معرفتروايی و پايايی پرسشنامه باورهای 

لن  که ر لین منتولین پرسشاامه با رها   ( لظهار دلشته9773  9فستزجرلل پاگ   

بسق آد نسز  شااسن تربستن   ر لین پس  نظرلد حوزه ر لد ها  یاحب در بررسن شااختن معرفت

متفا ت یادگسر  تأیس ش ه لست  برل  تعسسق ر لین لیق پرسشاامه، لز ر لین  6ها  در موقعست

ها   ( بهره گرفته ش   ب یق ماظور مؤلفه9774  شومر   4(   جسول4339، به لستااد شومر  1سازه

بر  شااختن معرفتساس با رها  گانه مق د لزده

لساس مسانیسق نمره هر مؤلفه با لستفاده لز 

با چرخ   3عاایر لیین تنیسل

 قرلر گرفت  (EFAمورد تنیسل    لریماک 

  آمار  دلر معان   7939برلبر با  KMOمق لر 

( لز تولناین عامین P.0000آزمود بارتیت  

لیق  ماتری  همیدتین حمایت کرد  0ش د

 1(  جود 4339شومر،  ها  یافتهتنیسل  همانا  

 4لز  تر بزرگرل با مقادیر  یوه  (4 ج  ل عاصر

                                                 
1. Recode 

2. Peng & Fitzgerald 

3. Contexts 

4. Construct Validity 

5. Duell 

6. Principal components analysis 

7. Factorability 
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دری  لز  لریان  رل  49919 درمجموع   3900، 49934، 41949، 44919 به ترتسبنشاد دلد که 

که  لنجا  ش  AMOS22 لفزلر نر با لستفاده لز ، تنیسل عامین تأیس   در لدلمه  کردن  منتیسسق 

نشاد  ،ش ه لرلئهرل برل  ساختار چهار عامین  مااسینبرلزش  (9744  4برل دبه لستااد نتاین آد، 

 دلدن :

 2(403) 105.885، df  44 ،.p 0 0 0 1 ،( / ) .df 2 2 406 ،.R M R0 0 1 5،

.GFI 0 957،.AGFI 0 924،.RMSEA0 059، . , .LO HI 90 900 045 0 074 ،

.PCLOSE 0 باز با لستفاده لز ر ش وریب آلفا  کرلنیاخ    4337شومر در سال   140

به دست  01/7رل لرزیابن کرده   وریب آد رل  شااختن معرفت، پایاین پرسشاامه با رها  آزماین

( پایاین لیق پرسشاامه رل در لیرلد 9776، به نقل شعیانن، 4603(  مرز قن  4339آ رد  شومر، 

( لنجا  9776که شعیانن   ل  مطالعهلع   کرده لست  همچاسق در  03/7بررسن   وریب آد رل 

 گزلرش کرده لست  03/7دلد، پایاین آد رل با لستفاده لز وریب آلفا  کرلنیاخ 

 تدريس های گیری جهتروايی و پايايی پرسشنامه 

حوزه  نظر یاحبلز چهار نفر  نظرخولهنر لین لیق پرسشاامه به د  ر ش ر لین یور  با 

  ر لین  ت ری    لساتس  دلنشیاه

دست آم   برل  تعسسق  سازه به

 49 ها  زیرمجموعهر لین سازه، 

متغسرها،  عاولد بهگانه لیق مقساس 

عاایر لیین    با لستفاده لز تنیسل

مسانیسق نمره هر زیرمجموعه با 

مورد تنیسل  چرخ   لریماک 

برلبر با  KMOقرلر گرفتا   مق لر 

  آمار  آزمود  دلر معان   7934

0000.P لز تولناین عامین )

ش د ماتری  همیدتین حمایت 

                                                 
1. Brown 
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نشاد دلد که به ترتسب  4لز  تر بزرگکرد  تنیسل عاایر لیین،  جود سه عاصر رل با مقادیر  یوه 

خرده مقساس  ها  مؤلفههمه   کردن  مندری  لز  لریان  رل تیسسق  99371   999333، 90900

 -خرده مقساس ت ری  مؤلفه 3د  مؤلفه لز منور، تنت یک عاصر قرلر گرفتا ، لما  -یادگسر 

  با توجه به میانن نظر  تنقسی، بررسن بسشتر برل  تعسسق سو  قرلر گرفتا  عاصر درمنور 

 لفزلر  نر لستفاده لز  9  ر ش تنیسل مولز  4تع لد دقسی عاایر با لستفاده لز نمودلر سایریزه

  (436-431   491، یص 9744، پاالنت ر ک به  ( لنجا  ش 6تنیسل عاایر لیین مونته کارلو

عاایر لیین  عاولد بهفق  د  عاصر در کاار نمودلر سایریزه کمک کرد  نتاین تنیسل مولز 

 گسر  جهتمنور   عاصر د    -یادگسر  گسر  جهتعاصر ل ل (  9  ج  ل حفظ شون 

 999040  دری  لز  لریان  469379، حل رلهلیق   لسطه به ش ن   گذلر  نا  منور -ت ری 

تیسسق ش   پایاین لیق پرسشاامه لز طریی وریب آلفا  کرلنیاخ عاصر د  (  919944ل ل    عاصر

  برل  خرده مقساس  99/7منور  -، برل  خرده مقساس ت ری 39/7برل  کل پرسشاامه 

  به دست آم  93/7منور  -یادگسر 

 هاداده گردآوریروش 

به  ها پرسشاامهلط عات مربوط به لدبسات تنقسی به ر ش لسااد    لط عات مربوط به 

نفر لز  147در بسق  زماد هم طور بهش   ب یق ماظور، هر د  پرسشاامه  آ ر  جم ر ش پسمایشن 

پرسشاامه برگشت دلده ش   140جامعه معیماد متوسطه خرلساد روو  توزی  ش   لز لیق تع لد 

 قرلر گرفت  موردبررسنپرسشاامه  176نامعتیر، تع لد  ها  پرسشاامهپ  لز حذا  درنهایتکه 

 هاداده وتحلیل تجزيهروش 

مسانیسق، لننرلا معسار، فرل لنن     مارآ ها  شاخصبرل  پاسخیوین به سؤلالت لیق تنقسی لز 

لستفاده ش   تمایل منقی به  وریب همیدتین گشتا ر  پسرسود آمار  آزمود   دری  فرل لنن

، لز جهات دییر هم تفا ت لن  متفا ت باهمبررسن لیق سؤلل که آیا لفرلد  که در یک متغسر 

بر  ها آدبر ر   گر هن لز معیماد لنجا  شود که مسانیسق نمره  ها تنیسللدلمه دلرن ، باعث ش  

، نسم لننرلا معسار باالتر یا نسم ها پرسشاامهلساس نمره کل حایل لز پاسخیوین به هر یک لز 

                                                 
1. Scree plot 

2. Parallel analysis 

3. Monte Carlo PCA for Parallel Analysis 
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 ها  گسر  جهتلز مسانیسق کل قرلر دلشت  نمره کل در پرسشاامه  تر پایسقلننرلا معسار 

 ها  گسر  جهتها  لت حایل لز پاسخیوین به گویهت ری ، عیارت لز تفاول مجموع نمر

XX»ت ری  بر لساس فرمول  21 که  بود« تفاولX منور   -یادگسر  گسر  جهت، نمره 1

X ، شااختن معرفت  نمره باالتر در پرسشاامه با رها  لستمنور  -ت ری  گسر  جهت، نمره 2

بسانیر گرلی  به  ت ری  ها  گسر  جهتپرسشاامه بسانیر گرلی  فرد به با رها  خا    در 

 لست  ش ه لستفاده SPSS22 لفزلر نر لز  ها دلدهتنیسل  برل   بودمنور   -یادگسر 

 های تحقیقيافته

 هستند؟ شناختی معرفتمعلمان دارای چه باورهای  -1

آمار تویسفن   لِعمالِ نقطه برش قرلردلد   ها  شاخصدر بررسن لیق سؤلل با لستفاده لز 

نفر در من  ده لنتخاب قرلر گرفتا ، مشخص  947 درنتسجهنسم لننرلا معسار( که  - مسانیسق +/

%( دلرل  1393ه  خا    بقس شااختن معرفت%( دلرل  با رها  4691  ها آدلز نسمن لز  ترش  بسش

 ( 6پسچس ه بودن   ج  ل  شااختن معرفتبا رها  
 (n=176: فرل لنن معیماد با با ر معرفتن ساده   پسچس ه  6ج  ل 

( بر ر   جامعه آمار  دبسرلد متوسطه مشه  4693تنقسی بهالیرد    ها  یافتهلیق نتسجه با 

 904n = )دری   49نقطه برش(  عاولد به  ل  لیق مسزلد رل  با لحتداب مسانیسق همدوین دلرد

 لع   کرده لست 

 تدريس هستند؟ های گیری جهتمعلمان دارای چه  -9

آمار تویسفن   در نظر گرفتق نقطه برش  ها  شاخصبا لستفاده لز  نسز در بررسن لیق سؤلل

نفر  که در من  ده  969لز بسق  نسم لننرلا معسار( مشخص ش  -قرلردلد   مسانیسق +/

منور   -%( تمایل به ت ری 44971بس  لز نسمن لز معیماد د ره متوسطه  لنتخاب قرلر گرفتا ، 

 ( 1ج  ل   دلشتا 

 

 مسانیسق نمره
لننرلا 

 معسار

نسم لننرلا 

 معسار

مسانیسق + نسم 

 لننرلا معسار

نسم  -مسانیسق 

 لننرلا معسار
 نیر سادهتع لد  تع لد پسچس ه نیر

490963 41900 0969 431901 403930 443 464 
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 منور -منور   یادگسر  -ها  ت ری گسر  جهت: فرل لنن معیماد با 1ج  ل 

، به نقل 4600عاب     ها  یافتهمنور بوددِ معیماد، با  -در خصوص ت ری  آم ه دست بهنتسجه 

(، 4694  فرزلد   پو ه دلن (، 4699  پو ه دلن (، 4600(   موسن پور  4694، جمعه لما 

   (4690ذکا تن   نولد   (، م ین4693، به نقل حدسق پور   همکارلد، 4607سیدیسین  

  شود منپشتسیانن ( 4693بهالیرد   

 ای وجود دارد؟های تدريس معلمان چه رابطهگیریو جهت شناختی معرفتبین باورهای  -3

( شااختن معرفتگسر  ش ه با مقساس با رها  معیماد  لن لزه شااختن معرفتها  رلبطه بسق با ر

ها  ت ری ( با لستفاده گسر گسر  ش ه با مقساس جهتها  ت ری  آناد  لن لزهگسر   جهت

 ( 4لز وریب همیدتین گشتا ر  پسرسود بررسن ش   ج  ل 

 : مسانیسق، لننرلا لستان لرد   ماتری  همیدتین متغسرها  پو ه 4 ج  ل

 مسانیسق تع لد متغسرها
لننرلا 

 لستان لرد

با رها  

 شااختن معرفت

 ها  گسر  جهت

 ت ری 

  4 37/41 67/493 4969 شااختن معرفتبا رها  

 141/7- 4 34/93 41/46 969 ت ری  ها  گسر  جهت

 74/7 P < 

آزمود همیدتین شامل  ها  فرض پس لز  تخطن ع  مق ماتن برل  لطمسااد لز  ها  تنیسل

  آم ه دست بهلنجا  ش   با توجه به نتسجه  ها  لریان توزی  نرمال، خطن بودد   همیان 

                                                 
نفر  947  تع لد لفرلد  که در من  ده لنتخاب به عاولد لفرلد دلرل  با رها  معرفت شااختن خا  یا پسچس ه قرلر گرفتا ، 4

ها  ت ری  دلرل  نمره نیودن   یعان پ  لز لعمال شرلی   گسر  که در ستود متااظر جهت ها به دلسل آد نفر لز آد 49باش  که  من

ها  لز دست رفته رفتار ش ه   لز  به عاولد مولرد دلرل  دلده SPSSلن ( توس  برنامه  لر نیرفتهلنتخاب، در من  ده لنتخاب قر

 لن   مناسیات کاار گذلشته ش ه

 مسانیسق
لننرلا 

 معسار

نسم لننرلا 

 معسار

مسانیسق + نسم 

 لننرلا معسار

نسم  -مسانیسق 

 لننرلا معسار

 تع لد

 منور -ت ری 

 تع لد

 منور -یادگسر 

4999961 9694331 4494969 9191333 496779 464 470 
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 010.P،238n،4540.r  در سطح باالتر  شااختن معرفت( بسق د  متغسر با رها

ت ری  در سطح باالتر  ها  گسر  جهتخا  لست   متغسر  شااختن معرفتبسانیر با رها   که آد

منور  لست، رلبطه متوس    مافن  جود دلشت  بر لیق  -یادگسر  گسر  جهتبسانیر  که آد

منور  دلشته    -خا ، تمایل کمتر  به یادگسر  شااختن معرفتلساس، معیمادِ دلرل  با رها  

(، 4333هشو    ها  پو ه  نتاین با هیافت منور  دلرن   لیق -بسشتر گرلی  به ت ری 

(،  لنگ، چاد   ال  9771(، چاد   للسوت  9771(، چاد  9777(،  لیت  9777 ییدود  

   ( هماهاگ4693(   بهالیرد   9747  شرل(، آلفدود   9774(، آردلن     ر چادکن  9773 

 همدو لست 

 گیرینتیجهبحث و 

گسر  لرلئه  نتسجه عاولد بهتولد لز نتسجه تنقسی حاور   برخن تنقسقات دییر  در تنیسین که من

نظام باورهای که همدوین   مکملِ هم ییر بوددِ لیق تنقسقات تأیس    نق   دلد، ومق آد

تعریف معیماد لز دلن    دلندتق/ در  شااختن معرفتشود، نق  با رها   من تر برجدته معلمان

در تنقسی  گردد  تر من در حوزه تربست رسمن مشخص ها آدت ری   ها  گسر  جهتر    یادگس

 شااختن معرفت%( دلرل  با رها  4691حاور مشخص ش  بسشتر لز نسمن لز معیماد متوسطه  

 رلبطهمنور بودن    -گسر  ت ری  %( دلرل  جهت44971ها   خا    همچاسق بسشتر لز نسمن لز آد

منور تأیس  ش   وریب همیدتین  -گسر  یادگسر  خا    جهت شااختن معرفتمافن با رها  

رس   به نظر من کا   گسر  ت ری  معیماد رل تیسسق من دری  لز جهت 94آم ه ح  د  دست به

دالیل چاسق  وعستن رل بای  در تجربسات معیماد جدت  در لدبسات مربوط به با رها  معیماد 

در م رسه؛ تجربسات  آموز دلن  عاولد بهل: تجربسات معیماد سه گر ه عم ه لز تجربسات شام

گسر  با رها  عولمل مؤثر در شکل عاولد به معیم تربستساز   ها  آماده زن گن؛   تجربسات برنامه

حایل شون   باهمهمچاسق ممکق لست که لیق شکل لز تجربسات همزماد   لن  ش ه شااساین

تجربه شغین خود، همولره   لسطه بهماد شاغل به خ مت، معی که لیق ،ع  ه به(  4339 پسارس، 

، معیماد در آی  برمنآنچه لز شوله      تأثسر   تأثر متقابل هدتا  نظا  آموزشن بادر لرتیاط 

ل (   نوع سو   تنصس ت دلنشیاهن( لغیب  مولجهه با تجربسات نوع ل ل  تنصس ت م رسه

 گسر  جهت   گسر    تقویت با رها  خا  شکل که مااسب گسرن  منتنت شرلیطن قرلر 
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 لزجمیهلست   لیق شرلی  عیارت لز شرلی  نظا  آموزشن لست که  ها در آد منور -ت ری 

(، 4696ها  آد تأکس  سطنن بر مفاهسم   د ر ش د لز مفهومن کردد مدائل  شعیانن،  یوگن

عیماد   لنتقال منتول  ساز ، تفکر عیمن   حل مدأله توس  م فرلهم نکردد شرلی  فروسه

 کردد مطالب (، تأکس  بر حفظ4699پو ه، آموزلد  دلن  دلن  ذهق به غسرفعال ها  ر ش با برنامه

، به نقل حدسق پور   همکارلد، 4607ع   توجه به فعالست پو هشن  سیدیسین،  درسن  

(، 4690ذکا تن، نولد    منور بودد فرلیا  یاددهن   یادگسر   م ین -سویه   معیم (، یک4693

حاکمست برنامه ، به نقل حدسق پور   همکارلد(، 4691ها  درسن  گویا،  جزمن بودد برنامه

که بر لرلئه در س  معیم تربست  میتان بر للیو  عیم کاربرد  در  4ل  هاجار  درسن حرفه

 (  4694، جمعه لما   گسرد منها رل نادی ه  یورت نظر  تأکس   رزی ه   جایه کاربرد  آد به

مدائل   بساد نظرلت   تنیسل تجزیهوعف در پر رش خ قست   نوآ ر    پر رش تولناین 

مطیوب عم تاً در لیق تنقسقات،  ش ه تویسف( لست  شرلی  4693 حدسق پور   همکارلد، 

درسن لست  للیته بای   ریز  برنامهفان  -م لر   ر یکردها  عیمن -للیوها  برنامه درسن نتسجه

دری  معیماد دلرل  با رها   10همه لیق شرلی ، ح  د  با جودکه  توجه دلشت

   جود لیق مسزلد معیماد بودن  منور -ت ری  یادگسر  گسر  جهت   پسچس ه شااختن معرفت

، ذهق رل متوجه نوع د   لن  کرده تنصسلها نسز در همسق نظا  آموزشن  در شرلیطن که آد

سازد  بر لیق لساس به نظر  منآناد  ها  رشته  سطو  تنصسین   ماهست تجربسات معیماد 

  متغسرها   گانه دییر  الز  لست تا مسزلد لثر هر یک لز لیق تجربسات سه رس  مطالعات من

معیماد ت ری   ها  گسر  جهت   شااختن معرفترل در تنول با رها   م رک   رشته تنصسین

 قرلر ده   موردبررسن

 -گسر  ت ری  جهت دلرل  بسشتر بوددِ دری  معیماد لرتیاط با دییر در تأمل قابل نکته

توسعه »لست که در د  سال لجرل  طر ِ موسو  به  جهت لزآدموووع  لیقلهمست منور لست؛ 

  پر رش آموزشکه توس  معا نت آموزش   نوآ ر  سازماد « یادگسر  -فرلیا ها  یاددهن

ها لز ت ری  ساتن به ت ری  فعال در سطح لستاد  ر ش تغسسر با ه ا( 4699خرلساد روو   

 % کل معیماد03نفر لز معیماد  بس  لز  هزلر پاجاهلست، به لذعاد آد معا نت بس  لز  لجرلش ه

 9ها  آموزش ومق خ متِ ح لقل  ها  آموزشن   د ره ( در قالب کارگاهتنصسین ها  د ره

                                                 
1. Normative 



 4631، سال نهم،  بهار  63فصیاامه مطالعات برنامه درسن، شماره        

 46 

فعال نویق   ها   ساعته   نسز لز طریی دریافت بدته آموزشن  یوه، با میاحث مربوط به ر ش

  پر رش آموزشلن    لیق طر  با لستقیال معیماد ر بر  ش ه لست  لدلره کل  ت ری  آشاا ش ه

یِراِ لتخاذ رلهکارهاین  رس  منبه نظر با توجه به نتاین سؤلل د  ،  ( 4693خرلساد روو ،

با رها در زمره دلن  ذهان لفرلد هدتا   فریاگ  به تغسسرلت باساد  بساجام   تولن  نمن، سقچا لیق

کرده  ل  پاالیهها رل تی یل به    لرزشن   عاطفن قو ، آد 9( که ماهست ومان4،9776هتن   پکاق

لز  -گسرد در جریاد ت ری  من هرر زلزجمیه تصمسماتن که معیم  -ها  ج ی  لست که پ ی ه

 ( 4339شون   پسارس،  آد تفدسر من طریی

 گسر  تصمسم هرگونهرل در  شااختن معرفتلیق تنقسی ور رت توجه به با رها   ها  یافته

یا  وعست آموزش پس  لز خ مت   حسق خ مت  معیم تربستبرل  بهیود  وعست برنامه درسن 

تنول باسادیق  ا ه طر لست که در لجرل   جهت لزآد  لهمست لیق موووع ده  مننشاد  معیماد

 تولن  مندلنشیاه فرهایساد، نادی ه گرفتق لیق  وعست    فعالست   تأسس   پر رش آموزش

( معتق  لست با رها بعس  4339لی حن رل حتن تا مرز شکدت پس  بیرد  پسارس   ها  برنامه

شون   قیول غسرقابل  بعس  لست که  لن  قیول غسرقابلثابت شود که  که آدلست عوض شون ، میر 

رل با مفاهسم موجود همیود سازد   قتن  ها آدمیر آنکه به چال  کشس ه شون    کدن نتولن  

بوده لست، لکاود به مان   جذب قابل، چسز  که ده  منرخ  نظمن بن، یک لفت  منلیق لتفاق 

ل  آنکه بتولن  ، آخریق چاره در آد زماد، تغسسر با ر لست؛ باابرلیق نظا  آموزشن برخورد برمن

 ن برل  به چال  کشان د با رها  معیماد دلشته باش  های برنامهلیق  وعست رل تغسسر ده ، بای  

 عاولد بهنتسجه لیق تنقسی، نشاد دلده ش ، بای   عاولد به آنچهبای  متذکر ش   نهایندر تنیسل 

چا  ود که هر لز در نظر گرفته ش معیم تربستدییر لز خ  تنقسقن  لح  در حوزه  ل  نتسجه

مهم آد رل مورد کاکاش قرلر دلده   شرلی  رل برل  تصمسم گسرلد    ها  جایهیکن لز  گاهن

تنقسی حاور   نسز تنقسی بهالیرد  ، رلستا  در لیق سازد من تر آماده   تر ر شقبرنامه ریزلد 

، 4603که گسن   لن  کشس هلز پو ه  در حوزه ت ری  رل به تصویر  تر  مهم(، جایه 4693 

   یادکرده جنبه محتوايی پژوهش در حوزه تدريسترجمه مهر منم  ( لز آد تنت عاولد 

نیرلنن ناظر بر نظریه پاهاد  ومان(  عاولد بهلیق جایه لغیب »قرلر گسرد   موردتوجه دلن  منالز  

                                                 
1. Furinghetti & Pehkonen 

2. Episodic 
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شس د   گسن در لدلمه بر شااساین   به نظم ک(474ص   «شود منمعیم درباره ت ری  مطر  

ر    کار برتأکس  کرده، مرحیه بع   رل  یافته سازماد  پاهاد معیماد به شکل کام ً ها نظریه

  رفتارها  ک س درس لیشاد لز سو  دییر  سو یکلرتیاطات عقای    با رها  معیماد لز 

در دستسابن به  تولنا  منب یق شکل، معیماد   پو هشیرلد »    کرده لست  بسان پس   ل  دلن  من

  با ر  دلنا  منآد بر آنچه معیماد درباره کار خودشاد  جزء جزءبهدرباره ت ری  که  ل  نظریه

« دلن  چیونه»  « که لیقدلن  »خأل فسما بسق  ]در لیق یورت[دلرن  میتان لست، همکار  کاا  

لیین نظا   ادگسرن گ تصمسم  برنامه ریزلد   [معیم  کاا گاد تربست ] [کاه  خوله  یافت 

که رفتار بیش از  هايی زمینهعملکردی در  های مهارتبر  ازاندازه بیشنیز از تکیه  ]آموزشن

 ص « باشد، در کنترل باورها و عقايد است روی خواهند گرداند ها مهارتدر کنترل  که آن

476 ) 

 پژوهش های يافتهپیشنهادهای برگرفته از 

لستخ لمن معیماد،  ها  آزموددر  شود مند     سؤلل سو  پسشاهاد  تسؤلال نتاینبا توجه به  

  دل طییاد حرفه معیمن لز ت ری    یادگسر   ها  بردلشتدری   لز نمره آزمود به ساج  

 لیق تنقسی لختصاص یاب   ها  پرسشاامهبا لستفاده لز  شااختن معرفتبا رها  

 های بعدیپیشنهادهايی برای پژوهش

ت ری   ها  گسر  جهت   شااختن معرفتبا رها  بسق همیدتین لیق تنقسی فق  به  در -4

بر ر   لبعاد با رها     م ل معادالت ساختار  مطالعات تنیسل مدسر پردلخته ش   لنجا 

  شود منپسشاهاد  ت ری  ها  گسر  جهت   شااختن معرفت

لبعاد ناشااخته بدسار  تولن  منمدتقل  یورت بهت ری   ها  گسر  جهتتنقسی بر ر    -9

معیماد کشور ما درباره ت ری    یادگسر  رل آشکار سازد   للیوین  ها  پردلز  مفهو زیاد  لز 

 بومن لز آد لرلئه ده  

 منابع

 -طر  توسعه فرلیا ها  نویق یاددهن آ رد ره(  4693خرلساد روو     پر رش آموزشلدلره کل 
  نت آموزش لبت لین امشه : معا نت آموزش متوسطه   مع یادگسر  
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(  نق    بررسن ر یکردها  ت ری  فکورلنه، لرلئه چارچوب نظر  4694، سس  منم روا   جمعه لما 

لیرلد  مورد:  معیم تربستفکور   مقایده آد با ر یکرد برنامه درسن  معیم تربستبرنامه درسن 

 ، دلنشیاه تربست م رس رساله دکتر ت دبسر شهس  رجائن(  دلنشیاه تربس

حکمت   ژنتسک  تکویان( در دی گاه پساژه   شااسن معرفت(  4694، خدر    خدر  ، زهره   باقر 
  90-0، 4فیدفه، 

معیماد  شااختن معرفتبرنامه درسن بر لساس با رها   ها  گسر  جهت(  تیسسق 4693بهالیرد ، بهاره   

 کارشااسن لرش ، دلنشیاه فرد سن مشه   نامه پایادنظا  برنامه درسن لیرلد   لن رکارلد دست  

(  نظریه ها  تربستن   چال  ها  نظریه پردلز  در آموزش   پر رش 4693پاک سرشت، منم جعفر   

 494-410: 97 فصیاامه نوآ ریها  آموزشن،لیرلد  

(  نیرش لستادلد 4693؛   سسف نرلقن، مریم   لهلل عزتحدسق پور، منم ؛ شریعتم لر ، عین؛ نادر ، 

تنصسین رشته کاردلنن   کارشااسن آموزش لبت لین در  ها  برنامهعیو  تربستن به سرفصل 

 دلنشیاه آزلد لس من  لح  خورلسیاد  دلن    پو ه  در عیو  تربستنآموزش عالن لیرلد  

  449-34: 44 لیفهاد(( 

 پو ه  در عیو  تربستن  تهرلد: سمت  ها  ر ش(  4690خو  نولد، غ مروا   

معیماد عیو    ریاون در د ره  ل  حرفه ها  مهارت(  لرزشسابن 4699، زهرل   زمدتاد پو ه دلن 

  36-33: 3 آموزشن ها  نوآ ر فصیاامه لرتقا  آد   ها  ر شرلهاماین   لرلئه 

معیماد د ره لبت لین   ل  حرفه ها  مهارت (  لرزشسابن4694، زهرل   فرزلد،  لن ل       زمدتاد پو ه دلن 

  433-464 :49 ،آموزشن ها  نوآ ر فصیاامه 

(  درآم   بر للیوها  نویق ت ری   مشه : معا نت 4699خرلساد روو      پر رش آموزشسازماد 

 آموزش   نوآ ر  

مشه : به  نویق  گسر  جهتماطی پو ه  در عیو  تربستن   لجتماعن: (  4694   رکن، بختسار  شعیانن

 نشر 

فصیاامه تعیسم   » لیرلد   چا  کشور جهاد  معیم تربست(  بررسن تطیسقن برنامه 4696شعیانن، زهرل   پایسز 
  437-494: 03 «تربست

   ت ری  پسشرفته  تهرلد: کویر ها ر ش(  4694فردلن ، هاشم   

 درسن  تهرلد: بال  ریز  برنامه(  لیول   مفاهسم 4699فتنن  لجارگاه، کورش   

تنقسی کمن   کسفن در عیو  تربستن    ها  ر ش(  4690گال، مردیت؛ بورگ،  للتر   گال، جوی    

 ( 9776: لیین زبادبه  نشرنصر   همکارلد  تهرلد: سمت    لحم روا  با ترجمه شااسن ر لد
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 سمت
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