


  

 

 

 

 

 

  

قاالت    خال 
ان  علم ا ی   ش م ن ھما   ھار

ی وارز ه     ١٣٩٧ ارد  ١٩و  ١٨ -دا
  

  

  

  

  

  

  



 

٢ 

 

  

ی وارز ه  ت دا ررپ   ن 
و  به تعليم منوط معلمي حرفه اي است كه روي رشد اجتماعي و فرهنگي هر جامعه اي اثرگذار است. توسعه هر كشوري

د علم هماننبيت ماز اين روي از اهم واجبات هر كشوري است. در كشور ايران سنت هاي تر تربيت است. تربيت معلم
اه گرايش گيران اساير حوزه هاي حيات اجتماعي در دوسويگي سنت و مدرن در چالش بوده است و تاريخ تربيت معلم 

 ر حافظ كهن شعقرار دادن آ هاي تربيت معلم خارجي داشته و گاه با آويزه گوشبه سوي واردات و تبعيت محض سنت

ا نمود. ام معلم آن چه خود داشت از بيگانه طلب مي كرد، رو به فهم سنت و به كارگيري مكاتب سنتي براي تربيت
، سنتي ه ايمكند، آيا مدرن شداز الگوي خاصي پيروي مي نوضعيت كنوني ما چيست: آيا تربيت معلم در كشورما

 در حوزه گيشفتآگشتگي و توان فهم كرد نوعي گمها ميو نزديك و آنچه از پژوهش. آنچه از دور نهستيم يا پسا مدر

برطرف  شه يابي وهت ريهاي نيازموده در سنت تعليم و تربيت هستيم.  اين همايش در جت و افراط و تفريطيتعليم و ترب
  كردن اين مشكالت برگزار شده است. 

ناسايي، شوامل تعدد بوده و بدين جهت ضرورت دارد كه اين عهاي سازنده تاريخ آموزش عالي در كشور ما ممولفه
مين در سال دارالمعل عاليتفتحقيق و  مورد پژوهش قرار گيرند. از آغازين روز فعاليت دانشگاه به معني مدرن آن يعني با 

گاه به اسيس دانشهدف ت تا به امروز ما شاهد توسعه كمي وكيفي دانشگاه ها در انواع آن بوده ايم. اگرچه اولين 1297
ت ها رن ماموريهاي مدمنظور تربيت معلم بوده است( همان چيزي كه در خيلي از جوامع رواج داشته است) اما دانشگاه

المعلمين، رني داو اهداف ديگري را غير از تربيت معلم دنبال مي كردند. دانشگاه خوارزمي از بدو تاسيس آن يع
تربيت  ي تعليم واز برادانشگاه تربيت معلم با هدف تربيت نيروي انساني مورد نيدانشسراي مقدماتي، دانشسراي عالي، 

تا كنون  شده است. ذاشتهدانش آموزان را به عهده داشته ولي در سال هاي اخير اين وظيفه به عهده دانشگاه فرهنگيان گ
  ست، اكنونده اشكشور انجام  سه همايش ملي تربيت معلم در چند سال گذشته با همكاري دانشگاه هاي مادر و جامع

  شود. خرسنديم كه چهارمين همايش ملي تربيت معلم به ميزباني دانشگاه خوارزمي برگزار مي

نساني ازنيروهاي اري اسبقه دانشگاه خوارزمي و دانشگاه فرهنگيان نشان داده است كه اين دو سازمان علمي با برخورد
ران ت معلم ايتربي ر كشور قابليت الزم و كافي را براي ايجاد تصوير كالن ازمتخصص و همكاري متخصصين نخبه سراس

  و حل مشكالت بحراني را با تكيه بر توانمندي ها، پژوهش و آموزش داراست.

ا ري و تشكر درداندانشگاه خوارزمي از كليه اساتيد، دست اندركاران و اعضاي هئيت علمي و اجرايي همايش كمال ق
  آرزومند است. نز افزون علمي و پژوهشي را براي همه شركت كنند گادارد و توفيق رو
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ه  ت دا ررپ یانن    ن
 (مقام معظم رهبري)"شوددانشگاه فرهنگيان خيلي مهم است اينجا شخصيت معلمان ساخته مي"

ــه اي اســت. ن ــر جامع ــا در ه ــت ه ــوارترين فعالي ــرين و دش ــم يكــي از مهمت ــت معل ــادين معتربي ــش بني ــق ــم در رش د ل
ــت ــن موضــوع را در صــدر اولوي ــاعي، اي ــعه اجتم ــق توس ــه و تحق ــاد جامع ــردي آح ــهف ــر جامع ــاي ه ــره ار داده اي ق

ــان و نظــرورز ــعه گفتم ــه توس ــرم ب ــاز مب ــز ني ــر چي ــيش از ه ــم، ب ــت معل ــدگي و حساســيت تربي ــناســت. پيچي  ي در اي

ســبتا قــوي شــتوانه نايــران از تاريخچــه يكصــد ســاله و پ حــوزه را پديــدار مــي نمايــد. از جنبــه عملــي تربيــت معلــم در
ــرور ــه نظ ــاز ب ــرد و ني ــي ب ــج م ــتوانه رن ــود پش ــفانه از كمب ــري متاس ــاظ نظ ــي از لح ــت ول ــوردار اس ــه زي و نظربرخ ي

 هشـي و بـههـاي پژوپردازي در ايـن حـوزه بـه شـدت احسـاس مـي شـود. يكـي از مجراهـاي نظـرورزي انجـام فعاليـت

دانــش  توانــد بــه توســعهعلمــي در قلمــرو تربيــت معلــم اســت كــه مقــاالت آن مــيهــاي خصــوص برگــزاري همــايش
  نظري كمك شاياني نمايد.

هش در ايد بــه پــژوهــاي علــوم تربيتــي آنچنــان كــه بايــد و شــهــاي قبــل نــه مراكــز تربيــت معلــم و نــه دانشــكدهدر ســال
اي اخيـر هـدر سـال ت. خوشـبختانهحوزه تربيت معلـم نپرداختـه و نظـام تربيـت معلـم بـا فقـر پژوهشـي مواجـه بـوده اسـ

ــه آن، توجــه بيشــتري بــه پــژوهش  ــا تاســيس دانشــگاه فرهنگيــان و ســپردن امــر خطيــر تربيــت معلــم ب زه ر ايــن حــودب
اســت،  شــده و پــژوهش در حيطــه تربيــت معلــم بــه عنــوان يــك ضــرورت در نظــام آمــوزش عــالي ايــران مطــرح شــده

ــژوهشبطــوري كــه در ســال ــر شــاهد انجــام پ ي ملــي ي در ايــن حــوزه و برگــزاري همــايش هــاي علمــهــايهــاي اخي
ــوده ــان ب ــم از ســوي دانشــگاه فرهنگي ــت معل ــا موضــوع تربي ــاليانه ب ــايشس ــم. برگــزاري هم ــياي ــاي مل ــا موضــوع ه  ب

 ه ايــن حيطــه نيــازكــدر راســتاي تكــوين گفتمــان تربيــت معلــم در كشــور و بــا ايــن اعتقــاد  1394تربيــت معلــم  از ســال 

  گيرد.ي قوي از سوي جامعه دانشگاهي دارد صورت ميبه پشتوانه علمي و نظر

هــا و مطالعــات در حيطــه تربيــت معلــم از حيــث شــايد بتــوان گفــت كــه طــي پــنج ســال اخيــر رشــد محســوس پــژوهش
هــاي قبــل قابــل مقايســه نباشــد. همچنــان كــه در دومــين و ســومين همــايش ملــي تربيــت معلــم كمــي و كيفــي بــا دهــه

ــه ــه شــكحجــم مقال ــافتي ب ــد متعــال چهــارمين هــاي دري ــاري خداون ــه ي ــدا كــرد. اينــك كــه ب ــزايش پي ــاداري اف ل معن
ــزايش حجــم  ــر اف ــا مشــاركت و همكــاري دانشــگاه خــوارزمي در تهــران برگــزار مــي گــردد عــالوه ب همــايش ملــي ب

هاي ارسـالي از سـوي پژوهشـگران، مقـاالت از نظـر كيفـي نيـز رشـد قابـل تـوجهي داشـته اسـت. توزيـع مقـاالت مقاله
ــان و دانشــگاههاي نشــان  مــي دهــد كــه دانشــجو معلمــان، معلمــان شــاغل، اعضــاي هيــات علمــي در دانشــگاه فرهنگي
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انـد. اميـد داريـم كـه برگـزاري ايـن همـايش علمـي دولتي، آزاد و پيام نـور بـه موضـوع تربيـت معلـم ورود پيـدا كـرده
افــزايش دهــد، تــا انشــااهللا در  اشــتياق و توجــه صــاحب نظــران و پژوهشــگران را بــه حــوزه تربيــت معلــم بــيش از پــيش

  اي در نظام تربيت معلم كشور عزيزمان باشيم.هاي آتي، شاهد رشد كيفي قابل مالحظهسال

ــي ــه الزم م ــدر خاتم ــايم. ب ــكر نم ــدير و تش ــايش تق ــن هم ــزاري اي ــدركاران برگ ــت ان ــه دس ــم از هم ــالشدان  ويژه ت

ــان، دبيرعل ــاوري دانشــگاه فرهنگي و  فراهــاني مــي همــايش آقــاي دكتــر محمــد نقــيهمكــاران معاونــت پژوهشــي و فن
همچنــين از  دبيـران اجرايـي همـايش آقايـان دكتــر سـيد صـادق نبـوي و دكتـر آيــت سـعادت طلـب سـپاس ويـژه دارد.
ــه توســط صــاحب نظــران و پژوهشــگران و همــه عزيزانــي كــه در ايــن رويــداد علمــي ار تأثيرگــذ حضــور و ارايــه مقال

مــؤثر  معلــم كشــور ايم. اميــد اســت كــه انشــااهللا ايــن تالشــها در خــدمت تربيــتنمــانــد صــميمانه سپاســگزاري مــيبــوده
  .ها بركيفيت تعليم و تربيت نسل آينده ميهن اسالمي ايران بيافزايدواقع شده و ثمره تالش

 

  دكتر حسين خنيفر

  سرپرست دانشگاه فرهنگيان و رئيس همايش
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ی    ش م ن ھما ھار ی   ر عل   علم ن د

گيري ي جهتد رابه سوين نهاانيازروز افزون به توسعه فعاليتهاي اجتماعي دانشگاه موجب شده است تا ديگر نتوان به مانند گذشته 
نش و يا ترويج دا وه توليد در نظر آورد. امروزه ديگر اكتفاي صرف بخود و براي خود هاي اجتماعي آن وبه مثابه ي پديده اي در 

هادي نمن اينكه مروز ضانش آموختگان ديگر نمي تواندكاركرد منحصر به فرد دانشگاه به حساب آيد. دانشگاه تربيت طيفي از دا
تقويت  امعه وجمولد آگاهي و عقالنيت و ترويج گسترش فرهنگ شهروندي است بلكه نقشي كليدي در تعالي حيات اجتماعي 

ك عنوي تك تادي و منمايد كه بخواهيم آن را در كليه حيات مفضيلت هاي انساني است .اهميت دانشگاه زماني بيشتر رخ مي 
تارهاي فردي، يت هاو رفه فعالآحاد جامعه براي رسيدن به كمال رفتار انساني آن مد نظر قرار دهيم تا از اين طريق بتواند بر كلي

  اجتماعي، اقتصادي سياسي و فرهنگي و ديني اثر گذار باشد.

ه وده است كامعه ببلكه بيشتر اين ج ؛اندصت چنداني براي خدمت به جامعه خود پيدا نكردهها فراز دو قرن پيش، دانشگاه
ست. اايدش شده عنوي عهاي هنگفت اداره دانشگاه را تقبل ولي برداشت كمتري در قياس با ميزان سرمايه گذاري مادي ومهزينه

 طوح مختلفا در ساست كه بتوانند دانش و تخصص ر شايد اولين كاركرد دانشگاه درتاريخ، آموزش معلمين و متخصصين بوده

اساس آموزه  معه را برنگي جاجامعه ساري و جاري نموده تا از اين طريق بتواند رفتار افراد و نهاد هاي اجتماعي، اقتصادي و فره
  هاي علمي هم راستا با اهداف دانشگاه نمايد.

ي در برابر نكه بايسته يا ايولي آيا دانشگاه بيشتر مطالبه گر بود ،استاگرچه دانشگاه وظايفي را در اين راستا به عهده گرفته 
ود خاي جامعه نيازه مطالباتي كه جامعه در برابرش نهاده است پاسخگو بوده و در تصميم گيري هاي جامعه در خدمت اهداف و

را  با موضوع  انشگاه) مادگري جامعه از مطالبهيعني دنباله روي جامعه از دانشگاه و يا  باشد. اين دو گانگي نقش دانشگاه و جامعه (
روبرو  خودش، بحثهاي گسترده اي در تاريخ آموزش عالي در جهان و به طور خاص در جامعه   ايراني با ويژگيهاي خاص

  كند. مي

 روپايي (مدل ار ازثمتااه مدل تشكيل دانشگدو سنت درباره ماهيت دانشگاه برشمرده شده است: مدل اروپايي و مدل آمريكايي. در 

دارد نمي جامعه ئل عموكه ارتباط چنداني با مسا شودگرفته مي ، دانشگاه را به عنوان نهادي در نظر)سنت انگليسي و آلماني
كنون حفظ يري تاوارزش ذاتي آموزش و پژوهش سر لوحه اين نوع دانشگاه بوده و همچنان برتري خود را از ابتداي شكل گ

هت لي به هرجهسته وآگذارد، هرچندكند و ه معتقد است باالخره دانشگاه اثر خود را در ذهن جامعه ميكرده است. اين ديدگا
  تنها نتيجه فرعي آموزش عالي مي باشد و نه هدف غايي آن.
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براي تر اروپايي فاصله گرفته و دانشگاه را در خدمت اهداف جامعه و ابزاري اما مدل پراگماتيسمي آمريكايي از سنت هاي قديمي
كند، دانشگاه ها را بر اساس اصل سود و فايده جويي مورد توليد دانش و نيروي مورد نياز جامعه كه هر آنچه كه جامعه طلب مي

  گيرند.توجه قرار داده و از اين طريق دانشگاه ها ثروتمند و متخصصان در خدمت جامعه قرار مي

يي به نت امريكاساساس  يراني آن نه بر اساس سنت اروپايي آن و نه براساتيد محترم و دانشجويان گرامي، دانشگاه در سنت ا 
ه شده است. امعه ادارگاهي جحيات خود ادامه داده به گونه اي كه نه دانشگاه در خدمت جامعه بوده و نه بر اساس آموزه هاي دانش

راي ين، دانشسالمعلم نامهاي مختلف دارنوعي از دانشگاه كه قرار بوده در خدمت جامعه باشد، دانشگاههايي بوده اندكه با 
ند كه بر لي بوده اوزش عامقدماتي، دانشسراي عالي، تربيت معلم، تربيت دبير فني و فرهنگيان آخرين نسل از اين نوع سيستم آم

انش و د ن حامالنيالن آاساس اهدافي شكل گرفته اند كه وظيفه آنها صرفاً تربيت معلمين و متخصصين بوده است كه فارغ التحص
  گستراندن آن از آغازين دوره هاي آموزش رسمي تا متوسطه و عالي بوده است.

ترش وليد و گستيعني  اگرچه اين نوع دانشگاه در مقايسه با دانشگاه نوع اول يعني دانشگاه هايي كه بر اساس سنت اروپايي
هت ، حداقل جوفق ترجو نمايند، اگر نگوئيم ممرزهاي دانش و تربيت متخصصيني كه بايستي خود، اهدافشان را در جامعه جست

اده اند كه مل نشان دعيز در نمندترعمل كرده و تا حدودي اهداف جامعه را مد نظر قرارداده اند، ولي در عمل اين نوع دانشگاه ها 
ش ها ي متكثر رها و ارزوو با نمي توانند همچون گذشته به راه خود ادامه دهند زيرا به دليل گستردگي دانش و تنوع افكار و عقايد

  .الب استن را طآامعه امروز ايران جامعه امروزي فقط اهداف برنامه ريزان را بر آورده مي سازد تا اينكه آنچه كه ج

  خانمها و آقايان: 

من بهره ض اه است كهدانشگ همايش چهارم ملي تربيت معلم پس از سه همايش قبلي با هدف  پيدا كردن نقشه راه  و ارائه مدلي از 
ضمن  انشگاه كهدلي از گيري از سنت علم براي علم در عين حال هدفمند و سود مند براي جامعه بوده و در تالش است تا به مد

اورها، ز انواع براني او به روز بودن، در خدمت اهداف آزادي طلبانه جامعه متكثر اي و خالقيت جستجوگري، كاوش گري، نقادي
  باشد. ارزش ها، عقايد و سنت ها

عنوان  هنگيان بهگاه فرهمايش چهارم كه با مشاركت دانشگاه خوارزمي با پيشينه و سابقه قديمي در آموزش تربيت معلم و دانش
د آن مي مي شاهيك دانشگاه تازه به عرصه آمده در آموزش تربيت معلم در يكصدمين سال آموزش عالي در دانشگاه خوارز

 يت مادي وان و حمابا همكاري اعضاي محترم هيات علمي دو دانشگاه خوارزمي و فرهنگي نتيجه يكسال برنامه ريزي –باشيم 

ي محور برا اموريتممعنوي روساي محترم دو دانشگاه در دو روز پيش روي براي تحقق همكاري دانشگاه علم محور و دانشگاه 
  چالش هاي پيش روي آموزش تربيت معلم و مسائل و چالش هاي آن بوده است.

  ته علمي همايش، محورهاي همايش را در قالب :كمي

  ابعاد فلسفي، اجتماعي ، اقتصادي، روان شناختي و فرهنگي تربيت معلم-1

  ساختار سازي در تربيت معلم-2

  برنامه درسي تربيت معلم و حرفه آموزي  -3

  آموزش و بهسازي معلمان -4

  فناوري هاي نوين و تحول در تربيت معلم -5

  .ن مقاله را بر اساس آن اعالم كردنمود و فراخوا شناسايي و تدوين

مقاله در مرحله اول به سايت همايش ارسال گرديد كه پس از داوري توسط كميته علمي همايش ، تعداد  280تعداد 
 102در مرحله دوم از اين تعداد مقاله  نويسندگان پذيرفته شده  .رحله چكيده مورد پذيرش قرار گرفتمقاله در م 154

مقاله را براي  24كميته علمي همايش از اين تعداد . له قادر به تهيه خالصه مبسوط بر اساس فرمت ارائه شده گرديدندمقا
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مقاله نيز در قالب ارائه به صورت پوستر پذيرفته  42جلسه مورد پذيرش قرار داد كه تعداد  4ارائه شفاهي در قالب 
و پنل گفتگو بين صاحبنظران فراهم كرده است كه با عناوين تربيت كميته علمي همايش عالوه بر اين، د گرديده است.

معلم: گذشته، حال و آينده و همچنين پنل ساختار سازي در آموزش تربيت معلم را با حضور صاحبنظران علمي و 
اجرايي كه مي تواند چالش هاي پيش روي آموزش تربيت معلم را مورد بررسي قرار دهد در برنامه هاي همايش 

  جانده است.گن

  

ه كخوارزمي  انشگاهدهمايش چهارم با برنامه ريزي علمي و اجرايي موسسه تحقيقات تربيتي، روان شناختي و اجتماعي 
ار دانشگاه به نام سال قدمت دار و در دوره اي از تاريخ گهر ب 55در تاريخ يكصد ساله دانشگاه خوارزمي بيش از 

  ته است.) مزين بوده، انجام گرف1346تا 1342تحقيقات تربيتي(دانشگاه با عنوان سازمان تربيت معلم و 

ان همايش ز دبيرابنابراين جاي دارد از تمامي همكاران موسسه تحقيقات تربيتي، روان شناختي و اجتماعي بخصوص 
 هر نبوي باي دكتجناب آقاي دكتر آيت سعادت طلب از موسسه تحقيقات تربيتي، روان شناختي و اجتماعي و جناب آق

مالي و  زه رياست،حترم حودر پايان از روساي م عنوان دبير اجرايي همايش از دانشگاه فرهنگيان تشكر و قدرداني نمايم.
  امور عمومي و حراست جهت همكاري صميمانه آنان تشكر مي نمايم. -دانشجويي–پژوهشي  -اداري

  

  حمد نقي فراهانيم                                                                                                                    

  بير علمي همايش  د                                                                                               
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  اعضاء كميته علمي

  دبير: دكتر محمدنقي فراهاني

 اعضاء:

  ابراهيم(دانشگاه خوارزمي)بدالرحيم نوهدكتر ع -

  خنيفر (دانشگاه فرهنگيان)دكتر حسين  -

 وشندل اردكاني (دانشگاه فرهنگيان)دكتر طاهر ر-

  دكتر رضا منصوري(دانشگاه صنعتي شريف) -

  دكتر محمود مهرمحمدي(دانشگاه تربيت مدرس) -

  دكتر عباس عباسپور(دانشگاه عالمه طباطبايي)  -

 دكتر سعيد غياثي ندوشن(دانشگاه عالمه طباطبايي) -

  دكتر مرتضي طاهري(دانشگاه عالمه طباطبايي) -

  ريزي آموزش عالي)دكتر مقصود فراستخواه(موسسه پژوهش و برنامه -

  اي)دكتر ابراهيم صالحي عمران(دانشگاه فني و حرفه -

  )رجائي شهيد دبير تربيتانشگاه ددكتر مهدي نويد ادهم( -

  دكتر رضا ساكي(دانشگاه فرهنگيان) -

  )رجائي شهيد دبير تربيتدكتر غالمعلي احمدي(دانشگاه  -

  نگاري ايران)انشنامهدكتر محسن بهلولي(بنياد د -

  دكتر اسداهللا مرادي(دانشگاه فرهنگيان) -

  دكتر محمود تلخابي(دانشگاه فرهنگيان) -

  )پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاهدكتر منيره رضايي( -

  جمعه(دانشگاه فرهنگيان)دكتر محمدرضا امام -

  دكتر ابوالفضل بختياري(دانشگاه فرهنگيان) -

  )دانشگاه فرهنگياندكتر سيدصادق نبوي( -

  دكتر حسن رحيمي(دانشگاه فرهنگيان) -

  دكتر علي ياسيني(دانشگاه ايالم) -

  نژاد(دانشگاه خليج فارس)دكتر امير فرخ -

  دكتر بيژن عبداللهي(دانشگاه خوارزمي) -

  اسمعيلي(دانشگاه خوارزمي) تاجيك دكتر عزيزاهللا -
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  دكتر غالمرضا حاجي حسين نژاد(دانشگاه خوارزمي) -

  عسگري(دانشگاه خوارزمي)دكتر مجيد علي -

  دكتر سعيد ضرغامي(دانشگاه خوارزمي) -

  دكتر مرجان كيان(دانشگاه خوارزمي) -

  دكترسميه سادات آخشيك(دانشگاه خوارزمي) -

 دكتر نسرين محمدحسني(دانشگاه خوارزمي) -

  خواه(دانشگاه خوارزمي)دكتر علي حسيني -

  ي)دكتر سيد عبداهللا قاسم تبار(دانشگاه خوارزم -

 دكتر آيت سعادت طلب(دانشگاه خوارزمي) -

  )دكتر يحيي قائدي (دانشگاه خوارزمي -

  دكتر رضا عظيمي(دانشگاه خوارزمي) -

  دكتر كاظم دلروز(دانشگاه خوارزمي) -

  پور(دانشگاه خوارزمي)دكتر حميد خاني -

  آبادي(دانشگاه خوارزمي)دكتر حميدرضا حسن -

  

  

  اعضاي كميته اجرايي

  و دكتر سيدصادق نبوي ر آيت سعادت طلبدبير: دكت

  اعضاء:

  )(دانشگاه خوارزميدكتر وحيد شقاقي شهري -

  )دكتر كاظم دلروز(دانشگاه خوارزمي -

 دكتر رضا عظيمي(دانشگاه خوارزمي) -

  )پور(دانشگاه خوارزميدكتر حميد خاني -

  )(دانشگاه خوارزميدكتر رضا حبيبي -

  )مي(دانشگاه خوارزدكتر شهرياراميري -

  )(دانشگاه خوارزميدكتر علي عظيمي -

  آقاي مجيد فيروزكوهي(دانشگاه عالمه طباطبايي) -

  )(دانشگاه خوارزميآقاي مهندس مهدي گودآسيايي -

  آقاي جهانگير كاشفي(دانشگاه خوارزمي) -

 )(دانشگاه خوارزميآقاي جواد سپاسي -

  آقاي عبدالوهاب حقي(دانشگاه خوارزمي) -

  وسفي(دانشگاه خوارزمي)آقاي محمدرضا ي -
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  آقاي داوود قرباني(دانشگاه خوارزمي)  -

  راد(دانشگاه عالمه طباطبايي)آقاي محمد سنائي -

  خانم محدثه بنوفاطمه(دانشگاه خوارزمي) -

  خانم زرقا ايالني(دانشگاه خوارزمي) -

  )(دانشگاه خوارزميخانم شهرزاد خدايي -

  خانم آمنه گنجه(دانشگاه خوارزمي) -

  نم زهرا سادات يوسفي(دانشگاه خوارزمي)خا -

  خانم ماندانا صائب(دانشگاه خوارزمي) -

  خانم نسيم قشقايي(دانشگاه عالمه طباطبايي) -

  فرد(دانشگاه عالمه طباطبايي)خانم شيرين توحيدي -

  خانم فرزانه صادقي(دانشگاه عالمه طباطبايي) -

  خانم شقايق سعادتمند(دانشگاه عالمه طباطبايي) -

  خانم مرجان جمشيدي(دانشگاه عالمه طباطبايي) -

  خانم سارا حاجي آقاپور(دانشگاه عالمه طباطبايي) -

  خانم فاطمه احمدي(دانشگاه عالمه طباطبايي) -

  زاده(دانشگاه عالمه طباطبايي)خانم عاطفه حسين -

  خانم سپيده يوسفي(دانشگاه عالمه طباطبايي) -

  گاه عالمه طباطبايي)السادات آيتيان(دانشخانم فاطمه -

  خانم آيدا عظيمي(دانشگاه عالمه طباطبايي) -

  نژاد(دانشگاه خوارزمي)خانم زينب امام -

  خانم معصومه منقبتي(دانشگاه فرهنگيان) -

  نژاد(دانشگاه فرهنگيان)خانم نجمه سلطاني -

  خانم نيره كارگري دهكردي(دانشگاه فرهنگيان) -

  گيان)خانم وحيده كاشي(دانشگاه فرهن -

  آقاي محمد بازافكن(دانشگاه فرهنگيان) -

  آقاي محمد اسدي(دانشگاه فرهنگيان) -

  )فرهنگيان دانشگاه( موسوي صاحب سيد -
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 16 ............................................................................................................................. اول محور

 16 ........................................................................ معلم تيترب يفرهنگ و يروانشناخت ،ياقتصاد ،ياجتماع ،يفلسف ابعاد

 17 ................................................ دانشجومعلمان؟ در يليتحص زهيانگ يارتقا اي يليتحص شرفتيپ: فكور معلم تيترب ضرورت

 18 ........................... )قم انيفرهنگ دانشگاه يمورد مطالعه(معلمان دانشجو يتيترب فلسفه ميترس در انيفرهنگ دانشگاه دياسات قشن

 19 ................. يجهان اشتبهد سازمان سالمت آموزش يهامؤلفه اساس بر ييابتدا ششم تا اول يهاهيپا يتجرب علوم يمحتوا ليتحل

 20 ................ دخترانه مدارس رانيمد يور بهره با) تيهو ، كنترل ،يكپارچگي ت،يحما( يسازمان فرهنگ منتخب يها شاخص  رابطه
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 36 ...................................................................... فارس انيفرهنگ دانشگاه انيدانشجو ياجتماع يريپذتيمسئول يابيارز
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 38 ........................................................................................................... آموزش در هنر كاربرد و معلم تيترب
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  گيزه تحصيلي در دانشجومعلمان؟ضرورت تربيت معلم فكور: پيشرفت تحصيلي يا ارتقاي ان

  

  1انسي كرامتي
  

  چكيده

ت آنها ررسي كيفيبنيز  تربيتي و -هدف از تربيت معلم فكور رشد استدالل معلمان در زمينه داليل استفاده از اقدامات آموزشي
نشگاه در دا ياددهي براي خود و دانش آموزان خويش است. در راستاي تحقق چنين هدفي -درجهت ارتقاي محيط يادگيري

ه لزوما ر باشند كرخوردافرهنگيان، نيازمند دانشجوياني هستيم كه از انگيزه هاي دروني بااليي در زمينه رشد حرفه اي خود ب
هاي پيشرفت گيزههم راستا با  برخورداري آنها از پيشرفت تحصيلي باال نيست. از اين رو هدف از اين پژوهش بررسي ان

ش با روش ين پژوهادانشگاه فرهنگيان است كه داراي پيشرفت تحصيلي نسبتا بااليي نيز هستند. تحصيلي دانشجومعلمان در 
 اشمي نژادرديس هكيفي انجام شد و جامعه آماري آن شامل تمامي دانشجومعلمان در دو گروه علوم تربيتي و علوم پايه پ

صورت هدفمند  نمونه مورد نظر كه بهر است. نف 670هستند كه تعداد آنها برابر با  1395- 1396مشهد در سال تحصيلي 
ه بخش قابل توجهي از كو يافته ها نشان داد  نفر بود. اطالعات الزم توسط مصاحبه جمع آوري شد 15انتخاب شدند، برابر با 

  يست. علمي نمداليل مطرح شده در زمينه پيشرفت تحصيلي دانشجومعلمان، مبتني بر انگيزه هاي دروني آنها در حرفه 

 معلم فكور، پيشرفت تحصيلي، انگيزه تحصيلي  :هاكليدواژه

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
  e.keramati@cfu.ac.ir ، مشهد، ايران.  شهيد هاشمي نژاد مشهد دانشگاه فرهنگيان، پرديس. دكتري برنامه درسي، استاديار، گروه علوم تربيتي،  1
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  نقش اساتيد دانشگاه فرهنگيان در ترسيم فلسفه تربيتي دانشجو معلمان(مطالعه موردي دانشگاه فرهنگيان قم)

 2، فرزانه جعفريان يسار1حميد جعفريان يسار
  

  چكيده

 نامه درسيسفي، براز، تفكر فلسفي، دانش فلسفي، نگرش فلسفي، روش تحقيق فلسفي، نقد فلاي فلسفه تربيتي معلم، شاكله 

ه رهنگيان بشگاه فورزي، فلسفه تدريس، فلسفه معلمي و فلسفه تربيت معلم بوده و دانفلسفي، بيانيه شخصي فلسفي، فلسفه
 و مصاحبه ك معتبرتحليلي، با مراجعه به مدار اين مقاله به روش توصيفي ـ كند.ساز تربيتي عمل ميهويتعنوان يك نهاد 

ه تربيتي ل فلسفاساتيد نقش پررنگي در تشكي آوري شده است.جمع يافته، با اساتيد و دانشجويان، به صورتنيمه سازمان
از نظر  . اندهريزي كردها و دانش تخصصي، اقدامات علمي و آموزشي را پيها و مهارتدانشجومعلمان نداشته اما از جنبه روش

ا نقش بوده؛ ام ، مؤثرگيري فلسفه تربيتي به معناي تربيت انسان مفيد و فاخر جامعه اسالمينقش اساتيد در شكل دانشجويان،
اه اسطه جايگان به واساتيد دانشگاه فرهنگيثير منفي داشته است. مسؤوالن و مديران دانشگاه در ترسيم فلسفه تربيتي، تأ

بيتي به سفه تراي در ترسيم فلسفه تربيتي دانشجومعلمان داشته و الزم است در تكميل فلدهالگويي و تربيتي، نقش عم
ر د رسالت معلمي هاي انساني و اخالقي، اعتقادات ديني و ايماني،موضوعات حيات طيبه، الگوهاي رفتار اسالمي، صالحيت

  اي، توجه بيشتري نمايند.جامعه اسالمي و هويت حرفه

  .، اساتيد، مديران، دانشجومعلمانفه تربيتيفلس ها:كليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 h.jafarian@cfu.ac.ir، ايران (ره) قم يطالقان اهللاتيآ سيپرد، انيدانشگاه فرهنگ ،اريو استاد يعلم أتيعضو هاي فلسفه تعليم و تربيت، دكت. 1

 gmail.com1995000farzaneh@نگيان .  دانشجوي علوم تربيتي دانشگاه فره2
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هاي آموزش سالمت سازمان بهداشت اساس مؤلفه هاي اول تا ششم ابتدايي برتحليل محتواي علوم تجربي پايه
  )WHOجهاني (

  1پور محمدعلي

  چكيده 

يشنهادي پهاي آموزش سالمت اساس مؤلفه بر 1396هدف از اين پژوهش تحليل محتواي كتب اول تا ششم ابتدايي چاپ 
، دندان وهاي آموزش سالمت سازمان بهداشت جهاني شامل  بهداشت پوست ، دهان سازمان بهداشت جهاني است. مؤلفه

هش ر اين پژوالعه دتغذيه ، ورزش و تحرك بدني، بيماري و سيگار و مواد مخدر در كتب ابتدايي است. جامعه آماري موردمط
احد تحليل نيز است. روش پژوهش توصيفي از نوع تحليل محتوا است و و 1396تجربي ابتدايي چاپ كتب اول تا ششم علوم 

درسي (  ي كتابدهد كه در محتواوتحليل  نشان ميصفحات كتاب شامل متون، پرسش، تمرين و تصاوير بودند. نتايج تجزيه
مورد)، 7هاي بهداشت پوست (فرواني  به مؤلفه 44ها) علوم تجربي اول تا ششم ابتدايي از مجموع متن، تصاوير و فعاليت

دهد به ان ميشده است، كه نشمورد) پرداخته5مورد) و تغذيه (21مورد)، ورزش و تحرك بدني(11دندان( بهداشت دهان و
صورت هاي سالمت بهها توجه شده و همچنين در كتب علوم تجربي، مؤلفهمؤلفه ورزش و تحرك بدني بيش از ساير مؤلفه

  ه است. گونه توجهي نشدهاي بيماري (ايدز) و سيگار و مواد مخدر هيچساوي موردتوجه قرار نگرفته است.و به مؤلفهم

  آموزش سالمت، علوم تجربي، سازمان بهداشت جهاني، تحليل محتوا ، كتب دوره ابتدايي  ها:كليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  m.alipour@birjand.ac.irايران.  بيرجند، دانشگاه بيرجند، ،برنامه ريزي درسي ي كارشناسي ارشد. دانشجو 1
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مديران  وري بهره با رچگي، كنترل ، هويت)ه  شاخص هاي منتخب فرهنگ سازماني (حمايت، يكپارابط
  مدارس دخترانه

  2، ميترا شفيعي اول1مسعود دلبري

  چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه شاخص هاي منتخب فرهنگ سازماني (حمايت، يكپارچگي، كنترل ، هويت) با بهره وري 
به شكل ميداني اجرا شده است. براي جمع آوري مديران مدارس دخترانه است. اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بوده و 

اطالعات از پرسشنامه استاندارد جهاني فرهنگ سازماني و پرسشنامة بهره وري استفاده شد. پس از هماهنگي هاي به عمل 
ي، آمده با اداره پست شهرستان اردبيل ، پرسشنامه ها به همراه گزارشي مختصر از فرايند تحقيق اجرايي و درخواست همكار

پرسشنامه كه برگشت داده  50نفر) ارسال شد. در نهايت  60براي كليه مديران دبيرستان هاي دخترانه شهرستان اردبيل (
شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت. بدين منظور ابتدا از آمار توصيفي براي خالصه كردن و طبقه بندي داده هاي خام و 

از آزمون همبستگي اسپيرمن براي تعيين ارتباط بين متغيرهاي تحقيق استفاده  محاسبة ميانگين، انحراف معيار و... و سپس
 شد. در نهايت يافته هاي حاصل از تحليل آماري آماري نشان داد ميان شاخص هاي منتخب فرهنگ سازماني يعني: حمايت

(p=0/037)يكپارچگي ، (p=0/045) كنترل ،(p=0/012) هويت (p=0/016) هاي دخترانه وري مديران دبيرستانبا بهره
  . ، ارتباط مثبت معني داري وجود دارداردبيل

  ويت، بهره وري مدير مدرسهفرهنگ سازماني ، حمايت، يكپارچگي، كنترل ، ه:  هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
      Delbari_masoud@yahoo.com كارشناس ارشد رفتار حركتي، مدرس دانشگاه فرهنگيان  1
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مديران مدارس  وري هرهب باه  شاخص هاي منتخب فرهنگ سازماني (سيستم پاداش، تعارض، ارتباط) رابط
  دخترانه

  2، ميترا شفيعي اول1مسعود دلبري

  چكيده

مديران  وري بهره باهاي منتخب فرهنگ سازماني (سيستم پاداش، تعارض، ارتباط) ه  شاخصرابطبررسي  اضرح پژوهشهدف 
 آوريجمع  براي ت.ده اسش اجرا ميداني شكل به و بوده همبستگي نوع از توصيفي  ،پژوهشاين  .مدارس دخترانه است

هنگي هاي به عمل . پس از هماشد  استفاده وري بهره پرسشنامة و سازماني فرهنگ استاندارد جهاني پرسشنامه از اطالعات
ري، واست همكاو درخ آمده با اداره پست شهرستان اردبيل ، پرسشنامه ها به همراه گزارشي مختصر از فرايند تحقيق اجرايي

ه كه برگشت داده پرسشنام 50نفر) ارسال شد. در نهايت  60رستان هاي دخترانه شهرستان اردبيل (براي كليه مديران دبي
 و خام هاي داده يبند طبقه و كردن خالصه براي توصيفي آمار شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت. بدين منظور ابتدا  از 

 تحقيق يرهايمتغ بين ارتباط تعيين براي  پيرمناس همبستگي آزمون از سپس  و ..و. معيار انحراف ،ميانگين محاسبة

: سازماني فرهنگ منتخب هاي شاخص در نهايت يافته هاي حاصل از تحليل آماري آماري نشان داد ميان .شد  استفاده

 مديران ريو بهره ) با=028/0P) و الگوهاي ارتباطي(=037/0P)، سازش با پديده هاي تعارض (=041/0Pسيستم پاداش (

  ارتباط مثبت معني داري وجود دارد .خترانه، مدارس د

  مدرسه مدير ،وري بهرهسيستم پاداش، سازش با تعارض، الگوهاي ارتباطي،  ،سازماني فرهنگ:  هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
      Delbari_masoud@yahoo.com كارشناس ارشد رفتار حركتي، مدرس دانشگاه فرهنگيان   1
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مديران مدارس  وري بهره با  ه  شاخص هاي منتخب فرهنگ سازماني (خالقيت، ريسك پذيري، رهبري)رابط
 دخترانه

  2، ميترا شفيعي اول1يمسعود دلبر

  چكيده 

وري  هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه شاخص هاي منتخب فرهنگ سازماني (خالقيت، ريسك پذيري، رهبري) با بهره
ي ي جمع آورت. برامديران مدارس دخترانه است. اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بوده و به شكل ميداني اجرا شده اس

 اي به عملهنگي هندارد جهاني فرهنگ سازماني و پرسشنامة بهره وري استفاده شد. پس از همااطالعات از پرسشنامه استا

ري، واست همكاو درخ آمده با اداره پست شهرستان اردبيل ، پرسشنامه ها به همراه گزارشي مختصر از فرايند تحقيق اجرايي
ه كه برگشت داده پرسشنام 50رسال شد. در نهايت نفر) ا 60براي كليه مديران دبيرستان هاي دخترانه شهرستان اردبيل (

اي خام و هداده  شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت. بدين منظور ابتدا از آمار توصيفي براي خالصه كردن و طبقه بندي
اده فحقيق استرهاي تمحاسبة ميانگين، انحراف معيار و... و سپس از آزمون همبستگي اسپيرمن براي تعيين ارتباط بين متغي

)، =018/0P( شد. در نهايت يافته هاي حاصل از تحليل آماري نشان داد ميان شاخصهاي فرهنگ سازماني يعني: خالقيت
اري مثبت معني د با بهره وري مديران دبيرستان هاي دخترانه اردبيل ، ارتباط) =12/0P( رهبري )،=024/0P(ريسك پذيري

  . وجود دارد

  درسه، خالقيت، ريسك پذيري، رهبري، بهره وري ، مدير مفرهنگ سازماني  : كليد واژه ها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
      Delbari_masoud@yahoo.com دانشگاه فرهنگيان  كارشناس ارشد رفتار حركتي، مدرس 1

  آموزش و پرورش شهر تهرانسازمان روانشناسي،  كارشناس  2
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  شدنآموزش انتقادي و تربيت معلم زبان انگليسي در عصر جهاني

  1حسين داوري

  

 چكيده

 از پديده خير متاثرهاي اشود كه در دهههاي مهم در حرفه آموزش زبان انگليسي برشمرده مياز جمله مولفه» تربيت معلم«

ن تحوالت ز جمله اياي همراه شده است. اشدن با تحوالت گستردهشدن و گسترش زبان انگليسي به مثابه زبان جهانيهانيج
ود؛ رويكردي كه ضمن ميالدي به حوزه آموزش زبان انگليسي اشاره نم 1990توان به ورود رويكرد آموزش انتقادي در دهه مي

د معلم، و كاركر هاي شاخص در اين حوزه و از آن جمله نقشبازتعريف مولفه كشانيدن شماري از اصول مطرح، بابه چالش
علم و معرفي ه تربيت مر مولفبفراگير، كتاب درسي، ارزشيابي و ... همراه بوده است. با توجه به تاثيرگذاري اين رويكرد انتقادي 

ه نصر در حرفعهاي آموزشي براي اين قشهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي جديد در كنار نها و بايستهها، ضرورتنقش
علم زبان مند تربيت در رو آموزش زبان انگليسي، در اين مقاله تالش بر آن بوده تا ابتدا به داليل اهميت توجه به اين رويكرد

ولو واديوماراالگوي ك هاي نوظهور انتقادي در اين حوزه و در راس آنگيري از ديدگاهانگليسي، پرداخته شود. سپس با بهره
زش زبان نامه آموشود. نظر به وضعيت پرانتقاد برشناسي روند تربيت معلم زبان انگليسي پرداخته مي)، به آسيب2012(

ضمن  توان، مينگليسيانگليسي در ايران، باور نويسنده بر آن است كه در سايه توجه به اين رويكرد در تربيت معلم زبان ا
ر يران متصويسي در اتر براي معلمان در برنامه آموزش زبان انگلو فرهنگي، نقشي فعال زدن به نوعي هوشياري زبانيدامن

د هاي موجورخي كاستيبتوان تا حد قابل توجهي بر فعال و خودباوري است كه مي نمود. در نتيجه تربيت چنين معلم انتقادي
  آمد.  ... فايق يابي و، شناخت فراگيران، نحوه ارزشدر برنامه آموزش زبان انگليسي در ابعادي چون كتاب درسي، شيوه آموزش

  

  .شدن، برنامه آموزش زبان انگليسيتربيت معلم، آموزش انتقادي، جهاني  :هاكليدواژه
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  وپرورش در تربيت شهروندي: ادراكات والدين و متخصصانبررسي نقش نظام آموزش

  4، محمد محمودي بورنگ3نبئي ، حمزه2فرد ، علي مهدوي1محمد اكبري بورنگ 

  

  چكيده

قتصادي، ش هاي ابايد زمينه توسعه پايدار در همه بخ رسمي در تعليم و تربيت هر كشورآموزش و پرورش به عنوان نهاد 
ز ار كشور و وسعه هفرهنگي، اجتماعي، سياسي و ... را فراهم سازد. تربيت شهروندي يكي از مولفه هاي اساسي در رشد و ت

 ين مطالعهارد. امهم در  توسعه پايدار در بخش هاي اجتماعي تلقي مي شود كه بر ساير بخش تاثير چشم گيري د موضوعات

تخصصين ين و مبا هدف بررسي نقش نظام آموزش و پرورش در تربيت شهروندي دانش آموزان از طريق بررسي ادراكات والد
الدين و العه واز نوع مطالعه موردي است. جامعه مورد مط صورت پذيرفته است. روش مورد استفاده در اين پژوهش كيفي

نفر  22دسترس با  بوده كه با استفاده از روش نمونه گيري در 1395- 96معلمين دانش آموزان شهر بيرجند در سال تحصيلي 
حاصل  كه نتايج دهه بواز والدين و معلمين مصاحبه به عمل آمده است. ابزار پژوهش در اين تحقيق مصاحبه نيمه ساختار يافت
بر  ه شوندگانمصاحب از مصاحبه با استفاده از كدگذاري باز و محوري مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه

اما  ه است؛ه شهروندي عملكرد خوبي داشتاين باورند كه آموزش و پرورش در ايجاد و پرورش دانش و مهارت هاي ويژ
  شهروندي را در دانش آموزان ايجاد كند. نتوانسته است نگرش هاي ويژه 

  

  دانش آموزان، متخصصان والدين،  آموزش و پرورش، تربيت شهروندي،: هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  akbarybooreng@birjand.ac.ir دانشگاه بيرجند. ،ربيتيدانشكده علوم ت ،برنامه درسي ،استاديار 1

    دانشگاه بيرجند ،برنامه درسي، دانشجوي كارشناسي ارشد 2

      دانشگاه بيرجند. ،برنامه درسي ،دانشجوي كارشناسي ارشد 3

    .دانشگاه بيرجند ،برنامه درسي ،دانشجوي كارشناسي ارشد 4
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 واكاوي معيارهاي معلمي در انديشه مربيان بزرگ ايران
  3، حميد احمدي هدايت2، نجمه احمدآبادي آراني1محمد حسن ميرزا محمدي

  چكيده

شمندان و اندي . از ميان تمامي مربياناستر، واكاوي معيارهاي معلمي در انديشه مربيان بزرگ ايران هدف پژوهش حاض
 و علي تربيتي ايران، پنج نماينده شامل عيسي صديق، محمد باقر هوشيار، علي محمد كاردان، غالمحسين شكوهي

سنادي، يخي، اروش هاي تحليل مفهوم، تار شريعتمداري انتخاب شده اند. روش هاي مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل
ربيان نديشه ما. براي رسيدن به هدف پژوهش كه مشتمل بر تحليل و واكاوي معيارهاي معلمي در استتطبيقي و انتقادي 

يان از جمله عيسي معيارهاي معلمي در انديشه مرب  -1بزرگ ايران است سئواالت پژوهشي به شرح زير صورت بندي گرديد : 
انديشه هاي  بر مبناي -2محمد باقر هوشيار، علي محمد كاردان ، غالمحسين شكوهي و علي شريعتمداري چيست ؟  صديق،

ايج مود ؟  نتذكر ن مربيان بزرگ ايران در خصوص معيارهاي معلمي ، چه راهكارهايي براي بهبود نظام تربيت معلم مي توان
ر است كه رخورداه مربيان بزرگ ايران از منزلت و جايگاه خاصي بپژوهش در خصوص سئوال اول نشان مي دهد معلم در نگا

ظم در اني، نمشتمل بر معيارهايي است از جمله در نگاه دكتر صديق؛ عشق به پيشه، احساس مأموريت خاص، سالمت جسم
ط به فن تسلو  فكر و روشني در گفتار ، متخلق به سخاوت و بزرگ منشي، اطالعات عمومي باال، شناخت همه جانبه كودك

مهر  ودن، منشأاسوه ب ي بودن، الگو ومظهر توحيدتدريس و در نگاه دكتر هوشيار؛ دارا بودن معلوماتي جامع، كمال شخصيتي، 
پذيرش  زادي وو محبت بودن، بازآموزي مدام خود، ايضاح كننده ارزش ها، ايجادكننده فرصت براي استفاده صحيح از آ

انديشه،  از آزادي ورداريكتر كاردان؛ توجه به وظايف غير از تعليم، نگاه دانش پژوهانه، برخمسؤليت در متربيان و در نگاه د
هاي  وهيآشنايي با ش برقرار كننده ارتباطات قلبي و معنوي با متربيان، منتقل كننده فرهنگ، توجه به نقش آدم سازي خود،

دف هسفه و ر نگاه دكتر شكوهي ضرورت داشتن فلتربيت، تبحر در فنون تدريس و داشتن صالحيت جسماني، عقالني و د
، تمركز ن شاغلمعين و برنامه و روش هاي مشخص در امر تربيت معلم، شخصيت متعادل، مزين به اخالق، بازآموزي معلما

ت و بيعليم و ترتاصول  فعاليت هاي تربيت معلم در سازماني خاص و در نگاه دكتر شريعتمداري؛ سطح معلومات باال، آشنايي با
 ا مي توانرباال  روانشناسي، آگاهي با فرهنگ و معارف اسالمي، تبحر در رشته هاي درسي، برخورداري از اطالعات عمومي

 ظام تربيتهبود ناشاره نمود. نتايج پژوهش در خصوص سئوال دوم نيز نشان مي دهد مهمترين راهكارهاي پيشنهادي براي ب

دانشهاي  هت كسبرگ مي توان به مؤلفه هايي همچون بازآموزي مداوم معلمان جمعلم  ايران بر مبناي انديشه مربيان بز
توان  ... را ميژوهش ونوين و متناسب، تبحر در فنون مختلف تدريس، برخورداري از آزادي انديشه، تخلق به اخالق آموزش و پ

  اشاره نمود. 

   معلم، معيار ، مربيان بزرگ ايراني :هاكليدواژه

  

                                                            
  ه شاهد دانشيار، فلسفه تعليم و تربيت، دانشگا  1

  دانشجوي دكتري، فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه پيام نور تهران  2

  ahmadi@shahed.ac.ir-hدانشجوي دكتري، فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه شاهد.  3
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آزمون  هاي شخصيتيگرايي ضرورتي قابل تأمل جهت متناسب كردن محيط يادگيري با تيپتباطي ارنظريه
   بريگز-مايرز

  1مهدي عطار

  

  چكيده

ر تشود. ما بيش مي هاي شخصيتي عمدتاً به عنوان يك عامل تعيين كننده در مورد چگونگي يادگيري افراد در نظر گرفتهتيپ
، ا از دانشمك تازه به همين خاطر فضاها و ساختارهاي آموزشي ما بايد متناسب با دراز ساختن، ارتباط برقرار مي كنيم؛ 

گرايي جهت ي ارتباطهدف از اين مقاله بررسي و تحليل نقش نظريه سبك حركت دانش، جريان و رفتار دانش هماهنگ شود.
ل پژوهشگران د سال اخير مورد اقبااست كه در چن )MBTI( گزيبر-رزيآزمون ما هايمتناسب كردن محيط يادگيري با سبك

معتبر به  اطالعاتي اه هايقرار گرفته است. روش كار مروري نظام مند بوده و نويسنده با استناد به منابع كتابخانه اي و پايگ
ا ب ه هماهنگكاشيم؛ بهاي اين پژوهش نشان داد كه بايد به دنبال بينش جديدي تجزيه و تحليل اين امر پرداخته است. يافته

همي اند نقش مگرايي مي توي ارتباطدانش امروز است. الزمه ي نوآوري و رشد مداوم برقراري ارتباط است؛ از اين رو نظريه
 يم شنهاديپكه نگارنده مقاله  يياساس الگو نيبر هم  ايفا كند. MBTIهاي جهت متناسب كردن محيط يادگيري با سبك

يط ردن محكجهت متناسب  انيدانشگاه فرهنگ يهاسيو دانشجو معلمانِ پرد ن، معلمادياسات نيب يشبكه ا جاديدهد؛ ا
  معلمان در سرتاسر كشور است. يريادگيدانش و  يو كمك به روزآمد MBTIهاي يادگيري يادگيري با سبك

   

  اي، محيط يادگيري، دانش شبكههاي شخصيتيگرايي، تبپارتباط  :هاكليدواژه
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  راهكارهاي تربيت جنسي كودكانبررسي اصول و 

  1مهسا قاسمي مفرد

  چكيده

و  درسهن،ميوالد يتهايمسئول نياز مهم تر ،يبه بزرگسال يو به ثمر رساندن كودك، مراقبت و رساندن او از دوران كودك تيترب
فتار ر يرنحوه بتعدد معوامل  تيترب ريمس نيدر جامعه باشد.در ا ديمف ينقش ها يرايپذ ندهيبتواند در آ كهيجامعه است بطور

ساس ا كه بر است،چرآن ها نياز مهم تر يجنس تي،ترب تيمختلف ترب يجنبه ها اني.از مگذارندي،اخالق و اعتقادات او اثر م
ر د هزيغر نيوجود احاضر است . يعمر در وجود آدم انيو تا پا شوديبا كودك متولد م يجنس ةزيغر  يو علم ينيد يها افتهي

 تيچه تربچنان و شوديو صالح فرد م ريو خ دتسعا يةشود ما تيو درست هدا حيصح رياست كه اگر در مس يانسان به گونه ا
 ني،و ات استبازگش رقابليو غ ريجبران ناپذ يكه گاه شوديم يسبب بروز مسائل و مشكالت رديانجام نگ يحيبه شكل صح

ن از هما يسجن تيو ترب تي.پس الزم است كه هداسازديفرد را متوجه خود م رامونيمشكالت نه تنها او را بلكه جامعه و پ
ود خسالم كه  ينسل جاديمناسب كه باعث رشد و كمال او و ا ي،مورد توجه واقع شود تا بتوان كودك را در جهت هياول حلمرا
است  يشيمايپ-يفيحاضر، روش توص قيكرد. روش انجام گرفته در تحق تيسالم و صالح است ، ترب يجامعه ا ةدهند ليتشك

مدرسه و  ن،يلدوا يتهاينقش و مسئول يبه بررس ،يو اهتمام به آن از همان دوران كودك تيضرورت امر ترب انيكه ضمن ب
 ةزيرغ زيدر اسالم ن .كنديم انيبه كار گرفته شود را ب ستيبا يم تيترب نديرا كه در فرا ياز اصول يجامعه پرداخته و برخ

و  از افراط يدور واعتدال  تدر اسالم لزوم مراعا نيكمال و آرامش است، همچن يةه مابلك ستين يو زشت يديپل ةنشان يجنس
 ات،يبهنر، اد ريا نظه نهيدر تمام ابعاد و زم يجنس زهيها كه غر سميديواقع شده است، اما نه همچون فرو ديمورد تأك طيتفر

 و تيو هدا ان هستدر تمام طول عمر همراه انس يجنس ةزيگرفت كه غر جهينت توانيم ني. بنابرافكنديب هياخالق و ... سا
ها  بيو آس است و در صورت عدم پرداختن به آن با خسارت يياست چرا كه موجب كمال و شكوفا يضرور يآن امر تيترب

با  نينند، و همچك تيعاررا  يبوده و اصول رايرا پذ ييتهايمسئول ،يتيامر ترب نيالزم است كه بر ا انيهمراه است و بر اطراف
 شخص ودر نتوايم صورت است كه نيارائه شود آشنا شوند، به ا ستياب يم يكه در هر مرحله از سن متربّ يينكات و محتوا

و داز  يجنس تيترب با ضرورت شتريب ييحاضر با توجه به مطالب فوق آشنا قيهدف تحق. كرد نهيو واكس منيجامعه را ا تينها
انواده، خ  نيب فيوظا مياست؛ سپس به تقس يمتناسب با سن متربّ  يل و برنامه اراه ح يضمن ارائه  ،ينيو د يمنظر علم

  .شوديپرداخته م تيمدرسه و جامعه بعنوان سه نهاد مؤثر در ترب

 يجنس بيآس ،يجنس تيضرورت ترب ،يبرنامه جنس ،يجنس تيترب:  هاكليدواژه

 

                                                            
  Mahsaghmofrad@gmail.comدانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان مشهد، مشهد، ايران.  1
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مان مقطع ابتدايي و دبيران متوسطه شهرستان توانمندسازي روانشناختي و اخالق حرفه اي بين معل سهيمقا
  ايالم

   ٣، عاطفه سبزواري٢، سيمين چراغي١فرشته هواسي

  

  

 چكيده
وسطه يران متتوانمندسازي روانشناختي و اخالق حرفه اي بين معلمان مقطع ابتدايي و دب سهياين پژوهش با هدف مقا

و  ان ابتداييمعلم يهجامعه آماري اين پژوهش را كلست. اي امقايسه-پژوهش حاضر علي روش انجام شد.شهرستان ايالم 
تمامي معلمان و  بين زا دسترس در گيرينمونه روشبه نفر از معلمان ابتدايي و متوسطه 100باشند، كه متوسطه شهر ايالم مي

تزر ختي اسپريي روانشنااستاندارد توانمندساز ها، شامل دو پرسشنامهدبيران شهر ايالم انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده
رسشنامه در اختيار پها، باشد. در اين پژوهش، پس از طرح سوال) مي1393) و اخالق حرفه اي قاسم زاده و همكاران (1996(

اي كرونباخ ده از آلفا استفاها واقع شد. پايايي پرسشنامه بچند تن از اساتيد قرار گرفت و پس از اصالحات الزم مورد تاييد آن
استفاده شده  )واريانس و تحليل Tآزمون( پژوهش از آمار توصيفي و آمار استنباطي هاييهبا توجه به فرضبود.  88/0با  برابر
تفاوت مبيران ددر معلمان و  . نتايج پژوهش حاكي از آن است كه ميزان توانمندسازي روانشناختي و اخالق حرفه اياست

ران  در ان و دبيمعلمبين دو گروه باشد. همچنين مشخص شد كه از معلمان مياست، كه توانمندسازي در بين مديران بيشتر 
  . داردنوجود  يمعنادارهاي اخالق حرفه اي تفاوت مولفه

  توانمندسازي روانشناختي، معلمان اي،اخالق حرفه : هاكليدواژه

                                                            
   gmail.com1993Helenatalabanoo@، دانشگاه فرهنگيان. و آموزش ابتدايي يگروه علوم تربيت .  1

  فرهنگيان دانشگاه و آموزش ابتدايي، يگروه علوم تربيت.  2

  فرهنگيان دانشگاهو آموزش ابتدايي،  يگروه علوم تربيت.  3
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  تهران  رابطه خودكارآمدي با كيفيت زندگي دانشجويان پسر دانشگاه فرهنگيان

                                                                                            

   2محمد حسين نژاد ،1فائقه ترابي    

 
  چكيده

با ست ابندورا  ريههاي مهم خود يا خويشتن در نظيكي از جنبه كه ي بين خودكارآمديتعيين رابطهحاضر  يمطالعه هدف 
 اد جامعه،براي افر با توجه به مهم بودن كيفيت زندگيبه شمار مي رود، از زندگي  ايتمنديمعادل با رض هك كيفيت زندگي

متي ئوالن حكوان و مسريزان و سياست گذران اجتماعي و مديربرنامه يهاتياصول و اولو نيتريتالش براي ارتقاء آن از اصل
توليان بيت و منظران تعليم و ترويان و معلمان از نظر صاحبموضوع كيفيت زندگي دانشج در هر جامعه و كشوري است.

فراد در بين ا كارآمديها و مؤسسات آموزش عالي داراي اهميت قابل توجهي است. بنابراين، با توجه به اين كه خوددانشگاه
 از اهميت دكارآمديخوهاي آموزش و افزايش اي بر شرايط زندگي دانشجويان دارد، لذا شناخت روشتأثيرات مثبت و ارزنده

ي امعه آمارج اقع شود. وتواند در افزايش كيفيت زندگي مؤثر باشد و از جمله فاكتورهاي اساسي كه مياي برخوردار ميويژه
در  ان ه فرهنگيپسر  دوره كارشناسي پيوسته رشته علوم تربيتي دانشگاي دانشجويان پژوهش حاضر عبارت بود از كليه

بيتي نمونه رشته علوم تر 91،92،93. تمامي دانشجويان پسر ورودي سال هاي 1393-94تحصيلي  استان تهران در سال
ي كيفيت رسشنامه) و پ1982ي خودكارآمدي شرر و همكاران (ها با استفاده از پرسشنامههاي پژوهش حاضر بودند. داده

اد دنشان نتايج د. شاستفاده  ز تحليل رگرسيونها اهآوري شد. براي تجزيه و تحليل دادجمع )1992وار و شربون (زندگي  
ن هاي اييتز محدودا .دار وجود داردي مثبت و معنيابعاد مختلف خودكارآمدي با كيفيت زندگي دانشجويان رابطه بين كه

ش افزاي هايي برنامهارايهدر شود از مطالعات تجربي، مشاهده و گزارش توان به جنسيت اشاره نمود. پيشنهاد ميپژوهش مي
 واملعيكي از  عنوانه ب نآنا اي و همچنين خودكارآمديهاي مقابلهارتقاي مهارت ، بررسي وكيفيت زندگي دانشجويان

   .مد نظر قرار گيرداصلي 

  

 خودكارآمدي، كيفيت زندگي، دانشجويان  :هاكليدواژه
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  جامعه و ارائه راهكار حل معضل كاربرد تكنيك تجزيه و تحليل سلسله مراتبي در الويت بندي مشكالت

  1محمد دهشيري

 

 چكيده

ته مي ست ساخاانسان به ترتيب در محيط هاي خانوادگي، آموزشي، رفاقتي، شغلي و محيط پنجم هم كه فضاي كلي جامعه 
 ه مياعي ديدمتعددي در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، اجتم مشكالت. عليرغم حاكميت دين اسالم بر كشور، دوش

ل سلسله زيه و تحليكاربرد تكنيك تجبا كه داليل مختلفي براي آن از سوي كارشناسان مطرح مي گردد. در اين تحقيق   شود
 شنامه جمعميل پرسو ريشه يابي مشكالت مزبور پرداخته شد. داده ها و اطالعات مورد نياز از طريق تك به بررسيمراتبي 

اد مشكالت تربيتي داستفاده شد. نتايج نشان   Expert Choice افزار نرما از آوري گرديد. سپس براي تجزيه و تحليل آنه
ا كاهش رشكالت م مي توان اينبا تربيت نيروهاي متعهد و متخصص مهمترين عامل در ايجاد اين مشكالت است. از اين رو 

از نها اجراي آ وقوانين الزم تربيت صحيح و ايجاد باورهاي اعتقادي، نظارت قوي و برقراري عدالت سيستمي، وضع داد. 
 مهمترين راهكارهايي است كه مي تواند دستيابي به اين هدف را تسهيل نمايد.

 ارزيابي، مشكالت جامعه تجزيه و تحليل سلسله مراتبي، شاخص : هاكليدواژه
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  ان استان تهراننوآوري دراساتيد دانشگاه فرهنگي و خالقيت با يادگيرنده سازمان هاي مولفه رابطه ي

  3معصومه علي نژاد ،2، مرضيه باغستاني1آرزو عادلي فر

  چكيده

مان در براي ساز ميابي راباشد و در بلند مدّت كامي ها در سازمانو خالقيت ها منوط به نوآوري ادامه و استمرار حيات سازمان
ه بند، بايد وفق باش، كامياب و مهي و يادگيرييادد بخواهند در تحقق اهداف دانشگاهها و مراكز آموزش عالياگر  پي دارد.
سازمانها  العمر نياز دارند،طور كه انسانها براي نوآوري به يادگيري مادامهمان نوآوري در سازمان روي آورند.خالقيت و فرآيند 

طه بين مولفه هاي بهدف اصلي اين پژوهش، بررسي را .العمر نيازمند هستندنيز براي نوآوري و پويايي، به يادگيري مادام
 هشيپژو- صيفي تو نوع ازبود. اين پژوهش،در اساتيد دانشگاه فرهنگيان استان تهران سازمان يادگيرنده با خالقيت و نوآوري 

اده از كه با استف د از اساتيد زن و مرد دانشگاه فرهنگيان در استان تهران بودن نفر 240. جامعه آماري پژوهش، شاملاست
از  ه هاي تحقيق جهت جمع آوري دادنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  120تعداد ،طبقه اي  -صادفي روش نمونه گيري ت

ايي پرسشنامه ها رواستفاده شد.  پرسش 20و پرسشنامه خالقيت و نوآوري با  پرسش 25هاي سازمان يادگيرنده با پرسشنامه
ازمان سرسشنامه پايايي پو  استفاده شدآلفاي كرونباخ  روشاز روش تحليل محتوايي و اعتبارو پايايي پرسشنامه ها از 

اي همبستگي شده از آزمون هجمع آوري هاي بررسي دادهجهت  .دست آمده ب 89/0 پرسشنامه خالقيت و 94/0يادگيرنده 
مثبت و  هرابط  تيداسا سازمان يادگيرنده با خالقيت و نوآوريابعاد بين  هنتايج پژوهش نشان داد ك شد.ستفاده پيرسون ا

 .دار وجود داردمعني

  نوآورييادگيري سازماني، خالقيت،   :هاكليدواژه
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  بررسي و نقد اهداف تربيت معلم در انديشه تربيتي پست مدرنيسم

  1مهدي رضايي       

  

  هچكيد

ي غرب ربيتت ترين موضوعاتي است كه كانون توجه بسياري از مكاتب فلسفي ونقش معلم در نظام آموزشي از مهم
كند. رائه ميادي را قرار گرفته است؛ تا آنجايي كه پست مدرنيسم در نقد وضعيت حاكم مدرنيته، تئوري تربيت انتقا

تحرير  ه رشتههاي پست مدرنيسم در خصوص تربيت معلم، اهداف و نقد آن بنوشتار پيش رو با هدف بررسي انديشه
علم، به ما نقش مدرنيسم در ارتباط بتربيتي پست-يدگاه فلسفي ـدر آمده است. نگارنده پس از توصيف و تشريح د

بع ده از منااستفا نويسنده در اين مقاله از روش توصيفي  تحليلي و اسنادي با پردازد.تحليل اهداف و نقد آن مي
علم در مگيرد كه نقش نويسنده نتيجه مي اي در توصيف مفاهيم، تحليل و تبيين مساله بهره جسته است.كتابخانه

يز نمعلم  آموزان است. بر اين اساس، هدف تربيتفرايند تربيت انتقادي، خردمندي و تحول آفريني در دانش
ست تربيتي ا اهداف آفريني اوست. اما مهمترين نقد واره، رويكرد ابزارگونه به معلم در تحققپروري و تحولخردمند

جايگاه  بر آن، از سوي معلم در كالس نخواهيم بود. افزونكه با محدود شدن نقش معلم، شاهد خالقيت و نوآوري 
  .  ها مي پردازدمعلم در نظام تربيت اسالمي، جايگاه انبياء است كه به تربيت همه جانبه شخصيت انسان

 آموزتربيت معلم، پست مدرنيسم، تربيت انتقادي، دانش :هاكليدواژه
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  ن در آموزش مطلوب شهرونديي و نقش معلمافلسفه  آموزش شهروند

 2، زينب اسماعيلي1محسن كردلو

 چكيده

هاي پژوهش فلسفه آموزش شهروندي و نقش معلمان در آموزش مطلوب آن است. اين پژوهش، ازهدف پژوهش حاضر، تبيين 
است از  بارتع دهد؛ فلسفه آموزش شهرونديهاي پژوهش نشان ميتحليلي و استنباطي است. يافته -كيفي و از نوع توصيفي

ر جامعه. د دوام  آن وفعال اعضاي جامعه در ثبات  مشاركتجهت ارزش ها الزم نگرش ها، مهارت ها و  ها،يند انتقال دانشآفر
ان هداف و آرمادر خدمت طبع آگاه، كارآمد و بالخالق،  متفكر،  مسئول،شهرونداني پرورش واقع فلسفه آموزش شهروندي 

 سائل سياسي،كه بتوانند در مشهرونداني ن، پرورش در قبال ديگرا خويشايف و مسئوليت آشنا به وظو  جامعهآن هاي 

تخاذ اقالني عفرهنگي، اجتماعي و مباحث مرتبط صاحب نظر باشند و در صورت بروز مشكالت بتوانند تصميمات منطقي و 
ار بسي نيز يشهروند شده نيست و در آموزنيز به عنوان يكي از متوليان تعليم و تربيت بر هيچ كس پوشي نقش معلمانكنند.  

ر معلم د ه مدرسقش الگويي در كالس و ، نهاي فرهنگي و اجتماعيدر زمينهدانش آموزان بخشي به  كليدي است. آگاهي
  و غيره مي تواند نقش معلم در آموزش مطلوب شهروندي تلقي شود. نقش ناقل فرهنگي

  علمان، آموزش و پرورشوندي، نقش مفلسفه  آموزش شهر  :هاكليدواژه
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  مقايسه تطبيقي كنوانسيون هاي بين اللملي حقوق كودك و نوجوان با مباني اسالم و ايران

  1حسن حاجي زاده اناري

  

  چكيده

قوقي امعه حجهاي نويني را بر ارتقاء سطح فرهنگ بشريت از پديداري عالم به طرق مختلف، هر چند سعي نموده، نگرش
كاتبي كه ميكي از  تاس ودههاي فراواني همراه بن را در اجتماع نهادينه كند، ولي از طرفي نيازهاي كودكان، با غفلتداشته و آ

نيازمند يك كه نظر مكودك از اين  ، به حقوقدر كنوانسيون مورد توجه قرار داده است، مكتب اسالم است.را به حقوق كودك 
جوان ودك و نوكبا اين وجود حقوق . در مكتب اسالم حقوق كودك ذاتي است. تأكيد شده است سري از حقوق بنيادين است،

ر يران داهاي ماهوي است. علي رغم عضويت جمهوري اسالمي در مكتب اسالم و كنوانسيون بين المللي داراي تفاوت
وش رست. كنوانسيون، در تصويب و اجراي قوانين قيد عدم مغايرت با اصول دين و شريعت اسالمي مورد توجه ا

يران با اسالمي اپژوهش،تحليل محتوايي است. اين كه حقوق شهروندي كودكان و نوجوانان در مكتب اسالم و نظام جمهوري 
پژوهش  ت. هدفمحتواي كنوانسيون بين المللي كودك و.....داراي چه تفاوت ها و تمايزاتي است؟ سوال اصلي تحقيق اس

    .استن و نوجوانان و نهادينه سازي آن در جامعه شناخت زواياي مختلف حقوق شهروندي كودكا

 ن المللبيحقوق اعالميه حقوق كودك، فقه اسالم،  كنوانسيون حقوق كودك، كليد واژه ها:
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  تاثير آموزش سرمايه روانشناختي بر عملكرد سازماني مديران مدارس

   2براتعلي منفردي راز،  1معصومه محمدآبادي

  چكيده

 وتان مانه ي شهرسهش حاضر بررسي تاثير آموزش سرمايه روانشناختي بر عملكرد سازماني مديران مدارس ابتدايهدف از پژو

زمون و آپس  ،شبه آزمايشي با پيش آزمون ،پژوهشنوع پژوهش با توجه به روش است.  96- 97لقان در سال تحصيليسم

مونه انتخاب شد و نفر به عنوان حجم ن 60گيري تصادفي  ) بودند كه از طريق نمونهn=230جامعه آماري ( .استگروه كنترل 

وم به ايشي و گروه دنفره تقسيم شدند و بر اساس قرعه يكي از گروهها به عنوان گروه آزم 30به صورت تصادفي به دو گروه 

اجرا  از آموزش بعد ل وقب پرسشنامه سرمايه روان شناختي لوتاز و همكاران براي هر دو گروه، عنوان گروه گواه انتخاب شدند.

ل ي تجزيه و تحليساعت و نيمي تحت آموزش سرمايه روانشناختي لوتاز قرار گرفتند برا1جلسه   10گروه آزمايش  در  شد.

ستفاده اوواريانس حليل كداده ها در بخش آمار توصيفي از آمار ميانگين و انحراف معيار و در بخش آمار استنباطي از آزمون ت

ملكرد اختي و عو تحليل داده ها حاكي از وجود روابط مثبت و معني دار بين آموزش سرمايه روان شننتيجه تجزيه  شد.

ايي دارس ابتديران مسازماني مديران مدارس ابتدايي بود به عبارت ديگر آموزش سرمايه روانشناختي بر عملكرد سازماني مد

  شد رتقاي عملكرد سازماني مديران اثربخش بوده و باعث افزايش و ا

   آموزش، سرمايه روان شناختي، عملكرد:  هاكليدواژه
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  دانشجويان دانشگاه فرهنگيان فارس اجتماعي پذيريارزيابي مسئوليت

  2، مهدي جوكار 1زهرا سرچهاني

  

  چكيده

 پژوهش. بود سفار فرهنگيان دانشگاه معلمان دانشجو اجتماعي پذيريمسئوليت ميزان ارزيابي پژوهش اين انجام از هدف

 دانشجويان كليه آماري جامعه. بود توصيفي اطالعات تجزيه و تحليل و آوريجمع شيوه ازنظر و كاربردي هدف ازلحاظ

 ايطبقه گيري تصادفينمونه شيوه از استفاده با آماري نمونه. بود 1396-1397 تحصيلي سال در فارس فرهنگيان دانشگاه

 پرسشنامه هاداده گردآوري ابزار. شد تعيين نفر 350مورگان تعداد  و كرجسي دولج به توجه با نمونه حجم و انتخاب نسبي

 با آن پايايي و تواييمح روايي از استفاده با پرسشنامه روايي. بود گويه 20 با همكاران و قالوندي اجتماعي پذيريمسئوليت

ه اي و تي براي گروه با آزمون تي تك نمون هاهداد. گرفت قرار تأييد مورد و برآورد) 859/0( كرونباخ آلفاي ضريب محاسبه
 دانشجويان اجتماعي پذيريمسئوليت داد نشان هاداده وتحليلتجزيه نتايج. گرفت قرار وتحليلتجزيه مورد هاي مستقل

 اب دختر دانشجويان اجتماعي پذيريمسئوليت بين اما باشد؛مي بيشتر متوسط حد از فرهنگيان فارس دانشگاه
  .نشد مشاهده داريمعني تفاوت پسر دانشجويان اجتماعي پذيريمسئوليت

 

  فرهنگيان دانشگاه دانشجويان، اجتماعي، پذيري مسئوليت  :هاكليدواژه
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  شهروندي تربيت در هاي اسالميهاي شهروند الكترونيك و آموزهيحيطه ي بينبررسي رابطه

  ٣باري، زهرا ج ٢عباس عزيزخاني،  ١خانيرسول رستم

 

  چكيده

 ندي ازشهرو تربيت در اسالمي هايآموزه و الكترونيك شهروند هاييحيطه بين يرابطه بررسي هدف با حاضر پژوهش

ژوهش پروش  است. فرهنگيان استان زنجان( پرديس شهيد بهشتي و پرديس الزهرا) بوده هايدانشگاه معلمان دانشجو ديدگاه
ي كه به وسيله دختر) بوده است 25پسر و  25نفر( 50ي مورد استفاده در اين پژوهش و نمونه استاي بصورت علي مقايسه

 حيطه دو ته درساخ محقق پرسشنامه حاضر پژوهش در اطالعات آوريگرد ابزار نمونه گيري در دسترس انتخاب گرديده است.

ريزي و ي برنامهتخصصين رشتهم از پژوهش ابزار روايي تعيين براي. بوده است ليكرت ايدرجه 5 مقياس با فوق،
راي ب. شد برآورد 91/0 معادل كرونباخ آلفاي ضريب از استفاده با گيرياندازه ابزار شناسي كمك گرفته شد و اعتبارجامعه

ي پيرسون و شهروندي از ضريب همبستگ تربيت در اسالمي هايآموزه و الكترونيك شهروند هايي بين حيطهبررسي رابطه
ژوهش نشان داد، در پمستقل استفاده شد. به طور كلي نتايج حاصل از اين  Tدانشجويان دختر و پسر از آزمون  براي مقايسه

ها نشان يافته هاي اسالمي بين دختر و پسر رابطه وجود دارد؛ همينطورهاي شهروند الكترونيك و آموزهگرايش به حيطه
ر دد؛ همچنين داري وجود نداربين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنا هاي اسالميهاي آموزهدهند كه در گرايش به مولفهمي

  خورد.داري به چشم نمي معنا تفاوت پسر و دختر دانشجويان ي شهروند الكترونيك بينگرايش به مولفه

 شهروندالكترونيك. اسالمي، هايآموزه شهروندي، تربيت :هاكليد واژه 
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  آموزش ربيت معلم و كاربرد هنر درت

  1حسن يوسفي 

  

  چكيده

قال يرنده انته يادگبآموزش يكي از نيازهاي جامعه امروز ماست. فرآيند يادگيري علمي ومهارتي است، كه ازطريق ياددهنده 
ز اآموزش  ود.شه مي پيدا مي كند. اطالعات، مفاهيم و باال بردن انگيزش مخاطبان به يادگيري در امر آموزش به عينه ديد

ي انش افزايرت و دقال مهاتوانايي يادگيرندگان را باال ببرد. در اين فرآيند بهترين آموزش وانت ،مي تواند طرق مختلف
اس مي گان احسكاربرد هنر در آموزش است. نياز به آموزش درقالب سواد هنري ورسيدن به مهارت هنري در هم ،مخاطبان

 ان در كشفمعلم هنري را در پيش روي دانشجو آموزش ريستدتوانايي جسارت در  ،شود. تربيت معلم در راستاي آموزش

 كيفي، توايمح تحليل رويكرد در متني تحليل داده هاي روش بهاين پژوهش . رساند خود نمايي ميبه وشهود خالقيت ،

 و سيدر مه برنا براي تلفيقي زمينه رويكرد در الزم دانش فراهم كردن پژوهش يافته هاي مهمترين .است شده اعتباربخشي
 اين از .تعلم اسمشخص كردن فرصت ها و تهديدهاي موجود براي ارايه الگوي جديد بر اساس آموزش كاربرد هنر درتربيت م

   است. ارانتظ مورد هنري در تربيت معلم آموزش كيفيت خلق يافتن بهبود امكان و هنري به توليد بيشتر توجه رو

 زيبايي شناسي ،ربيت هنريت ،كاربرد هنر ،تربيت معلم ،هنر: هاكليدواژه

 

 

 

  

  

                                                            
 عضو هيات علمي، پرديس شهيدرجايي قزوين. .   1
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  كيفييك مطالعه  برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان: رويكرد معنوي و           
1مرزبان اديب منش

        

  چكيده 

 بر اين اساس تبيين رويكرد معنوي در برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان انجام شده است، و يبررسپژوهش حاضر با هدف 

 ويژگي هاي آن، و معنوي مفهوم برنامه درسي حيتشر و ليتحل ضمناستنادي،  – تحليلي روش از تفادهاس با شده است تالش

 نييتبمه درسي معنوي را برناسازواريها و ناسازورهاي  و در نهايت يمعرف كرد را در دانشگاه فرهنگيانين رويا عناصر و ابعاد
 -  توصيفي وشر از اطالعات تحليل و تجزيه براي كه است ايمدارك كتابخانه و اسناد تحقيق، اين آماري جامعه .نمايد

ن فكري جديد نهضت معنويت گرايي به عنوان يك جرياشده است، يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه  بهره گيري تحليلي
تحت ا گيان ررو به گسترش است و عرصه هاي مختلف زندگي از جمله آموزش و پرورش و برنامه هاي درسي دانشگاه فرهن

مفاهيم و  انتقال آن، راست كه د سازوار برنامه درسي معنوي هنگامياز آن است  ها حاكي تأثير قرار داده است. همچنين يافته
   باشد. نظر مورد معنويت در آن ها، از عيني فهمي شود، و گنجانده مولفه هاي معنويت

 معنويت، رويكرد معنوي، برنامه درسي معنوي  :هاكليدواژه
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 ابتدايي زنجان) بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و متغيرهاي شهروندي درميان معلمان ( نمونه:معلمان
  1اسماعيل دويران

  

  چكيده 

 معه را درتلف جاسرمايه اجتماعي مفهومي است كه ساختار ،اثرات و نقش انسجام، مشاركت و اعتماد اجتماعي گروههاي مخ

ه اعي است كه اجتمد. در اين بين شهروندي مفهومي گره يافته و در ارتباط با سرمايراستاي توسعه جامعه تبيين مي نماي
رفتار  رتقاء سطحي در اتبييني اثرات سرمايه اجتماع  -پيوسته در ارتباط باهم عملكرد مي يابند.اين پژوهش به شيوه توصيفي

 در جامعه وده كهداني در قالب پرسش نامه بشهروندي معلمان مي پردازد. روش گردآوري اطالعات در اين پژوهش بصورت مي

پيرسون مورد تجزيه و  و t نمونه انجام پذيرفته است. داده هاي حاصل با استفاده از آزمون 100آماري معلمان زنجان با حجم 
 حد تر ازان باالتحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد سطح سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي در معلم

هت ادار با جبطه معن. همچنين بين سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي رااستميانگين بوده و داراي اختالف معنادار با هم 
 مثبت وجود دارد.

  

 معلمان. شهروندي، سرمايه اجتماعي،: هاكليدواژه 
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اختياري) در دستيابي به  هاي غيررسمي (انتخابي/ -ي فرهنگي و برنامهها-تاثيرجايگاه و نقش فعاليت
  شايستگي هاي معلمي دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان  تهران 

  2، علي مقيسه1مصطفي پردلي

  

  چكيده

 ستيابي بهي)در دهدف پژوهش حاضر، بررسي تأثير جايگاه و نقش فعاليتهاي فرهنگي و برنامه غير رسمي (انتخابي/اختيار

ي شبه روش پژوهش از لحاظ هدف، كاربردي و در زمره طرح هاي پژوهش شايستگي هاي معلمي دانشجو معلمان است.
نشگاه مان داآزمايشي، از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل است. جامعهي آماري شامل كليه ي دانشجو معل

 ي را گذرانده اند؛گبراي اولين باردر برنامه درسي خود ساعت فرهن 1396/97فرهنگيان استان تهران است كه در سال تحصيلي

 23در گروه كنترل  ونفر  27نفر بود كه درگروه آزمايش  50روش نمونه گيري از نوع نمونه گيري در دسترس بود. حجم نمونه

 طح آماراي گردآوري شده در دو سهداده حاضر، پرسشنامه محقق ساخته بود. نفرشركت داشتند. ابزار سنجش پژوهش

گي ان داد ميزان شايستهمبسته، كوواريانس) مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نش tمستقل و  tن توصيفي و آمار استنباطي (آزمو
ي آموزش وش سنتروهي كه با رحرفه اي دانشجو معلماني كه با برنامه درسي شامل ساعت فرهنگي آموزش ديدند نسبت به گ

رفيت و ، اين ظدر درون دانشگاه فرهنگيانبيشتر بود. در مجموع ميتوان نتيجه گرفت كه برنامه درسي غيررسمي  ديدند
ين فضايي د و در چندار كنقابليت را دارد تا با جلب فضاي اعتمادساز درون دانشگاه، دانشجو معلمان را به مشاركت فعاالنه وا

ب ر كسداده و داست كه در پرتو همدلي و همزباني گروه هاي فعال جامعه دانشگاهي دانشگاه فرهنگيان دست به دست هم 
  هاي الزم دانشجو معلمان را ياري مي رسانند.شايستگي

  حرفه اي معلمي شايستگي، معلمان دانشجو، غيررسمي برنامه درسي، دانشگاه فرهنگيان :هاكليدواژه
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 امام علي(ع)از ديدگاه  بررسي حق برابري انساني و عدالت اجتماعي در منشور حقوق شهروندي
2ه اسكندريفاطم ،١طيبه ابراهيمي  

  

  

 چكيده
ت اجتماعي در حقوق مسلم مردم موارد زيادي را براي اجراي عدال منشور حقوق شهروندي به عنوان منبع و مرجعي براي

لي عامام  ي سخنان اقتصادي، سياسي و فرهنگي و ... عنوان كرده است. مقايسه عدالت در مسائل زمينه هاي مختلف از جمله
ه هاي منشور حقوق با عناوين و ماد  دل و برابريست و مصاديق عدالت اجتماعي از نظر ايشان(ع) كه آينه ي تمام نماي ع

اق حقوق ملت در گوار است. اگرچه احقرو انديشه هاي امام بز شهروندي نشان دهنده ي انطباق كلي محتواي آن با نظرات
م جود دارد كه عدنين محدود كننده ي آنها ورعايت شده اما ابهاماتي در مورد قوا تمامي بند هاي منشور حقوق شهروندي

اي نابع كتابخانهماز  دهد. اين پژوهش به روش تحليلي ـ توصيفي و با استفادهآنها اعتبار محتوا را كاهش مي شفاف سازي
وندي پرداخته انساني و عدالت براساس حق شهر است و مطالب از متون علمي، استخراج و به توضيح و تشريح حق برابري

 .ستا

  عدالت اجتماعي  عدالت، ،حق برابري ،حقوق شهروندي :هاكليدواژه
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  در منشور حقوق شهروندي مطالعه تطبيقي آموزش حق تعيين سرنوشت

  

  2، علي رضايي 1صالحه رضائي

  

  چكيده

ي از ان يكر به عنوحق تعيين سرنوشت يكي از اصول فردي و از قواعد آمره حقوق بشري معاصر است كه ماده يك منشو
ژاد، نظر از قوميت، نهاي اجتماعي صرفو گروهها اهداف ملل متحد از آن نام برده است. به موجب اين اصل، تك تك افراد ملت

ند. در ر گيراختيا هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي درتوانند امور خويش را در زمينهجنس و مذهب مي
ه كاست چرا  گرفته يكي از كشورهاي مسلمان، حق تعيين سرنوشت مورد قبول ضمني و صريح قوانين قرار ايران نيز به عنوان

ر منشور حقوق دقانون اساسي) همچنين،  56ها قرار داده شده است.(اصل در اصول اسالمي، سرنوشت افراد در اختيار آن
دي شامل حقوق از آنجايي كه منشور حقوق شهرون ت.(قسمت ت) به اين حق اختصاص داده اس 18تا  15شهروندي نيز مواد 

وق زش اين حقذا آمولباشد و در اين منشور از حق تعيين سرنوشت نيز نام برده شده است، و تكاليف متقابل مردم و دولت مي
ن سرنوشت حق تعيي جستار حاضر در صدد بيان شيوه و مزاياي آموزش تواند در اجراي بهتر منشور موثر باشد. و تكاليف مي
اي و شيوه هباشد و در اين خصوص از روش كتابخانمي -هاي آينده اين كشور هستندكننده نسلكه تربيت -توسط معلمان

  تحليلي بهره گرفته است. - توصيفي

  شهرونديلم، حق تعيين سرنوشت، منشور حقوق هاي تربيت معسنت  :هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  salehe.rezaei@mail.um.ac.irكارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه فردوسي، مشهد،  يدانشجو 1

 chmail.ir1340ali.rezaei@فرهنگي بازنشسته آموزش و پرورش، مشهد . 2
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  يروندان فرهنگشه تيترب بر  ياثر گذار بارهدر

1محسن فالحتداري
   

  چكيده

رو  نيز اا .است شهروندان يچند فرهنگ تيمعلم در ترب تيو نظام ترب انينقش دانشگاه فرهنگ يپژوهش بررس نيا يهدف اصل
 نيرتباط اده و اپرداخته ش يچند فرهنگ تيو ترب يشهروند تيترب معلم ، تيترب يآراء صاحب نظران در حوزه ها يبه بررس

ع و به تب يم آموزشماندگار در نظا يفرهنگ ساز يسپس با توجه به وجود بستر مناسب برا د،يگرد يبررس گريكديبا  ميهمفا
چند  ستيگرش زنبا  يشهروندان تينهاد در جهت ترب نياز ا يامكان بهره مند ي، به بررسمعلم تيترب ي، از سوآن جامعه

هش پژو نيا .ديگرد حيتشر زين ريسم نيمعلم در ا تيمضاعف ترب يواثربخش نيي، تبپرداخته شد و نقش اثر گذار معلم يفرهنگ
 جهينت ست.اده شده اطالعات و داده ها استفا ريدر تفس يليتحل ،يفيتوص كردياست و در آن از رو يفيك ياز نوع پژوهش ها

 ستيز ميهمفا يساز يت دروندر جه يمناسب تيو ظرف ليمعلم  پتانس تيو مراكز ترب انيآن بود كه دانشگاه فرهنگ يايگو

 تيبه ترب لين يرامهارت ها و سپس انتقال آن به دانش آموزان و جامعه ب نيبا ا ييمعلم ها تيترب قياز طر يچند فرهنگ
  دارا است. يشهروندان فرهنگ

  ، شهروند فرهنگيتربيت چند فرهنگي ، برنامه درسي تربيت شهروندي،  :هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  mohsenfalahat@mailfa.com  ، هشتگردو پژوهشگر تعليم و تربيت  گيانندانش آموخته دانشگاه فرهبير آموزش و پرورش، د 1



 

۴۵ 

 

  

  

  

  

  

  فرهنگيان دانشگاه دانشجويان سازماني رفتارشهروندي بر كار در هدف به وگرايش ديني زشهايار نقش

3، سيد علي رضا امامي ميبدي 2، رباب آقائي ميبدي 1سيد منصور امامي ميبدي  
   

 كيدهچ

انشگاه ن دلماپژوهش حاضر بررسي به  نقش ارزشهاي ديني وجهت گيري هدف دركار در رفتار شهروندي سازماني دانشجومع
رادجامعه با توجه نفرازاف293فرهنگيان مي پردازد(اين پژوهش درپرديس شهيد پاكنژاد يزددربين پسران صورت گرفته است).

ش تخاب شدند. رونفر به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده براي شركت در پژوهش ان700به معيار حجم نمونه جدول مورگان، 
ار وجهت ني در كوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه هاي هنجار شده ارزشهاي ديتوصيفي وابزار جمع آ ،انجام تحقيق

رسون وتحليل با استفاده از شيوه تحليل همبستگي پيها داده صورت گرفته است.  گيري هدف ورفتار شهروندي سازماني
ر كار با يري هدف در كار و جهت گنتايج پژوهش نشان داد كه ارزش هاي ديني د ند گانه موردتجزيه قرار گرفت.چ گررسيون،

تار ني دار رفيني معرفتار شهروندي سارماني دانشجو معلمان همبستگي معني دار مثبت دارد و اين دو متغير قادر به پيش ب
 .شهروندي سازماني در دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان هستند

  گيانفرهن ،، دانشجوارزشها ،جهت گيري ، رفتارشهروندي :هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
   gmail.com1349mem@، پرديس پاكنژاد يزد  دانشگاه فرهنگيانف اسالمي، . استاد يار معار 1

  gmail.com1376saem@(آموزش وپرورش) يدرس يزير كارشناس ارشد برنامه.   2

    رفسنجان يعلوم پزشك دانشگاه ارياستاد.  3
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بررسي ميزان آگاهي دانشجومعلمان از حقوق شهروندي(مطالعه موردي دانشگاه فرهنگيان پرديس بنت 
  الهدي صدر اردبيل)

   3نصراله لوايي ، 2غالمرضا زضازاده ،1ثريا جباري

  چكيده

وع ي از نژوهش توصيف. روش تحقيق اين پاستهدف پژوهش حاضر بررسي ميزان آگاهي دانشجومعلمان از حقوق شهروندي 
صدر  نت الهديبجامعه آماري پژوهش حاضر كليه دانشجويان دانشگاه فرهنگيان پرديس و مقطعي و به لحاظ هدف كاربردي 

سي و مورگان از بين نفر با توجه به جدول كرج144اي به روش تصادفي و به حجم باشد كه نمونهنفر مي 236اردبيل به تعداد 
و با جمع آوري ) 1392پرسشنامه حقوق شهروندي باقري بنجار(از  اقتباس هاي پژوهش با داده دند.شجامعه آماري انتخاب 

ياسي، براي ابعاد س tن ها نشان داد مقدار آزمويافته. گرديدبررسي  هاي توصيفياي و آمارهتك نمونه  tهاي آماري آزمون
 43/3عي با مقدار معنادار شد. ميانگين بعد اجتما 05/0ن در سطح اطمينا 61/0و  63/0، 74/0اجتماعي و مدني به ترتيب 

رار بعاد، مورد بررسي قاهاي مربوط به ترين ميانگين بود. همچنين هر يك از گويهپايين 31/2باالترين و ميانگين بعد مدني 
 است. ئه گرديدهه اراقالگرفته و باالترين درصد مربوط به پاسخ دانشجومعلمان تحليل شد. تلويحات كاربردي اين پژوهش در م

  حقوق شهروندي، دانشجومعلم، آگاهي  :هاكليدواژه

 

 

 

  

  

  

 

 

                                                            
  jabbari.sj@gmail.comدانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزشي، تحقيقات ارشد . نويسنده مسئول، كارشناس 1

  ايران.. كارشناس ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل. اردبيل،  2

  كارشناس مديريت فرهنگي، دانشگاه علمي كاربردي اردبيل، اردبيل، ايران..  3
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  تهران 2يرستان هاي پسرانه منطقه دبدر آموزان  دانش دروني انگيزش با معلمان رفتار و عملكرد رابطه

  2، نيوشا باقري1محدثه بنوفاطمه

  چكيده

ت. جامعة آمـاري انجام شده اسآموزان  دانش دروني انگيزش با علمانم رفتار و عملكرد رابطه بررسي جهتپژوهش حاضر به 
گيري  به روش نمونه آموز سيصد دانش بودند كه از ميان آنان تهران 2دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه منطقهپژوهش،  ايـن

 ي ايـنهـا افتهيبخشي از  .اند هاي رفتارهاي معلم، انگيزش دروني پاسخ داده تصادفي ساده انتخاب شده و به پرسشنامه

بـيش  )B= 29/0( شو تنـوع رو )B= 41/0(، اشتياق مرتبط با انگيزش دروني پژوهش نشان داده است كه از ميـان رفتارهـاي
 ازديگر رفتارهاي معلم تبيين كننده سرزندگي وانگيزش دروني دانش آموزان هستند.  

 انش آموزان دوره متوسطه.  د : رفتارهاي معلم، انگيـزش درونـي،هاكليد واژه

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
     banoofatemehmohadeseh@gmail.com، ايران.  دانشگاه خوارزمي، تهراندانشجوي  دكتري مطالعات برنامه درسي،  .1

 .gmail.com4045bagheri@   ، ايراندانشگاه خوارزمي، تهراندانشجوي  دكتري  مطالعات برنامه درسي،  .2
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 درس پژوهي در بستر نظريات يادگيري و تدريس تخصصي معلمان
 ١نعيم ابوالحسن نژاد

 چكيده

في آن ظري و فلسباني ني هر علم يا فعاليت علمي، آشنايي با مي  ورود به آستانههر فعاليتي يك مبناي نظري داشته و الزمه
ني ابقه طوالسدليل  زده و رشد يافته وبههاي متنوع علمي جوانهبحثي است كه در نقطه اشتراك حوزهباشد. يادگيري نيز ممي

اريخ تبررسي در ها و مكاتب مختلف يك ويژگي مهم و قابلباشد. وجود گرايشآن از ميراثي غني و متنوع برخوردار مي
ا چند ر يك يپيدا كند؛ چراكه هر يك از مكاتب ب هاي گوناگونيروانشناسي يادگيري است كه موجب شده يادگيري جنبه

ظريات  ندان و  ندانشم اند.  در اين مطالعه ابتدا  به بررسي مفهوم يادگيري از ديدگاهي يادگيري تأكيد بيشتري داشتهجنبه
يرات ده و سپس تأثشاي پرداختهمختلف ازجمله : رفتارگرايان، شناخت گرايان و نوروفيزيولوژيست ها و... با رويكرد مقايسه

رايي بر اختارگسگرايي منطقي؛ تفسيرگرايي؛ ساختارگرايي و پسا هاي مختلف اجتماعي ازجمله :تجربهبروز و ظهور فلسفه
دهاي ها در فرآينلسفهاي از تغيير و تحوالتي كه اين نظريات  و فنظريات يادگيري بررسي گرديده  است. و درنهايت تاريخچه

ط ر شرايهاي تدريس ايجاد كرده تشريح گرديده است و از اين رهگذهاي مديريتي و روشه روشآموزشي مدارس ازجمل
 .يادگيري ازنظر پيروان سازندگي و نقش درس پژوهي در اين بستر نظري تشريح و تبيين گرديده است

  درس پژوهي، زشيفرايندهاي آمو، نظريات يادگيري :هاكليدواژه
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ت دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا اصفهانبررسي ميزان خالقي  
 فاطمه اميني1

  

 چكيده
ده است. نجام شاپژوهش حاضر به منظور بررسي تعيين ميزان خالقيت در بين دانشجومعلمان پرديس فاطمه الزهرا اصفهان 

را، ظر شيوه اجنها، توصيفي و از آوري دادهپژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي؛ از نظر نوع دادهها، كمي؛ از نظر نحوه گرد
كه كه با  استرا دانشجو معلم دانشگاه فرهنگيان پرديس فاطمه الزه  50پيمايشي (زمينه يابي) است. جامعه آماري شامل

 است. علت ده شدهاستفاده از روش نمونه گيري تصادفي انتخاب و براي اندازه گيري سطح خالقيت از آزمون رندسيپ استفا

 درسه قرارمازمان ستفاده از اين ازمون آن است كه دانشجو معلمان بعد از پايان دوره تحصيلي خود به عنوان فردي ازسا

ن خالقيت ه ميزاهاي بدست آمدتواند ميزان خالقيت آنان را مشخص كند. با استفاده از دادهشوند و آزمون رندسيپ ميمي
دهنده  تايج نشاناين ن رهاي تهيه شده نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كهدانشجويان بررسي و در نهايت از طريق نمودا

توسط مالقيت ي آن است كه درصد وجود دانشجويان خيلي خالق و خالقيت باالي متوسط در دانشگاه فرهنگيان صفراست.خ
تايج ضرورت ندرصد است.  30درصد است و ميزان دانشجومعلمان غيرخالق 58و  12و كم تر از متوسط به ترتيب به ميزان

 .برگزاري دوره هاي مختلف و اضافه كردن دروس مربوط به خالقيت سازماني را نشان مي دهد

خالقيت، دانشجو معلمان :هاكليدواژه  

                                                            
 marzbaneadib@yahoo.com.  دكتري تخصصي برنامه ريزي درسي، مدرس دانشگاه فرهنگيان، اصفهان، ايران.   1
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  وژي انتقادي در برنامه درسي تربيت معلم مبتني بر نظريه ي آيزنرگبررسي پدا

 ٣مهدي واحدي، 2حسين زارع خورميزي ،1عارف زارع خورميزي

 چكيده
 تربيت مي عليم وتمتخصصان بزرگ تعليم و تربيت با تاكيد بر اهميت تفكر انتقادي، پرورش آن را يكي از هدف هاي اصلي 

ش س شود. پيي تدريدانند. تفكر به ويژه تفكر انتقادي خود به خود رشد  نمي يابد بلكه ضروري است به صورت نظري و عمل
برگي خنظريه ي  ز منظرالماني فكور و داراي مهارت تفكر انتقادي است. در اين مقاله تفكر انتقادي نياز اين امر، داشتن مع

رار گرفته قرد بررسي يان مو(ديدگاه اليوت آيزنر) با نظر به كاربرد آن براي پرورش مهارت هاي تفكر انتقادي در دانشگاه فرهنگ
ن و دانش معلما تفكر انتقادي و ارائه راهبردهايي جهت تربيتِ است. هدف از اين مطالعه بررسي مروري متون مرتبط با

ررسي ر گرفت. برسي قرا. در اين پژوهش شش مقاله مورد مطالعه و براستآموختگان دانشگاه فرهنگيان مطابق با ديدگاه آيزنر 
طه آموزش ه واست تا بها در مجموع نشان داد كه ضرورت پرورش تفكر انتقادي از اهداف مهم و اساسي آموزش و پرورش اس
حقايق،  خصي را ازقايد شاين نوع تفكر، قابليت استدالل منطقي، مباحثه و مناظره در فراگيران پرورش يابد و آنها بتوانند ع

فكر موزش تآسفسطه را از استدالل منطقي تفسير دهند. بررسي هاي صورت گرفته نشان داد كه دو مولفه اساسي براي 
) تجربه 2آكادميك  و) كسب تجربه علمي 1داگوژي انتقادي در برنامه درسي تربيت معلم قرار گيرد : انتقادي بايد مبناي پ

اي از  ه درجهبعملي. در اين راستا فراگيري دانش همراه با تجربه عملي و مباني نظري در يك حوزه ي خاص بايد شخص 
 خبرگي نائل آيد تا به مرحله نقادي برسد.

.قادي، آيزنر، خبرگي، نقد تربيتي، صالحيت هاي معلميتفكر انت  :هاكليدواژه  

                                                            
  gmail.com94arefzare@ .كارشناسي ارشد، آموزگار آموزش و پرورش دانشجوي 1

  مدرس دانشگاه فرهنگيان، مدير آموزش و پرورش. ، دانشجوي دكتري  2

  ي تخصصي، استاديار، دانشگاه عالمه طباطبائي.دكتر 3
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  خرم آباد 1مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم كالس تك پايه و چند پايه دانش آموزان ناحيه 

 3نرگس عليپور ،2فاطمه كيانفر ،1زهرا سياه پوش

 چكيده
ند پايه چايه و پحصيلي دانش آموزان پايه پنجم كالس تك پژوهش حاضر از نوع آزمايشي است كه با هدف مقايسه پيشرفت ت

ه به جامعه آماري انجام شده است. با توج 1395شهرستان خرم آباد در سال  1دانش آموزان پسر پايه پنجم دبستان ناحيه 
 ري اسالميوه جمهبراي انتخاب نمونه آماري روش نمونه گيري به صورت تصادفي ساده ، براي كالس تك پايه دبستان پسران

ن يك مدرسه چند نفر به طور تصادفي انتخاب شده اند. هم چني 10انتخاب شده است. كه از بين دانش آموزان پايه پنجم 
 ده اند. نتايج ايننفر از دانش آموزان پايه پنجم به طور تصادفي انتخاب ش 10پايه به طور تصادفي انتخاب شده است كه 

مي  ست. پسمرات هر درس در كالس هاي عادي نيز از كالس هاي چند پايه بيشتر اپژوهش نشان مي دهد كه ميانگين ن
 ست.توان اين نتيجه را گرفت كه پيشرفت تحصيلي در مدارس عادي بيشتر از مدارس با كالس هاي چند پايه ا

، چند پايهپيشرفت تحصيلي :كليدواژها  

                                                            
     zahra.syahpoush@gmail.com ران. دانشجوي كارشناسي، دانشگاه فرهنگيان، واحد خرم آباد، لرستان، اي. 1

    ، دانشگاه فرهنگيان، واحد خرم آباد، لرستان، ايران. دانشجوي كارشناسي.  2

    ، دانشگاه فرهنگيان، واحد خرم آباد، لرستان، ايران. دانشجوي كارشناسي.  3
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كالس هاي چند پايه با دانش آموزان مدارس عادي مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه دوم ابتدايي 
 در مهارت هاي چهارگانه ي زبان فارسي

 3زهرا سياه پوش ،2فاطمه كيانفر ،1نرگس عليپور

 چكيده
ن نظام ه مسوالكپژوهش هاي انجام شده در خصوص كالس هاي چند پايه، اغلب ناظر بر مسائل، تنگناها و چالش هايي است 

نها در آو تاثير  ا و نقشهاين كالس ها با آن دست به گريبان اند و آثار و مزاياي مترتب بر اين كالس آموزشي كشور در اداره 
نجش سا هدف بتعامل هاي كالسي بين دانش آموزان و تقويت بستر يادگيري آنان، چندان توجه نشده است. پژوهش حاضر 

ادن، دندن، گوش زي( خواتقويت مهارت هاي چهارگانه زبان آموميزان تاثير فعاليت هاي آموزشي جاري در پايه اول ابتدايي بر 
ه آماري . جامعگفتن، شنيدن) دانش آموزان پايه دوم كالس هاي چند پايه، در مطالعه اي مقايسه اي طراحي و اجرا شد

خاب نمونه ت انتدر كالس هاي مستقل و كالس هاي چند پايه بود. جه 1پژوهش، شامل دانش آموزان سال دوم دبستان ناحيه
موز همان پايه از كالس نفر دانش آ  10نفر دانش آموز پايه دوم از كالس هاي چند پايه و 10آماري از ميان جامعه ياد شده، 

ي هارت هامنتيجه پژوهش نشان مي دهد كه  انتخاب شدند.هاي عادي با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي ساده 
 بين دانش آموزان كالس هاي تك پايه بيشتر تقويت مي گردد. خوانداري و نوشتاري زبان فارسي در

كالس چند پايه، مهارت هاي خواندن و نوشتن: هاكليدواژه  

                                                            
    ، دانشگاه فرهنگيان، واحد خرم آباد، لرستان، ايران.  دانشجوي كارشناسي ارشد1

    ، دانشگاه فرهنگيان، واحد خرم آباد، لرستان، ايران. دانشجوي كارشناسي ارشد 2

   zahra.syahpoush@gmail.com دانشگاه فرهنگيان، واحد خرم آباد، لرستان، ايران. دانشجوي كارشناسي،  3
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  بررسي رابطه بين شادكامي و قدرت ريسك مديران مدارس ابتدايي با خالقيت آنان در شهرستان سقز
 3نادره اكبرپور ، 2جمال مرادپور،  1پروانه محمدي

 چكيده
ر گرفته توجه قرا ي موردامروزه در سازمانها نيروي انساني به عنوان يكي از مهم ترين منابع مورد استفاده در سيستم سازمان
با توجه به  خوردارند.اني براست. در اين بين سازمانهايي موفق اند كه از پر انگيزه ترين و خالق ترين و شاداب ترين نيروي انس

دارس مديران محقق در اين پژوهش به بررسي تحليلي رابطه ي بين شادكامي و قدرت ريسك م ضرورت و اهميت اين مساله
تي چند طراحي شده پرداخته است. براي اين منظور سواال 95- 96ابتدايي با خالقيت آنان در شهرستان سقز در سال تحصيلي 

 118امل ر بين يك نمونه تصادفي شو قدرت ريسك ، محقق د يت شغلي، احساس شادكاميو به كمك سه پرسشنامه خالق

ن رگرسيون ا از آزمونفرمدير مدارس شهر سقز به جمع آوري اطالعات پرداخته است. براي تجزيه و تحليل داده ه 180نفر از 
، پندارنده ن (خودآ خطي چندگانه و همبستگي پيرسون استفاده شده و نتايج نشان مي دهد كه : بين شادكامي و  مولفه هاي 

 سك مديراندرت ريقاز زندگي، رواني آماده، سر ذوق بودن، احساس زيبايي شناختي، سر ذوق بودن و اميدواري ) با  رضايت

ز اه، رضايت ندارندپمدارس دوره ي ابتدايي رابطه ي مستقيم  و معنادار وجود دارد. بين  شادكامي و مولفه هاي آن (خود 
 يت مديرانا خالقبيي شناختي، سر ذوق بودن و اميدواري ) و قدرت ريسك زندگي، رواني آماده، سر ذوق بودن، احساس زيبا

 مدارس رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد.

شادكامي، قدرت ريسك، خالقيت ، مدارس ابتدايي :كليدواژه ها

                                                            
  com@yahoo.10na.ak. سقز، كردستان، ايران.  پرورش و آموزش اداره ، آموزگار،دكتري دانشجوي 1

  ، ايران.رس دانشگاه فرهنگيان سنندج، كردستان ي تخصصي، مددكتر 2

  ، كردستان، ايران. كارشناسي ارشد، آموزگار آموزش و پرورش شهرستان سقز، مدرسه شادروان اباذري 3
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  بررسي وضعيت فلسفه ي تربيت معلم

 ١حميده احساني

 چكيده
 قيت و عدمرا موفاز ترين مولفه هاي نظام تعليم و تربيت هر كشور دانست زيتربيت معلم را مي توان از جمله سرنوشت س

نكه وجه به ايتت. با موفقيت آن، در تحول هر نظام آموزشي، وابسته به قابليت ها و توانايي ها و شايستگي هاي معلمان اس
ه بررسي ن مقال، كانون توجه ايشكل گيري نظام آموزشي برجسته منوط به مشخص بودن فلسفه ي تربيت معلم آن نظام است

 وضر بررسي وهش حاوضعيت فلسفه ي تربيت معلم است تا بتواند اين موضوع را به موضوع قابل بحث  تبديل كند. هدف از پژ
ي  ، تاريخچهتربيت استقصاي ناقصي از عواملي هم چون؛ تعريف تربيت، فلسفه ي تربيت، تربيت معلم، تبيين چيستي و اهداف

ت. با ن بوده اسرهنگيادر ايران و خارج، اهميت و ابعاد اساسي تربيت معلم و همچنين تحليل و بررسي دانشگاه ف تربيت معلم
 ي از متونياهه اتحليلي و كتابخانه اي و مبتني بر بررسي س- توجه به ماهيت پژوهش، روش مورد استفاده به صورت مروري

ن امر تحليل اي جزيه وتمنابع كتابخانه اي و پايگاه هاي اطالعاتي به  مرتبط پيرامون موضوع بوده و محقق با بهره گيري از
نين چو هم  پرداخته است. نگارنده در اين مقاله سعي كرده است ضمن مطرح كردن بعضي ديدگاه هاي كالسيك و معاصر

قرار  كنكاش موردرويكرد اسالمي در فلسفه ي تربيت و بررسي آن، چالش هاي پيش روي آن در قرن بيست و يكم را نيز 
ين عوامل ه بيشتر اي هر چدهد. بدين منظور در پايان اين مقاله چند نمونه از راهكارها و پيشنهادهايي با اميد توسعه و تعال

 مهم در بهسازي معلمان و تربيت معلم به طور مختصر ارائه مي گردد.

 هاه ها، چالشي تربيت معلم، دانشگاه فرهنگيان، ديدگا تربيت، فلسفه :كليدواژه ها

                                                            
  gmail.com1375hamidehehsani@دانشجوي كارشناسي دانشگاه فرهنگيان اصفهان .  1
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 داليل بي انگيزگي در دانشجويان زبان انگليسي دانشگاه فرهنگيان مشهد: يك مطالعه آميخته
 1احمدرضا اقتصادي رودي

 چكيده
شگاه سي در دانانگلي در اين پژوهش كه با استفاده از رويكرد آميخته  انجام شده،  داليل بي انگيزگي دانشجومعلمان زبان

ختر و ددانشجوي  17 ،نياد بنظريه داده  ورد بررسي قرار گرفته است. در ابتدا،  و با استفاده از رويكرد كيفيفرهنگيان مشهد م
م افزار از نر پسر مورد مصاحبه قرار گرفتند.  مصاحبه ها در سه مرحله كدگذاري باز، محوري و انتخابي با استفاده

MAXQDA ي، ه به معلموليل مؤثر بر بي انگيزگي دانشجويان عدم عالقه اتحليل شدند. نتايج نشان داد كه از جمله عوام
غلي، منيت شاعدم آشنايي با دوره دبيري يا آموزش زبان انگليسي قبل از انتخاب رشته، محيط و فضاي دلسردكننده، 
س بر سپ. ستاويژگيهاي خاص دانشگاه از قبيل عدم وجود امكانات كافي و محدوديت هاي مقررات، و سختگيري استادان 

تمامي  في بيناي  تهيه شد و پس از اعتبارسازي از طريق تحليل عاملي اكتشااساس يافته هاي مرحله كيفي، پرسشنامه
كند و  تاييد مي يفي رادانشجومعلمان زبان انگليسي در دانشگاه فرهنگيان مشهد توزيع گرديد. نتايج مرحله كمي نيز نتايج ك

 ت گيرد.ايد صوربانگيزشي براي دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگيان، توجه ويژه اي نشان مي دهد كه براي ايجاد فضاي 

 بي انگيزگي، دانشجومعلم، گراندد تئوري، تحقيق آميخته كليدواژه ها:

                                                            
   a.r.eghtesadi@gmail.comدانشگاه فرهنگيان خراسان رضوي، عضو هيات علمي. . دكتري تخصصي، استاديار،  1
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   بررسي رابطه توانايي معلمي با هوش هاي چندگانه گاردنر در دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان اصفهان

 4زهرا سادات طباطبايي ،3مائده ميرزايي، 2سعيد رحيمي پردنجاني ،1تركيساناز احمدزاده نو

 چكيده
 محسوب مي آنان تدريس امروزه توجه به هوش هاي چندگانه و رابطه آن با توانايي معلمان عامل موثري در بهبود فرايند

ر هنگيان ددانشگاه هاي فرهدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش چندگانه با توانش تدريس دانشجو معلمان  گردد.
اهي علوم تربيتي، پسر) در سه رشته ي دانشگ 39دختر و 68دانشجو  (  107شهرستان اصفهان بود. روش: بدين منظور تعداد 

انه سوالي سنجش هوش هاي چندگ 80زيست شناسي و فيزيك به روش تصادفي در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه 
 ايي تدريساني اصلي پژوهش آن بود كه بين هوش هاي چندگانه و تول نمودند. فرضيه) را تكمي2003مكنزي و همكاران(

وانايي اردنر و تگندگانه چنتايج نشان داد كه رابطه معناداري بين انواع هوش هاي  معناداري وجود دارد. دانشجو معلمان رابطه
ين گيري اكاره معلمان متفاوت است و ب به طور كلي مي توان گفت كه هوش هاي چندگانه در بين .معلمي وجود داشت

 كند. ي ياريتفاوت مي تواند متخصصان برنامه ريزي را در گزينش معلمان و هدايت آن ها به رشته هاي مختلف تحصيل

  هوش چندگانه، توانايي معلمي، روش هاي نوين آموزشي، سبك تدريس كليدواژه ها:

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
   دانشجوي كارشناسي دانشگاه فرهنگيان اصفهان1

     gmail.com21sr.psycho@دكتراي تخصصي، استاديار مدعو دانشگاه آزاد اسالمي شهركرد،.  )نويسنده مسئول. (2

  دانشجوي كارشناسي، مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان، دانشگاه فرهنگيان 3

  دانشجوي كارشناسي، مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان، دانشگاه فرهنگيان 4
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  و ارائه راهكارهاي انگيزشي اصفهان شده دانشگاه فرهنگيانبررسي انگيزش دانشجو معلمان حلقه گم

  3،  بهنام شفيعي  2، فريباتركيان  1 تيمور باقري

  چكيده 

 ده است. روشنجام شپژوهش حاضر با هدف بررسي انگيزش دانشجو معلمان حلقه گمشده دانشگاه فرهنگيان و ارائه راهكارهاي انگيزشي ا 

هنر اصفهان هيد باشسي است. جامعه آماري شامل دانشجو معلمان ترم دوم كارشناسي در پرديس پسرانه پژوهش، كيفي از نوع پديدار شنا
جديد  شباع، نمونهاا اصل ببوده و نمونه گيري به صورت هدفمند و همگون و از نوع زنجيره اي صورت گرفته و تا جايي ادامه يافت كه مطابق 

نفر دانشجوي پسر  30از  ار جمع آوري داده ها، مصاحبه هاي عميق و پرسش نامه هاي باز پاسخاطالعات جديدي براي پژوهش اضافه نكرد. ابز
ه هاي ده است. يافتاستفاده ش» ين«بوده است. براي تجزيه و تحليل داده ها نيز از روش پنج مرحله اي  95-96شاغل به تحصيل در سال 

صيل، داشتن ران تحغلي، فرار از خدمت سربازي، وجود حقوق و مزايا در دوپژوهش نشان مي دهد كه دانشجويان بيشتر به دليل امنيت ش
نگيزه ها و رنگ بودن ا از كم ايج پژوهش همچنينعي اين حرفه را انتخاب كرده اند. نتتعطيالت تابستاني و اصرار والدين و شأن و منزلت اجتما

ي ش پايين بعض، انگيزهمچنين اطمينان دانشجو معلمان از استخدام عاليق دروني دانشجو معلمان در انتخاب حرفه معلمي حكايت مي كند. 
فاهي و تغذيه رمبود مسائل انه، كاز اساتيد، فراواني باالي دانشجو در كالس ها، فقدان نظام رقابتي و ارزشيابي موثر، كيفيت پايين فضاي كتابخ

ي در ا كم انگيزگيزگي و يسه با ساير دانشگاه ها از علل بي انگياي، نشاط اجتماعي پايين و احساس تبعيض نسبت به تفكيك جنسيتي در مقا
  حين تحصيل دانشجو معلمان مي باشد. 

   دانشجو معلمان، حرفه معلمي، بي انگيزشيتربيت معلم، :  كليدواژه ها

 

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .gmail.com20bagheri.Teimour@، اصفهان، ايران. باهنر اصفهان ديشه سيپرد يمدرس و مسئول مركز مشاوره و خدمات روانشناخت، مشاوره يدكتر  1

  كارشناسي ارشد مشاوره  2

  دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان  3
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 دانشگاه فرهنگيان و افزايش بهره وري معلمان
 2 اكبر حيدري ، 1 حسين احمدي مقدم

 چكيده

نساني ه منابع ال توسعوزه آموزش و پرورش زيربناي عوامل موثر در توسعه هر كشور و جامعه اي است كه اين توسعه در قباامر
ش به زش و پرورعه آموفراهم مي آيد؛ فلذا تربيت معلم و منابع انساني دانش آموخته از عناصر كليدي و استراتژيكي در توس

هسازي بوسعه و تشود. هدف از اين مطالعه بررسي نقش  دانشگاه  فرهنگيان در لحاظ ساختار اداري و آموزشي محسوب مي 
ات منابع اطالع تحليلي و از ابزار و شيوه ي جمع آوري -منابع انساني آموزش و پرورش بوده است. روش مطالعه توصيفي

ن نقش ه فرهنگياانشگاان داد كه  دكتابخانه اي، مقاالت استفاده شده است. از جمله  نتايج به دست آمده در اين مطالعه نش
 تقاي سطوحامل اربسيارمهمي در توسعه و بهبود بخشي به كيفيت آموزشي تربيت معلم دارد، در واقع دانشگاه فرهنگيان ع

گيان مي ه فرهنآموزشي تربيت معلم در راستاي پيروي از سياست هاي آموزشي ساير دانشگاه ها مي باشد. دانشگا -علمي
شتر توانمند هر چه بي ا برايراري رابطه با ساير دانشگاه ها و جذب و تبادل اساتيد مجرب زمينه و بسترهاي الزمه رتواند با برق

 شدن دانش آموختگان خود را كه همان معلمان جامعه هستند را فراهم آورد

 آموزش و پروش، دانشگاه فرهنگيان، كيفيت آموزشي، معلمان، منابع انساني: كليدواژه ها

  

  

  

  

  

                                                            
  gmail.com817hosseinahmadi@. آموزگار، اداره آموزش و پرورش زنجان.  1

   . رييس گروه تحقيق و پژوهش، اداره آموزش و پرورش زنجان 2
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 صالحيت ها وشايستگي هاي (مهارت هاي) معلم حرفه اي

 2 مقصود احمدي مقدم  ،1حسين احمدي مقدم

 چكيده

مل براي رين عاتمعلم نقش اساسي را در فرايند آموزش رسمي در مدارس داشته و دارد، به طوري كه مي توان گفت اساسي 
لم ي ميان معتعامل ن يادگيري و تربيت انسان، فرآيندي پويا وايجاد موقعيت مطلوب در تحقق اهداف آموزشي معلم است. چو

ها  سي صالحيتعه بررو شاگرد است و تنها يك معلم خود ساخته و نوآور مي تواند آن را بر آورده نمايد. هدف از اين مطال
وري آجمع  يوه تحليلي و از ابزار و شي -وشايستگي هاي (مهارت هاي)  معلم حرفه اي بوده است. روش پژوهش توصيفي

ستگي حيت و شايكه صالاطالعات منابع كتابخانه اي، مقاالت استفاده شده است. نتايج به دست آمده در اين مطالعه نشان داد
نش، رچه از داي يكپاهاي معلم به توانايي وي دربرآوردن نيازهاي حرفه تدريس به ميزان كافي و با استفاده از مجموعه ها

ليم و مان تعه مي شود. به شكلي كه اين صالحيت ها و شايستگي ها در عملكرد شغلي وي كه همهارت و نگرش نسبت داد
عنا كه م. به اين ره كردتربيت است تجلي پيدا مي كند. از نتايج ديگر اين مطالعه مي توان به مفهوم تلفيق نظريه و عمل اشا

در طول  ن ها راآشاخه هاي ديگر آن را مشخش كرد و بخش دوره هاي نظري بايد بر تجربيات عملي متمركز باشد تا بتوان 
ن آن ها آزمود وآموزش تلفيق نمود. درحالي كه كارهاي عملي به عكس، فرصتي براي ارائه تمام يادگيري هاي نظري شخص 

 در مقابل واقعيات كارهاي روزمره محسوب مي شوند.

  معلم، صالحيت، شايستگي،آموزش و پرورش.: هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

                                                            
  gmail.com817hosseinahmadi@ آموزگار، اداره آموزش و پرورش زنجان..  ١
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  سروكوال اساس مدل بر فرهنگيان خراسان جنوبي در دانشگاه شده ارائه آموزشي خدمات كيفيت سنجش
  

   2، ابوالفضل وطن پرست1د مهدي خزاعي فرسي

 چكيده

 ي درصورتي ازباشد.نظام آموزش ميهمه جانبه جوامع دار مسئوليتهاي مهمي در زمينه رشد و توسعه  آموزش عالي عهده

 تيفيت خدماك سنجش همين جهت . بهوضع مطلوبي باشد عالوه بركميت از نظركيفيت نيزدر كهد برمي آيدعهده وظايف خو
 پژوهش ناي هدف .از اين روشود حسوب ميراستاي تحقق اهداف نظام هاي آموزشي م از جمله گام هاي اساسي در ،ارائه شده

 بوده السروكو مدل اساس بر گيان خراسان جنوبيفرهن دانشگاه دانشجويان به شده ارائه آموزشي خدمات كيفيت سنجش

ان پرديس تمامي دانشجو معلم شامل نظر مورد آماري جامعهاست. بستگي هم نوع از و توصيفي حاضر، پژوهش روش. است
 انتخاب نمونه وانعن به نفر 200 نمونه گيري تصادفي روش از استفاده با كهي دانشگاه فرهنگيان خراسان جنوبي مي باشد ها

 پي منظور به حاضر پژوهش تجزيه وتحليل داده ها به كمك آمار توصيفي و استنباطي صورت پذيرفته است.در. است شده

 كه است شده استفاده امجز نامه پرسش دو از دانشگاه، خدمات ارائه ازنحوه دانشجويان ادراكات و انتظارات ميان شكاف به بردن

 ابليتق، محسوس عوامل ابعاد شامل كه است شده تنظيم سروكوال انداردپرسش نامه است مبناي بر پرسش نامه دو هر

 انتظارات ينب خدمات كيفيتابعاد تمامي در كه مي دهد نشان پژوهش هاييافتهاست.  همدليضمانت و پاسخگويي، اطمينان،

 بنابراين .بود آنها ادراكاتسطح  از فراتر دانشجويان انتظارات سطح موارد درتماميدارد. وجود شكاف و ادراكات دانشجويان،

 در كه است اين گربيان كيفيت شكاف وجودرضايت نداشته.  دريافتي خدمات كيفيت از مطالعه مورد ابعاد تمامي در دانشجويان

  .است نشده اقدام خوبي به انتظارات دانشجويان كردن برآورده و تعهدات به عمل زمينه

  سركوال، دانشگاه فرهنگيان ، كيفيت خدمات،نظام آموزشي:  كليد واژه ها

  

  

  

  
                                                            

  ، مشهد، ايران.مشهد يدانشگاه فردوس ،يآموزش تيريارشد مد يدانشجو كارشناس.  1

   ، بيرجند، ايران. يباهنر خراسان جنوب ديشه سيپرد انيدانشگاه فرهنگ يتيعلوم ترب يكارشناس. 2
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  ارزيابي ميزان تحقق ويژگي هاي سازمان يادگيرنده در دانشگاه فرهنگيان خراسان جنوبي

  2، ابوالفضل وطن پرست1د مهدي خزاعي فرسي

  

  هچكيد

 دهستفاا با هرندگيديا يها نمازسا يها يژگيو يمبنا بر خراسان جنوبي نفرهنگيا هنشگادا تطبيقي يابيارز ،هشوپژ ينا فهد

 نكناركاو  ميعل تهيا يعضاانفر 125 ري،ماآ جامعهو  پيمايشي هشيو به توصيفي ،هشوپژ. روش دبو نلئوو  يكو لمداز 
 محقق سمقيا ،هشوپژ اربزا. شدند بنتخاانفر  95 ادتعد سستردر د فيدتصاروش  به. دبو خراسان جنوبي نفرهنگيا هنشگادا

 كهدارد  گويه 32 سقيام ينا. گرفت ارقر تاييد ردمو خنباوكر يلفاآ باآن  پاياييو  متخصصين رنظآن از  ييروا كه دبو ساخته

. جدسن ميرا  اجرو ا ريآونو ت،طالعاا ،برنامه ي،هبرر شامل نلئوو  يكو لمد به توجه با هگيرندديا يهانمازسا پنجگانه دبعاا

 ضعو با رمذكو گانهپنج دبعادر ا خراسان جنوبي نفرهنگيا هانشگدا دموجو ضعو كهداد  ننشااي   نمونه تك تي نموآز نتايج

 بهرا  توجه ترين كم 31/2ميانگين با برنامهو  توجه بيشترين 04/3ميانگين  با يهبرر وه،عال بهدار دارد.  معنا وتتفا بمطلو

 .  گرفت ارقر يبعد تبامردر  ترتيب به تطالعاو ا اجرا آوري،نوو  هداد صختصاا دخو

  هگيرندديا نمازسا ن،فرهنگيا هنشگادا ،تطبيقي يابيرزا  :اكليد واژه ه

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ، مشهد، ايران.مشهد يدانشگاه فردوس ،يآموزش تيريد مدارش يكارشناس يدانشجو.  1

   ، بيرجند، ايران. يباهنر خراسان جنوب ديشه سيپرد انيدانشگاه فرهنگ يتيعلوم ترب يكارشناس. 2
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باتاكيد بر منشور حقوق شهروندي  نقش دانشگاه فرهنگيان در آموزش حقوق شهروندي به دانشجو معلمان
  جمهوري اسالمي ايران

  1 رقيه طاوسي سيمكاني

  چكيده

 در زيادي بسيار تاكيد نيز اسالمي ومنابع درقرآن و باشد مي  اجتماعي زندگي مهم ازاركان يكي شهروندي آموزش امروزه

 شهروندي ارتهايمه اموزش به متنوع ريزيهاي برنامه ازطريق صنعتي درجوامع همچنين ، است شده ديگران حقوق به احترام

 مي يفاا مهمي بسيار نقش شهروندان مدني ومشاركت دموكراسي استحكام درجهت وحياتي مهم مولفه اين.پردازند مي

 ومشاركتي ساالر ردمم نظام يك اداري هاي وشيوه باماهيت كه است هايي وارزش مهارتها و دانش هادربرگيرنده آموزه اين.كند

 در خبره معلمان كه اج وازآن كنند مي ايفا كشور هر معلمان را نقش مهمترين اموزشي، مهم هاي مولفه ازميان.دارد همخواني

در جهت اموزش  علمانم تربيت براي جايگاه وبهترين مهمترين فرهنگيان دانشگاه مقوله دراين و شوند، مي تربيت  ها دانشگاه
 با پژوهش اين در .باشد وظايف وتكاليف وحقوق شهروندي به دانش اموزان به عنوان آينده ساازان كشور را برعهده داردمي

 منشور بر باتاكيد ،فرهنگيان دانشگاه دانشجومعلمان به شهروندي نقش مهارتهاي آموزش در فرهنگيان دانشگاه نقش بر تاكيد

 به موجود وماخذ عازمناب استفاده با و اي وكتابخانه توصيفي روش با كه است برآن ايران، اسالمي جمهوري شهروندي حقوق

 درسي هاي شيوه زا اعم مناسب اموزشي روشهاي ، دانشگاه اين اموزشي نقش اهميت  به توجه وبا بپردازد موضوع اين اهميت

  نمايد.  توصيه را اسالمي جمهوري شهروندي حقوقي منشور بر باتكيه را درسي غير و

  فرهنگيان دانشگاه اسالمي، جمهوري شهروندي حقوق منشور شهروندي، حقوق شهروندي،كليد واژه ها : 

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ايران.  شيراز، ،دانشگاه فرهنگيان، پرديس شهيد باهنر، ل فرهنگيئوكارشناس مس.  ١
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  معلمان دوره ابتدايي مديريت تعارضو ابطه هوش هيجاني ر

 ٤، امير رئيسي3، سيد سليمان ايزدي2يده، وكيل آژ1كاظم دلروز

 چكيده

رفت. نجام گپژوهش حاضر با هدف بررسي نقش هوش هيجاني بر مديريت تعارض معلمان دوره ابتدايي شهرستان نيكشهر ا
علم دوره م 200د همبستگي بوده و بدين منظور و بر اساس فرمول نمونه گيري كوكران تعدا- مطالعه حاضر به صورت توصيفي

و پرسشنامه هوش دمعلم مرد) از طريق  103معلم زن و  97اي متناسب با حجم (طبقه-ايي شهر نيكشهر به شيوه تصادفيابتد
ر اساس ضريب ب) مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها 1994) و مديريت تعارض ويكز (2009(		هيجاني نواكا و آهايوزو

 يرهاي هوشدر متغ ها نشان داد كه معلمان مورد مطالعهتند. يافتهمورد تحليل قرار گرفبا  همبستگي و رگرسيون چندگانه

ت و معني طه مثبهيجاني و مديريت تعارض باالتر از ميانگين نظري قرار داشتند. بين هوش هيجاني و مديريت تعارض راب
يت روابط مدير وعي داري وجود دارد. هم چنين نتايج رگرسيون چندگانه نشان داد مولفه هاي خود مديريتي، آگاهي اجتما
ي مش هيجاني هاي هوتوانايي پيش بيني مديريت تعارض را دارند. بر اساس يافته ها مي توان نتيجه گيري كرد توسعه مهارت

  .تواند در مديريت تعارض موثر باشد

  ش هيجاني، مديريت تعارض، معلمان.هو: كليد واژه ها

  

  

  

  

  

                                                            
  mail: delrouz@yahoo.com-e نشگاه خوارزمي تهران، نويسنده مسئولدكتراي تكنولوژي آموزشي، استاديار دا.  1

 كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي، معلم آموزش و پرورش.  2

  معلم آموزش و پرورش.  3

  معلم آموزش و پرورش.  ٤
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  لمان دوره ابتداييرابطه هوش هيجاني و مديريت استرس شغلي مع

  4، امير رئيسي3، سيد سليمان ايزدي2، وكيل آژيده1كاظم دلروز

 

 چكيده

جام شهر انپژوهش حاضر با هدف بررسي نقش هوش هيجاني بر مديريت استرس شغلي معلمان دوره ابتدايي شهرستان نيك
 200د ن تعدال نمونه گيري كوكراهمبستگي بوده و بدين منظور و بر اساس فرمو-گرفت. مطالعه حاضر به صورت توصيفي

د) از طريق دو معلم مر 103معلم زن و  97طبقه اي متناسب با حجم (-معلم دوره ابتدايي شهر نيكشهر به شيوه تصادفي
رفتند. داده ها بر ) مورد مطالعه قرار گ1997) و مديريت استرس اليسون (2009( 	پرسشنامه هوش هيجاني نواكا و آهايوزو

ش غيرهاي هودر مت بستگي و رگرسيون مورد تحليل قرار گرفتند. يافته ها نشان داد كه معلمان مورد مطالعهاساس ضريب هم
ه مثبت و ي رابطهيجاني و مديريت استرس باالتر از ميانگين نظري قرار داشتند. بين هوش هيجاني و مديريت استرس شغل

ش وانايي پيوابط ترن داد مولفه هاي خود مديريتي و مديريت معني داري وجود دارد. هم چنين نتايج رگرسيون چندگانه نشا
واند در ي مي تتوان نتيجه گيري كرد توسعه مهارتهاي هوش هيجانبيني مديريت استرس را دارند. بر اساس يافته ها مي

  .مديريت استرس شغلي موثر باشد

  هوش هيجاني، مديريت استرس، معلمان: ها واژه كليد

  

 

  

 

  

                                                            
  commail: delrouz@yahoo.-eدكتراي تكنولوژي آموزشي، استاديار دانشگاه خوارزمي تهران، نويسنده مسئول 1

  كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي، معلم آموزش و پرورش 2

  معلم آموزش و پرورش 3

  معلم آموزش و پرورش 4
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  حور دومم

  معلم تيدر ترب يساختارساز
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  يفي: مطالعه كانيدانشگاه فرهنگ تيفيك نيو تضم يابينقادانه به عملكرد معاونت نظارت، ارز ينگاه

  2يميابراه وبيا،  1پژمان ينامدار يمهد

  چكيده

رد خاص در ف ايگروه  هابانيارز ير رفتارهاسازنده و حاكم ب معاني و باورها ،هاارزشاز  ايگونهبه يريو نقدپذ يفرهنگ نقاد
ونت ملكرد معا، نقد عمقاله نياشاره دارد. هدف ا يگريد ايمتعلق به خود  يمعنو اي يماد يكمال از نقصان امر كيهنگام تفك
ر دل نان شاغكارك نظرات ك،يتمات ليو از منظر تحل يفيبود. به روش ك انيدانشگاه فرهنگ تيفيك نيو تضم يابينظارت، ارز

بتدا نظرات، ا افتيشدند. پس از در ليو تحل گردآوري نظارت معاونت عملكرد به نسبت هااستان هيدر كل يدانشگاه يواحدها
 ،هاگزاره يمامت يگزاره). پس از كدگذار 154داده شد ( صيتشخ يابيمرتبط با نقد عملكرد حوزه نظارت و ارز هايگزاره
احصا  يمفهوم كل 10 تيداده شد. در نها صيمقوله تشخ 30 و آمد عمل به الزم اقدام اهمقوله ليو تشك بنديدسته به نسبت

 ،هارويه ،يابيارز جنتاي ،هابرنامه ،يابيارز هايحوزه ،يانسان يروني ،هاروش كردها،يرو ،هاسيستماز ابزارها،  اندعبارتشد كه 
  .وارده ارائه شد ياف و كاستن از نقدهابه اهد يابيدست يبرا ييشنهادهايپ انيفرهنگ و ساختار. در پا

  معاونت نظارت ،ينقد، فرهنگ نقاد  :هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                            
  namdaripejman@gmail.com .، ايرانيمنابع انسان ايحرفه يهايستگيسنجش شا ريمد ،يآموزش تيريمد يدكتر يدانشجو  ١

 2 دانشجوي دكتري مديريت آموزشي، مديركل دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت، ايران.
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  در مديريت دانش پژوهيآينده يدستاوردها

  1يصناع نازيفر

  چكيده

 و يسازمان هايمحيطبرخاسته از  هايپوياييو  هاپيچيدگي ييشناسا ةهر دو دربار پژوهيآيندهبزرگ و  انيمفهوم مرب
و  ياحدر طر هنديبه نقش آ ي. با نگاه مختصركنندميبحث  يطيمح نيدر چن گيريتصميم يبرا يدانش رانيمد هاينيازمندي
 يطراح هايموقعيتد در توانمي ندهيآ بينيپيشبرد.  يدانش پ تيريمد در پژوهيآينده تيبه اهم توانمي ،گيريتصميم
 پژوهيآينده و دانش يتمدير خواهد بود. يمبتن ندهيمفروضات در آ يبرخ يةبر پا گيريتصميمهر اقدام  رايشود، ز دهيروزانه د

. اندهشدر گرفته گذشته بكا هايسالدر  هاسازماناز  ياريو بس هادولتو در همه سطوح  جاهمهمرتبط در  هايشيوهدانش به 

انش يريت دعمل مد تيبه ماه تركامله طور است از جمله؛ اينكه ب شنهادشدهيپ نهيدر اين زم قيچهار جهت جديد تحق
تمركز در  ويژهبهاز مديريت دانش تمركزشده و  يبخش عنوانبه يكل طوربه پژوهيآيندهدانش  يريو بر يادگ پرداخته شود
 اتقيمره تحقشود. ث يكپارچه يبه شكل بهتر يد با مديريت راهبردتوانميو نحوه استفاده از آن و اينكه  دانش يمورد چگونگ

و  يفعل هايالشچه با مقابل يبرا يسازمان تيظرف نيرا ارتقا داده و همچن انشكاربرد مديريت د طهيد حتوانمي شتريمتمركز ب
 يادگرا ايجاد آم پژوهيآيندهو  انديشيآيندههنر  ترينبزرگرا افزايش دهد. شايد بتوان  مدتطوالنيآينده و بهبود عملكرد در 

د كه فرآين درك شود خوبيبهاين است كه امروز  پژوهيآينده يدستاورد دانش نوپا ترينبزرگنده دانست. با آي يروياروي يبرا
 حوزهدر  رگذاريأثاز عوامل ت يكيدانش  تيريمد كرد. يشگويياز آن است كه بتوان آن را پ ترپيچيده اريتكامل آينده، بس

  .دانش پرداخته شود تيريدر مد پژوهيآيندهنقش بر آن است تا به  يمطالعه، سع نياست در ا پژوهيآينده

  .بحران مديريتدانش،  تيري، مدياستراتژ ،پژوهيآينده  :هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

                                                            
  gmail.com2000daryanaz@، ايران.تهران قات،يتحق و علوم ي واحداطالعات، دانشگاه آزاد اسالم يفناور تيريمد يدكتر يدانشجو 1
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  رانيدر ا معلم تربيت ينهاد تخصص ني: اولنيدارالمعلم

  
  1يمحمود محمد

  چكيده

ر دكه معلم  يم. بر اساس نقش مهآيدميار به شم ايجامعههر  يرسم تيو ترب ميدستگاه تعل ياز عناصر اساس يكيمعلم  
 هدف است. بوده يعو پژوهشگران اجتما يدولت گذارانسياست ،يتيمعلم همواره مورد توجه متخصصان ترب تيجامعه دارد، ترب

 مقاله با نيا است. رانيمعلم در ا تيترب ينهاد تخصص نياول عنوانبه نيلمدارالمع گيريشكل يچگونگ حيمقاله توض نيا

 گيريكلشكه منجر به  دهدمي حيرا توض ياسيس-ياجتماع طيشرا ،يخياسناد و شواهد تار يو بررس دارشناسانهيپد كرديرو

 وستيقوع پواجار به قكه در دوره  ياجتماع - ياسيكه تحوالت س شودميداده  حيمقاله توض نيا در شد. رانيدر ا نيدارالمعلم

 در دهيجد م و فنونبا هدف انتشار علو ديجد مدارس دولت و ملت مطرح ساخت. انيرا در م جديدضرورت انتشار علوم و فنون 

توجه  مورد دهيمدارس جد يو تدارك معلم برا تأمينضرورت  ديمدارس جد ييدنبال برپا به عموم مردم برپا شدند. انيم
 يكزمر ييرپابمملكت ضرورت و گسترش ان در سراسر  ديشدن مدارس جد يدولت با قرار گرفت. ياسيو س ياجتماع يروهاين

عارف زارت مومعلم توسط  تيترب يمركز تخصص نياول عنوانبه نيكارآزموده احساس شد. دارالمعلم يمعلمان تيترب يبرا
 ارياخت معلم در تيترب ندياز فرا تريعميقدرك  دتوانمي رانيدر ا نيدارالمعلم گيريشكلنحوه  يخيتار يشد. بررس تأسيس

  .دهدميقرار  يتيبتر گذاراناستيس

  .نيدارالمعلم ،معلم ت،يترب: هاكليدواژه

  

  

  

  

 

  

                                                            
  yahoo.com87mmohammadi@ انيدانشگاه فرهنگ علمي هيئتعضو  1
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  مطلوب يالگو يو طراح انيدر دانشگاه فرهنگ داريپا يآموزش عال هايمؤلفه شناسايي

  1راد ابراهيم سيد

  چكيده

ا بافت و بمتناسب  ييالگوارائه  منظوربه انيدانشگاه فرهنگ در پايدار يآموزش عال هايمؤلفهپژوهش حاضر مطالعه  يهدف اصل
 يفيك يدر مرحله استفاده شد. ياكتشاف يبيترك قيراستا، از روش تحق نيبوده است. در ا رانيا ينظام آموزش عال نهيزم

هش، پژو اتيو ادب ينظر ياز چهار منبع مصاحبه، مبان هاداده آوريجمعبه  يانهيزم يهينظر قيپژوهش، از طر
 افزارمنرحله از مر نياشد و در  ليتبد يمتن يهاحاصل از منابع، به داده يهارداخته شد. سپس، دادهو اسناد پ بردارييادداشت

 28(بعد)،  يصلاهسته  9ثابت، به  يسهيامرحله، به كمك روش مق نيدر ا دياستفاده گرد Nvivo-11 يفيك هايداده ليتحل

 يپايهر شد. ب يسؤال طراح 87 يحاو ياپرسشنامه ،يمك يآمد. در مرحله دست به) مؤلفه( مفهوم 87مقوله عمده و 
 ليالب تحلدر ق يكم هايداده وتحليلتجزيه. دياستفاده گرد زرليافزار لاطالعات از نرم ليتحل ي، براشدهگردآوري يهاداده
اول،  يرتبهم ياملع ليتحل جيانجام شد. با توجه به نتا يمعادالت ساختار يابيمرتبه اول و دوم و در چارچوب مدل  يعامل
 نايه فرهنگانشگادر د داريپا يآموزش عال يينها يپژوهش صورت گرفت و الگو يفيبخش ك جيالزم در نتا يهاو اصالح ليتعد

رازش مطلوب باز  يدوم، حاك يمرتبه يعامل يليتحل جي. نتاافتي ليمفهوم تعد 87عمده و  يمقوله 28بعد،  9به صورت 
 )يفيحله كوهش (مرمرحله نخست پژ يهاافتهياست كه پژوهشگر بر اساس  داريپا انيدانشگاه فرهنگ يينها يها با الگوداده

  مفروض برازش داشته است. يبا الگو يكم يهاگفت داده توانميبه صراحت  نيبنابرا ؛مفروض دانسته بود

  انيگدانشگاه فرهن دار،يتوسعه پا دار،يدانشگاه پا دار،يپا يآموزش عال  :هاكليدواژه

  

  

  

 

  

  

  

  

                                                            
  gmail.com8ebrahimrad@ .رانيا ل،ياردب ان،يفرهنگ دانشگاه ييعالمه طباطبا سيپرد ،يدرس ريزيبرنامه يدكتر 1
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  داريدر توسعه پا انينقش دانشگاه فرهنگ

  1كاريزي احسان فقيري

  چكيده

 ت،سيز طيمح بيتخر ،يعيمنابع طب ينابود لياز قب يو اقتصاد ياجتماع ،محيطيزيستامروزه جهان با مسائل متعدد 

 وارد مانعم نيكه ا روستروبه يزندگ تيفيآمدن ك نييو پا عدالتيبي ت،يجمع هيرويب شيافزا ،ييآب و هوا راتييتغ ،يآلودگ

د طرح و مورم دارياپتوسعه  كرديمشكالت رو نيو مقابله با ا يريشگيپ يمنظور برا ني. بدهستبر سر راه توسعه كشورها  يجد
ه ب افتنيت دس يراب رگذاريعوامل ثات ترينمهم. از ديواقع گرد يآموزش يمختلف از جمله نهادها ياز نهادها ياريتوجه بس
 تيوب و خالقخ ياخالق هايويژگيبا  يفرادبه ا ياديتا حد ز يدر جهان امروز داريآموزش آن است. توسعه پا دار،يتوسعه پا

 نديآست. در فراابسته وكنند  دايپ يبحران جهان يبرا هاييحلراهتوسعه باشند و بتوانند  دهيچيباال كه قادر به حل مشكالت پ

وردار برخ معهدر جا ايويژه تيانسان، معلمان از نقش و اهم يباال تيفيو شكل دادن به ك داريپا آموزش و انتقال اصول توسعه
ند آغازگر توانميعه اد جامافر ازيمورد ن هايقابليت يو ارتقا يبخش يباالي خود در آگاه اريبس ريتأث لي. معلمان به دلباشندمي

اد تنها نم عنوانهب انيكنند. دانشگاه فرهنگ فاءيا داريتوسعه پا يسودر حركت به يديباشند و نقش كل داريجنبش توسعه پا
علمان م نيتا ا جامعه هستند آموزش داده ندهيخود كه معلمان آ انياصول را به دانشجو نيا بايستمي كشورمعلم  تيترب

ت ر الزم اسمنظو نيد. بندينما فايا خوبيبه ندهيبا آموزش به نسل آ داريبه توسعه پا دنيخود را در رس مؤثربتوانند نقش 
ه معلمان ب يبخش يداده و در جهت آموزش و آگاه قيامروزه تطب يجهان طيخود را با شرا زمانهم طوربه انيدانشگاه فرهنگ

اه دانشگ تيمو اه اهگيجا نييدارد ضمن تب يسع ايكتابخانهو روش  يفيتوص انيمقاله با ب نيبردارد. ا ياساس هايگام ندهيآ
  .كشور مورد بحث قرار دهد داريتوسعه پا ندينقش آن را در فرآ انيفرهنگ

  نايدانشگاه، دانشگاه فرهنگ دار،يتوسعه، آموزش، توسعه پا: هاكليدواژه
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  يفي: مطالعه كانيدانشگاه فرهنگ تيفيك نيو تضم يابينقادانه به عملكرد معاونت نظارت، ارز ينگاه

  2يميراهاب وبيا، 1پژمان ينامدار يمهد

  چكيده

رد خاص در ف ايگروه  هابانيارز يسازنده و حاكم بر رفتارها معاني و باورها ،هاارزشاز  ايگونهبه يريو نقدپذ يفرهنگ نقاد
ونت ملكرد معا، نقد عمقاله نياشاره دارد. هدف ا يگريد ايمتعلق به خود  يمعنو اي يماد يكمال از نقصان امر كيهنگام تفك
ر دنان شاغل كارك نظرات ك،يتمات ليو از منظر تحل يفيبود. به روش ك انيدانشگاه فرهنگ تيفيك نيو تضم يابينظارت، ارز

بتدا نظرات، ا افتيشدند. پس از در ليو تحل گردآوري نظارت معاونت عملكرد به نسبت هااستان هيدر كل يدانشگاه يواحدها
 ،هاگزاره يمامت يگزاره). پس از كدگذار 154داده شد ( صيتشخ يابيمرتبط با نقد عملكرد حوزه نظارت و ارز هايگزاره
احصا  يمفهوم كل 10 تيداده شد. در نها صتشخي مقوله 30 و آمد عمل به الزم اقدام هامقوله ليو تشك بنديدسته به نسبت

 ،هارويه ،يابيارز جنتاي ،هارنامهب ،يابيارز هايحوزه ،يانسان يروني ،هاروش كردها،يرو ،هاسيستماز ابزارها،  اندعبارتشد كه 
  .وارده ارائه شد يبه اهداف و كاستن از نقدها يابيدست يبرا ييشنهادهايپ انيفرهنگ و ساختار. در پا

  معاونت نظارت، نقد معاونت نظارت. ،ينقد، فرهنگ نقاد:  هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ail.comnamdaripejman@gm .رانيا تهران ،يمنابع انسان ايحرفه يهايستگيسنجش شا ريمد ،يآموزش تيريمد يدكتر يدانشجو 1

  .رانياتهران، ، تيفيك نيو تضم يابيدفتر نظارت، ارز مديركل ،يآموزش تيريمد يدكتر يدانشجو 2
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و ارائه چرخه  يمنابع انسان يسامانده ؛انيدانشگاه فرهنگ يالتيتشك دهيسازمان يشناس نديفرا
  در دانشگاه گذاريسياست

  2يمراد نرگس حسن، 1ييآقا ريام

  چكيده

آنهاست.  معتبر نيو قوان هانامهآئين بر يآن مبتن يالتيتشك دهيسازمانكالن دانشگاه،  تيرياصل الزم جهت مد ترينمهم
همانا  هآنك شناسيروشو  و درك مشترك از هدف، مختصات نشيب ادجينقشه راه، ا ؛يالتيتشك يگام در راه سامانده نينخست
 يازمانسالب نظام قستاد و صف در  هايحوزه بخشيانسجامدانشگاه عبارت از  ياست. سامانده التيو تشك ساماندهي نامهآيين
و  وريرهبه شيدر جهت افزا، هاآن نيروابط و مناسبات ب ميو تنظ در ساختارهاو كاركردها و تحول  هانقشاصالح  قياز طر

 كيهر فهيوظ وشوند و نقش  دهيبا مجموعه صف د املكه حوزه ستاد دانشگاه در تع ياست. زمان يكاركرد هايتعارضكاهش 
وشته ن نيف اشده است. هد نييدانشگاه تب يدر تحقق اهداف كالن دانشگاه مشخص گردد، نظام جامع سامانده هابخشاز 
 ت تا نشانآن اس يدر پ ،يبررس نيا دانشگاه است. يمنابع انسان يو در جهت سامانده يالتيتشك دهيسازمان سميمكان نييتب

تربيت  نايدر جر شرويپ ييك سازمان آموزش عنوانبهتواند دانشگاه فرهنگيان، چرا و چگونه مي باألخص هادانشگاهدهد كه 
با  مطالعه نيا .ديانم يخود را سامانده يانسان يرويده و نخود را سازمان دا يالتيمعلم در كشور، ساختار تشك انيدانشجو

، هله اولودر  التيتشك يدهسازمان ندي.فرا1 .پردازدمي محورها اين يبه بررس رانيمد يو نظرات خبرگ يروش اسناد
 و يياجرا يهاستايشامل اصول و اهداف و س يعناصر اساس يدانشگاه در وهله دوم در دو حوزه كل يمنابع انسان يسامانده
  يياجرا يهااستياز س كيمتناظر با هر ياتيعمل يراهكارها

  .التي، تشكدهيسازمان، ي، ساختار، ساماندهنامهآئين  :هاكليدواژه

  

  

  

  

  

                                                            
  yahoo.com1354aghaei@. ، تهران، ايران، دانشگاه آزاد واحد تهران شماليآموزش عال علوم تربيتي گرايش يدكتر يدانشجو 1

  تحقيقات تهران شمال، تهران، ايران.ي مديريت آموزشي، دانشيار دانشگاه آزاد علوم دكتر  2
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 ،يانگلستان، ژاپن، آلمان، فرانسه، كره جنوب يمعلم كشورها تيدانشجو در نظام ترب رشيپذ يقيتطب سهيمقا
  رانيو ا يمالز

  1نبويسيد صادق 

  چكيده

 منظوربهه و در حال توسع يافتهتوسعه يمعلم كشورها تيدانشجو در ترب رشيپذ يقيتطب سهيپژوهش حاضر با هدف مقا

و  بوده يقيبتط شياميپ كيپژوهش  نيانجام شده است. ا رانيمعلم ا تيدانشجو در نظام ترب رشيداللت بر اصالح و بهبود پذ
و  هاهنشري ،يپژوهش هايگزارش ،ايكتابخانهاسناد و مدارك  قياز طر ت،به سؤاال ييپاسخگو يآن برا موردنيازاطالعات 
 نهيزم نير اتفاده دمورد اس يشده است. الگو يگردآور يالمللنيب هايسايتاز  يو برخ يخارج ياطالعات هايبانك ،هافصلنامه

دوره  انيپا مپليد نامهيگواه تنمطالعه، داش مورد يپژوهش نشان داد كه در همه كشورها جياست. نتا يجرج برد يالگو
مت از سال يو برخوردار يمعلم تيعالقه و صالح نييتع يدر مصاحبه علم يقبول ،يدر امتحانات ورود يمتوسطه، قبول

 شوديم شنهاديپپژوهش  جينتا ي. بر مبناشودميمعلم محسوب  تيدانشجو در نظام ترب رشيپذ هايمالكاز  يو روان يجسمان

 هايآزمون قيداوطلبان از طر يو سالمت روان يتيشخص هايويژگي ان،يدر دانشگاه فرهنگ معلمجذب دانشجو در 

 هايمحل - تهرش ر كددداوطلبان  ينگزي يافراد اصلح، بوم نشيگز منظوربه. رديقرار گ يعلم يابيمعتبر مورد ارز شناختيروان

اوطلب ددانشگاه،  تيو حداقل سه برابر ظرف ابدي گسترش جوارهم يهاناستاشهر به استان و  اي يدانشگاه، از منطقه آموزش
  شود. يمصاحبه معرف نديفرا يبرا

  .يقيمعلم، مطالعه تطب تيدانشجو، ترب رشيپذ: هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  sadegh.nabavi@yahoo.com دكتري علوم تربيتي، استاديار پرديس شهيد مفتح، دانشگاه فرهنگيان، تهران، ايران.  1



 

٧۴ 

 

  

  

 
 

  واصالحي انتقادي رويكرد با فرهنگيان دانشگاه اساسنامه به نگاهي باز

  1دلقندي علي

 

 چكيده

  

 فرودهاي و فراز منظا اين مدت اين در و ميگذرد ما كشور در معلم تربيت نظام تاسيس زمان از قرن يك حدود اكنون چكيده

 و درسي هبرنام و متون ، سازماني ،جايگاه ساختار تا نامگذاري از مختلف ابعاد در را تغييراتي و است نموده طي را فراواني
 شده نگريسته بدان عهجام صالح و فالح جهت اساسي راهبرد يك عنوان به انيدور در است، ديده خود به...  و ها رشته عناوين

 صحيح ارزيابي و تحليل بودون توجهي بي درپي ويا مهري بي سر از يا نيز ايامي در و است داشته فراواني فوايد و آثار البته كه

 متولي فرهنگيان ه،دانشگا فرهنگي انقالب عالي شوراي مصوب اساسنامه مبناي وبر حاضر حال ،در است شده رانده حاشيه به

 فارغ معلمان انشجود بخدمت د ورو و دانشگاه اين بكار اغاز از سال پنج از بيش ،گذشت ميباشد كشور در معلم تربيت اصلي

 با تشكيالت اين اوانفر مبرات و خيرات از جداي تا باشد مهملي تواند مي گذشته ساله صد تاريخ نيز و  آن از شده التحصيل

 بر دانشگاه ابتناي كه آنجا از و شود پرداخته مختلف ابعاد در دانشگاه اين عملكرد به شناسانه آسيب و انتقادي رويكردي

 زا ناشي تجربيات به وجهت با اساسنامه نقادانه بررسي به نوشتار اين در باشد مي دانشگاه اساسي قانون عنوان به ان اساسنامه
 كه است شده اماقد اصالحي پيشنهاداتي ارايه به منتقدانه تدبر و تامل ضمن و شده داختهپر ماضي سنوات در آن اجراي

  .شود واقع فايده مفيد راهبردي و كاربردي و كيفي حيث از توجه صورت در ميتواند

  .اصالحي – انتقادي رويكرد اساسنامه، دانشگاه، :هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .gmail.com1350ali.delghandy@سبزوار، خراسان، ايران.  فرهنگيان دانشگاه علوم تربيتي، مربي دانشجوي دكتري  1
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شهاب) در بين دانشجو ( نامة ملي شناسايي و هدايت استعدادهاي برتررزيابي اثربخشي دورة آموزشي برا
  معلمان دانشگاه فرهنگيان

  

  

   2درويش رضاپور ، فرشته1كران پور تقي حسن

 

  چكيده

 دورة در خبگانن ملي بنياد و پرورش و آموزش وزارت بين مشترك اجرايي هايبرنامه از يكي عنوان به شهاب ملي برنامة 

 با و تلفيقي ردرويك با برتر استعدادهاي هدايت و شناسايي برنامه اين اصلي هدف. است اجرا حال در وركش در ابتدايي

 ديگر از. است تربر استعدادهاي از يك هر دارندگان براي نخبگي به يابيدست زمينة سازيفراهم و محوري عدالت هايويژگي

 به توجه با بتداييا دورة در يادگيري ياددهي فرايند كيفيت ارتقاي باشد،مي برنامه اين پنهان هدف عنوانبه كه آن اهداف

 هايدوره بخشياثر ارزيابي كه آنجا از. است آموزاندانش فردي هايتفاوت و هوش استعداد، متنوع و چندگانه هايزمينه

 ارزيابي به رحاض مطالعة شود،مي شده ارائه هايآموزش كيفيت از ترروشن تصويري ارائة و مديران آگاهي موجب آموزشي

 و كاربردي هدف حاظل از پژوهش. است پرداخته معلمان دانشجو از گروه اين بين در شهاب ملي برنامة آموزشي دورة اثربخشي
 با آنها ميان از هك بودند 1395 سال ابتداي در التحصيلفارغ معلمان دانشجو تمامي آماري جامعة. است توصيفي روش نظر از

. دادند اسخپ ساخته محقق پرسشنامة به و انتخاب كشور سراسر در نفر 651 تعداد حجم با متناسب ايطبقه تصادفي روش

 هايافته. بود آن يتمدير و دوره اثربخشي مدرسان، شده، ارائه محتواي يعني بررسي مورد مؤلفة چهار دربرگيرندة پرسشنامه

 هايتفاوت به توجه و يادگيري ياددهي فرايند در نوين رويكرد اين ريكارگيبه از استقبال ضمن معلمان دانشجو كه داد نشان

 همچنين. اندكرده يارزياب متوسط از باالتر كمي را مذكور دورة اثربخشي درس، كالس در استعدادي متنوع هايزمينه و فردي

 پژوهش چهارگانة هايمؤلفه نظر از مختلف هاياستان نيز و مرد و زن معلمان دانشجو بين كه داد نشان آماري هايآزمون

  . است مديريت ؤلفةم است، داشته معلمان دانشجو نظر از را مطلوبيت كمترين كه ايمؤلفه كلي، بررسي در. دارد وجود تفاوت

  .معلمان دانشجو معلم، تربيت شهاب، ملي برنامة اثربخشي،:  :هاكليدواژه

  

  

  

  

                                                            
  taghipour.karan@gmail.comد، رئيس گروه برنامه ملي شهاب، وزارت آموزش و پرورش. كارشناسي ارش ١

  پرورش و آموزش وزارت ارشد، كارشناسي دانشجوي   2
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   مازندران فرهنگيان دانشگاه گي و تفكر استراتژيك دربراساس هوش فرهن سازماني فرهنگ توسعهمدل 

  

  

  2بهرادفر ، بهمن1كيخانژاد مهين

 

  چكيده

 فرهنگيان شگاهدان سازماني فرهنگ توسعه بر فرهنگي استراتژيك تفكر و فرهنگي هوش تأثير بررسي حاضر، پژوهش از هدف

 با پيمايشي - فيتوصي تحقيق، روش حيث از و اربرديك هدف، نظر از حاضر تحقيق. باشد مي مدل ارائه منظور به مازندران

 تعداد به 1395 لسا مازندران؛ استان فرهنگيان دانشگاه زن و مرد كاركنان شامل پژوهش، آماري جامعه. است كمي رويكرد

 گيري نهنمو روش اب كوكران فرمول اساس بر ها، آزمودني از تن 150 از شده آوري-جمع هايداده اساس بر تحليل و نفر 245

 مربوطه اساتيد رنظ طبق و صوري روايي طريق از ها پرسشنامه روايي. است شده انجام نظر مورد جامعه از نسبي، اي طبقه

 تفكر فرهنگي، هوش يها پرسشنامه كه گرفت قرار تاييد مورد كرونباخ آلفاي محاسبه طريق از ابزار پايايي و گرديده انجام

 آزمون و بررسي براي. اند بوده 83/0 و 84/0 ،83/0 كرونباخ آلفاي داراي بترتيب انيسازم فرهنگ و فرهنگي استراتژيك

 يافته. است شده هاستفاد تاييدي عاملي تحليل اي، نمونه تك تي آزمون اسميرنف، -كولموگروف آزمون از پژوهش هاي فرضيه

 تحليل در 2R مقدار و t مقادير استاندارد، يبضرا از حاصل نتايج به توجه با داد، نشان پژوهش هاي سوال با ارتباط در ها

 و موثر فرهنگي وشه تبيين در رفتاري و انگيزشي ،)شناختي(دانشي ،)فراشناختي(راهبردي بشرح مولفه چهار تائيدي، عاملي
 فرهنگي وشه كه بوده آن از حاكي نتايج تحقيق، نهايي مدل ارائه منظور به متغيرها بين روابط تبيين در. باشندمي دارمعني

 تفكر مسير از ممستقي غير طوره ب فرهنگي، هوش حال عين در و بوده موثر سازماني فرهنگ بر فرهنگي استراتژيك تفكر و

  .است داشته مثبتي و معنادار تاثير سازماني فرهنگ بر فرهنگي استراتژيك

  يانفرهنگ دانشگاه ، سازماني هوش ، استراتژيك تفكر سازماني، فرهنگ :هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

                                                            
  mkeyka@yahoo.com ، دانشگاه فرهنگيان، واحد مازندران، مازندران، ايران. عضو هيات علمي ،ي تخصصيدكتر 1

   واحد مازندران، مازندران، ايران.  دانشگاه فرهنگيان،، ارشد كارشناسي 2
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  فرهنگيان دانشگاه در ابتدايي معلمان انتخاب هاي شيوه ارزيابي

  

  1 فراهاني عليرضا

 

  چكيده

 نظام كيفي توسعه در گذارتأثير عوامل مهمترين از و دارد مهمي بسيار نقش پرورش و آموزش در معلم اينكه به توجه با

. است پرداخته ابتدايي مدارس معلمان انتخاب هايشيوه ارزيابي به حاضر پژوهش اساس، اين بر آيد،مي حساب به آموزشي

 شهر معلم ربيتت مراكز مدرسان و كارشناسان شامل آماري جامعه. است شده استفاده كيفي روش از پژوهش اين انجام براي

 شده استفاده فمندهد گيرينمونه روش از مدرسان و كارشناسان نمونه انتخاب براي. باشدمي 94-95 تحصيلي سال در اراك

 بودند آموزشي رجستهب سوابق داراي كه معلم تربيت مراكز  مدرسان و  كارشناسان از نفر  40 هايديدگاه زمينه اين در. است

. است شده أييدت آموزشي متخصصان و استادان از نفر چند توسط مصاحبه سؤاالت روايي. گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد

 انتخاب و جذب فرآيند در كه است برآن حاصل نتايج. است شده استفاده بنديمقوله روش از صاحبهم تحليل و تجزيه براي

 ذبج فرايند بهبود و صالحا داوطلبان، علمي و رواني جسمي، هايويژگي و تواناييها داوطلبان، يانگيزه و عالقه به بايد معلمان

 جامعه روز نيازهاي و جهان علمي تحوالت سريع رشد جهت به راستا، اين در. شود توجه بومي نيروهاي از استفاده و انتخاب و

 تأكيد مورد باشد ذيرپ امكان معلم انتخاب روند در اصالح و بازنگري كه ايگونه به يافته توسعه كشورهاي تجارب از استفاده

  است. شده ارائه ابتدايي معلمان انتخاب هايشيوه بهبود براي هاييپيشنهاد نهايت، در. گرفت قرار

 فرهنگيان. دانشگاه، ابتدايي معلمان ، معلم انتخاب ، ارزيابي :هاكليدواژه

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                            
   gmail.com2009a.farahani@ اراك، اراك، ايران.   پرورش و آموزش ،دكتري دانشجوي 1
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  معلم تربيت و بنيادين تحول سند

  

  4اسكيني ، مرضيه3قنائي ، فاطمه2پور لطيف ، فرشته1چنگايي مهتاب

  

  چكيده

 صاحب هيچ بر رنددا خاصي جايگاه و نقش جامعه كي... و اخالقي اجتماعي، فرهنگي، علمي، تحول و رشد در معلمان اينكه 

 پي را جامعه ره انساني و اخالقي صنعتي، و علمي توان اساس، و پايه كه است معلم اين حقيقت، در. نيست پوشيده نظري

 ي هوظيف نجاما براي معلمان كاملتر چه هر تجهيز و معلم تربيت كيفيت بهبود براي تالش راستا، اين در. كندمي ريزي
 مفهوم رورش،پ و آموزش بنيادين تحول سند در كليدي مفاهيم از يكي. است اساسي ضرورت يك دارند، عهده به كه مقدسي

 كسب تلزممس طيبه حيات مراتب به رسيدن تربيت، و تعليم مفهوم تبيين در سند، اين كليات بخش در. است شايستگي

 و فردي هايمهارت و هاتوانمندي صفات، از تركيبي ايمجموعه ،تگيشايس از منظور. است شده دانسته پايه هايشايستگي
 جامعه هايمؤلفه تمام و زندگي شئون تمام در هويت تعالي و تكوين به ناظر) تقوا و اراده ايمان، معرفت، تعقل، نظير( جمعي

 براي شدن آماده راستاي در آن مستمر بهبود براي عمل و ديگران و خود موقعيت درك جهت در متربيان كه است صالح

 هاي نظام واهدكرد،خ تربيت شايسته شاگرد شايسته معلم اينكه، به علم با. كنند كسب را هاآن بايد طيبه حيات مراتب تحقق

 موفقيت عدم يا قيتموف كه جهت بدان. دانست تربيت و تعليم هاي نظام ي مؤلفه ترين مهم و حساسترين بايد را معلم تربيت

 به معلمان، ايرفهح هاي قابليت و ها توانايي گرو در چيز هر از بيش آموزشي، نظام در تحول ايجاد به ناظر هاي تالش در

 نظام محصوالت هاي ويژگي ديگر عبارت به. است شده بيني پيش هايبرنامه و ها سياست اصلي مجريان و كارگزاران عنوان

 نظام در سنتي رويكردهاي و راهبردها از توانمي اندازه چه تا نوآوري ايجاد با كه كرد خواهد مشخص معلم تربيت هاي

 تحوالت و تغيير رمحو معلم تربيت مراكز. بود اميدوار تربيت و تعليم كيفيت ارتقاي به نتيجه در و گرفت فاصله آموزشي

 با بنابراين. اند بوده ظراناحبنص و مسئولين عنايت و توجه مورد همواره رو اين از و اند آيندهعلمي و تربيتي و آموزشي بنيادين

 تربيت مراكز در ايدب را پرورش و آموزش بنيادين تحول آغاز ي نقطه رهبري، معظم مقام و) ره( راحل امام ديدگاه از الهام

  .شودمي ترسيم مراكز اين در وتربيت تعليم نظام آينده كه چرا دانست،) فرهنگيان دانشگاه( معلم

  . درسي برنامه انساني، نيروي تربيت ، معلم تربيت ين،بنياد تحول:  هاكليدواژه

  

  
                                                            

  yahoo.com192mch@ فرهنگيان. دانشگاه كمالوند اله آيت پرديس آموزشي معاون دكترا، دانشجوي 1

  ن خرم آباد ، لرستان، ايران.دانشگاه فرهنگيا كمالوند اله آيت پرديس كارمند كارشناسي، 2

  دانشگاه فرهنگيان خرم آباد ، لرستان، ايران. كمالوند اله آيت پرديس سرپرست تخصصي، دكتراي 3

  دانشگاه فرهنگيان خرم آباد ، لرستان، ايران. كمالوند اله آيت پرديس كارمند كارشناسي، 4
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  باالدستي اسناد بر تاكيد با فرهنگيان دانشگاه راهبردي سند محوري ارزشهاي تحليل

  

  2احمدي ، پروين1مهناز خسروي پور

 

  چكيده

 ،1404 اندازچشم سند يعني باالدستي اسناد با فرهنگيان دانشگاه راهبردي) برنامه(سند انطباق و تحليل به پژوهش اين 
. است رداختهپ پرورش و آموزش بنيادين تحول سند و اسالمي دانشگاه سند ، كشور علمي جامع نقشه توسعه، ششم برنامه

  كه است ينا شد استنتاج تحقيق نتيجه عنوان به آنچه.است اي،كتابخانه اطالعات گردآوري روش و توصيفي تحقيق روش

 باالدستي اداسن كليه تصويب علت به و گشته تدوين 1404 اندازچشم سند به توجه با رهنگيانف دانشگاه راهبردي سند

 و معنا 1404 اندازچشم سند كلي چارچوب در سند اين فرهنگي، انقالب عالي شوراي و دولت همكاري با كشور آموزش
 و قيدتيع قسمت بخصوص – فرهنگيان دانشگاه محوري ارزشهاي بسياري بخشهاي در اينكه از نظر صرف.  شودمي تعريف
.  است شده گيري ميمتص عجوالنه سند اين تنظيم در ميرسد بنظر ، است دستي باال اسناد بر منطبق كامال – نظام به التزام

 وجدان ، همكاري و تعاون روحيه ، عالم و علم به بيشتري ارزشگذاري ميرود انتظار عالي آموزش موسسه يك بعنوان چراكه

  .شد مي انجام...  و كارآفريني ، فارسي زبان به اهتمام انگيزه ايجاد ، كاري

  .پرورش و آموزش بنيادين تحول سند ،1404 اندازچشم سند راهبردي، سند  :هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  gmail.com95m.khosravipour@ تهران، ايران. الزهرا، دانشگاه درسي ريزي برنامه ارشد كارشناسي دانشجوي 1

  الزهرا، تهران، ايران. دانشگاه استاديار تخصصي، دكتراي 2
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  محور سوم 

  برنامه درسي تربيت معلم وحرفه آموزي
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 معلمان و دانشجومعلمان در پژوهش و تحقيق هب توجه ضرورت تبيين و بررسي
  2، مقصود احمدي مقدم 1حسين احمدي مقدم

                                            چكيده

 شده موجب اين و دشو مي ياد اطالعاتي انفجار عنوان با آن از كه است قدري به تكنولوژي و علم پيشرفت و رشد سرعت امروزه

 دسته آن و اندش پرداختهپژوه و تحقيق به كه دانيممي توسعه يافته را كشورهايي ما امروز يابد تغيير نيز توسعه فاكتورهاي تا

 ضرورت تبيين و هدف از اين مطالعه بررسي .زنند مي پژوهش و تحيق به دست توسعه مسير در كه ناميم مي توسعه درحال را

ي جمع ر و شيوهتحليلي و از ابزا -وده است. روش مطالعه توصيفيب معلمان و دانشجومعلمان در پژوهش و تحقيق به توجه
ه  شان داد كطالعه ناي، مقاالت استفاده شده است. از جمله  نتايج به دست آمده در اين مآوري اطالعات منابع كتابخانه

 يابدنمي توسعه كشوري و دهند انجام را اين كار معلمان كهآن مگر نمي رود تحقيق و پژوهش به رو پرورش كشوري و آموزش

آموزاني انشدتوانند ي پژوهش ميو معلمان توانمند در عرصه .باشد داشته گرپژوهش و فعال آموزشي آن كه نظام مگر
 .گري براي جامعه تربيت كنندپژوهش

 توسعه يافته، معلم، جامعه، تربيت تكنولوژي، :كليدواژه ها

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                            
  gmail.com817hosseinahmadi@ علوم تربيتي،  آموزگار، ماهنشان، آموزش و پرورش زنجان، زنجان، ايران.  كارشناسي .1

 ، زنجان، ايران1كارشناسي آموزش ابتدايي، آموزش و پرورش زنجان، ناحيه .2
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  طرح شهاب)( گاه فرهنگيان به شناسايي وهدايت استعدادهاي برترضرورت توجه برنامه درسي دانش

  2، محسن آيتي 1محمدعلي پور

  چكيده

شده است و اجرا ريزيشناسايي و هدايت استعداد برتر برنامه منظور كشف وطرح شهاب بهدر ايران از چندين سال پيش
 وبايست دانشجو مي معلمان را داردهنگيان وظيفه تربيتطرفي دانشگاه فر شود و آموزگاران محور اجراي طرح هستند و ازمي

اي و انهبع كتابخمروري است و از منا –معلمان نسبت به اين طرح آگاهي كامل را داشته باشند. روش اين پژوهش توصيفي 
 هاب باح شمعلمان از طر ضرورت آگاهي دانشجو هدف اصلي اين پژوهش، نشان دادن شده است.هاي قبلي استفادهپژوهش

ر اين د است. هاي كارشناسي رشته علوم تربيتي گرايش آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيانرويكرد بررسي دروس و سرفصل
يت و و ترب شده، درزمينه مأموريت نظام تعليمهاي انجامآوري اطالعات و بررسي پژوهشمقاله سعي شده است ضمن جمع

رها جهان يكرد كشونظران در مورد انواع استعداد، رواستعداد و ديدگاه صاحبهدايت استعدادهاي برتر،  اهميت شناسايي و
 هاب،طرح ش ها و اهداف طرح شهاب، محوريت معلم درنسبت به شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر، معرفي و مأموريت

يان شود، طالبي بفرهنگيان محوزه آموزش دانشجويان و بررسي برنامه درسي دانشگاه  معلم كشورهاي جهان دربرنامه تربيت
ز اهميت اح شهاب معلمان در مقوله طر توان نتيجه گرفت كه با توجه به اينكه امر آموزش دانشجوآنچه از اين پژوهش مي

ذا ب نيست. لرح شهاطگونه محتوايي مرتبط با زيادي برخوردار است و از سويي در برنامه درسي فعلي دانشگاه فرهنگيان هيچ
جاندن هاي دروس و گنهايي براي اصالح سرفصلريزيوپرورش برنامهسوي دانشگاه فرهنگيان و وزارت آموزش بايست ازمي

رح ا عنوان طبا درسي ي معلم) اقدام نمود وتربيت( در برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان محتواهاي آموزشي مرتبط با طرح شهاب
  نجانده شود.گ) آموزش ابتدايي( شهاب در دروس رشته علوم تربيتي

  معلمان طرح شهاب، استعداد، برنامه درسي، دانشگاه فرهنگيان، دانشجو:  هاكليد واژه
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 هاي كارورزي در دانشگاه فرهنگيانچالش
  ٢، زهره سعادتمند ١ خديجه تركي

  چكيده

در  ساني مؤثريروي انخوبي نسازد و بايد بتواند بهسازان آن كشور را مينظام آموزشي هر كشور دستگاهي است كه آينده
وري وپرورش هر كشترين نيروي انساني در دستگاه آموزشراستاي انجام اين مسئوليت خطير را تربيت كند. مهم

ترين از اصلي سازند. يكيهاي فرهنگيان، آينده كشور را مييافته در دانشگاهمعلمان آن هستند؛ درنتيجه معلمان تربيت
ايم، سيدهين عملي معلمي است؛ اما اگر در اجراي اين مهم به نتيجه مطلوب نرمعلمان، تمرهاي تربيتبرنامه
 هاي كارورزيهدف نوشتار حاضر بررسي چالش شود.گيرد و اهداف آن عملي نميدرستي صورت نميمعلمان بهتربيت

ارورزي كعلم، وضعيت مهايي چون كارورزي در تربيتمعلم ايران است كه جهت تحقق اين موضوع، مؤلفهدر نظام تربيت
ق قرار ردتحقيهاي كارورزي در دانشگاه فرهنگيان مودر دانشگاه فرهنگيان ضرورت و اهميت دروس كارورزي و چالش

 پردازيم.ر ميراهكا گيري و ارائههاي تحقيق به بحث و نتيجهخواهند گرفت و سرانجام با توجه به مباني نظري و يافته

آوري ه جمعبرداري باي و با استفاده از ابزار فيشصورت كتابخانهتحقيق مروري و به روش پژوهش در اين مقاله، روش
  شده است.زم در اين زمينه پرداختههاي الاطالعات و داده

   هاي كارورزيچالش ،درسي كارورزي ، دانشگاه فرهنگيانبرنامه : كليد واژه ها
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 هاي دانشگاه فرهنگيان استان همدانديسارزيابي كيفيت تدريس اساتيد كارورزي پر
 2، الهام عرفاني 1حسين شمس

  چكيده

انشجويان دشنايي آهرتجربه آموزشي كه با شغل تركيب شود كارورزي خوانده مي شود، كارورزي در دانشگاه فرهنگيان براي 
به  شود بلكه نده ميي معلمي درآيبا محيط مدرسه فرصتي را فراهم مي سازد كه نه تنها باعث افزايش قابليت هاي آنان برا

مهمي زار بسياراند ابآنان اين امكان را مي دهد تا بتوانند نقاط ضعف و قوت كار خود را ارزيابي نمايند. كارورزي مي تو
ستاد يت است. ائز اهمدرراستاي آمادگي شغلي دانشجويان و فارغ التحصيالن باشد. در اين بين نقش استاد كارورزي بسيار حا

باشد. ير مدرسه مداهنما كننده برنامه كارورزي، و پل ارتباطي بين دانشجو به عنوان كارورز و معلم رورزي ناظر و هماهنگكار
يدگاه ن از داز اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي كيفيت تدريس اساتيد كارورزي دانشگاه فرهنگيان در استان همدا

ليه كشامل  اي توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه مورد مطالعهالعهدانشجويان انجام گرفته است. اين پژوهش، مط
نشگاه پرديس شهيد باهنر و شهيد مقصودي دا 93و  92، 91دانشجويان دختر و پسر ورودي هاي سال هاي تحصيلي 

ي مختلف مي دي هانفر از دانشجويان رشته ها و ورو 226فرهنگيان در استان همدان بوده اند. نمونه آماري پژوهش شامل 
صادفي انتخاب تنفر از پرديس دخترانه شهيد باهنر به صورت  105نفر از پرديس پسرانه شهيد مقصودي و  121باشند كه 

گزينه اي  5يف سوال براساس ط 50شدند. جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه شامل 
ن، كردن مرور و تمري رفتار مناسب كالسي، تمركز و حفظ توجه به درس، آمادهمؤلفه( مديريت كالس،  8ليكرت و شامل 

ر ساله دمهاي مختلف آموزش، برقراري جو مثبت و ميزان بيان راهبردهاي حل هاي پرسشگري، استفاده از روشمهارت
ي پژوهش فته هاتحليل ياكالس) مي باشد. اعتبار پرسشنامه براساس ضريب آلفاي كرونباخ براورد گرديده است. تجزيه و 

ن ، به ه كارورزاديدگا نشان داد كيفيت تدريس اساتيد كارورزي دانشگاه فرهنگيان در استان همدان در مولفه هاي ياد شده از
. يران داردايد در طوركلي متوسط ارزيابي مي شود كه نشان از كارايي متوسط اين برنامه در ابتداي اجراي آن با شكل جد

اري وجود معناد نشان داد بين دو پرديس دخترانه و پسرانه از نظر كيفيت آموزش و تدريس اساتيد تفاوت همچنين نتايج
و  ت تدريسهاي مختلف تحصيلي از نظر كيفيهمچنين بين اساتيد كارورزي رشته هاي مختلف تحصيلي و ورودي . ندارد

رد نقش توان به نظر مثبت كارورزان در مواز نتايج ضمني اين تحقيق مي نداشت. آموزش تفاوت معناداري وجود 
تي يق نقش سنين تحقاستادكارورزي با تكيه بر عوامل ذكر شده نظير انتقاد پذيري و مشاركت اشاره نمود. همچنين نتايج ا

رز د به كاروايد خومدر سان كارورزي را كه تا حد هماهنگ كننده ساعات درس كارورزي  با معلمان مدارس، تحميل نمودن عق
شنهاد مي ضوع پيو توجه صرف به تميز بودن گزارش مشاهده به جاي توجه به محتوا را رد مي كند. با توجه به اهميت مو

  د.ته باششود اين مطالعه در ساير استانهاي كشورنيز انجام گيرد تا نتيجه بدست آمده تعميم پذيري بهتري داش

  گاه فرهنگيانكيفيت تدريس، اساتيد، ، كارورزي، دانش :كليد واژه ها
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 انشگاه فرهنگياند بررسي ميزان تاثير الگوي منظم آموزشي بريادگيري ازديدگاه دانشجويان
  3زهرا اكبرزاده،  2محمد رضا امام جمعه،  1حسين لطفي

  

  

  چكيده

–ي نوع توصيف ازلعه هدف از اين مطالعه بررسي تاثير الگوي منظم آموزشي بريادگيري از نگاه دانشجو معلمان است.روش مطا

دابزار بودن 5رم هيات تتحليلي بوده ونمونه پژوهش شامل كليه دانشجو معلمان پرديش شريعتي مازندران رشته علوم تربيتي وال
ه الگو بوده گان 4 گرداوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته كه از دوبخش دموگرافيگ وبخش دوم عوامل يا مولفه هاي ابعاد

از 4شان داده سوال بوده است .نتايج ن 5-1گزينه اي ليكرت با امتياز از 5سوال تشكيل شده وپاسخ  6الي  5،كه هريك از 
ونيز سوال 37/15ريب از مولفه منابع با ض14وسوال 2/16از مولفه شرايط داراي ضريب 7وسوال 88/15اهداف داراي با معنايي 

فه الگوي كه هر چهار موليري ازنگاه دانشجويان دارد .نتيجه آنبيشترين تاثير را در يادگ 84/15از مولفه شرايط با ضريب  18
   است. نمودن آن در تدريس از ضروريات يادگيري تاثير به سزايي داشته ولحاظدر 

  

  ، تكنولوژي آموزشييادگيري،  الگوي جيمز براون   :هاكليد واژه
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 تربيت معلمان توانمند براي مدارس چند پايه روستايي
  1رفيعي افوسي حميد

  

  چكيده 

مه ه هستند، متفاوت موقعيتهايي است كه در آن ها دانش آموزاني كه از نظر سن و توانايي منظور از آموزش چند پايه،
يز نا امروزه ارد امدر يك كالس آموزش مي بينند .اين نوع آموزش قدمتي به طول آغازتعليم وتربيت درمكتب خانه ها د

ناطق م ز.. در برخي ا، مسائل و اشكاالت متعدد مالي ، كمبود معلم كافي و .ا ، كمبود جمعيتپراكندگي روستاه به علت
 احاطه معلمان به اين نوع آموزش علي الرغم اهميت خاصش به داليل به دليل .روستايي يا حاشيه شهر ها مرسوم است 

س در اين ي تدريشگاه فرهنگيان هم براالگوي فعلي آموزش مورد بي توجهي قرار گرفته و معلمان فارغ التحصيل دان
فكر عملي و ت تجربه كالس ها ،آمادگي ، اطالعات و تجربيات مناسب را ندارند و از آموزش قبل از خدمت كه زمينه ساز

 ايه آموزشي يك پ. امروزه متاسفانه معلماني كه براي كالس هاس چند پايه باشد برخوردار نيستندجدي درباره تدري

اين  موزش به، كه اين اقدام موجب ايجاد مشكالت بسياري در آكالس هاي چند پايه تدريس مي كنندمي بينند در 
يريت ريق مدطكودكان شده است . ما معتقديم هر كودكي حقي براي آموزش و پرورش دارد و دسترسي به اين حق از 

تيم هسالش ر اين نوشتار در تاثر بخش كالسهاي چندپايه و مدارس تك معلمي در مناطق دوردست ممكن است پس د
توانايي  اي كسبه، نكاتي در باب تربيت معلمان چند پايه مطرح كرده و با معرفي راه با بررسي اين نوع از آموزش

 يم نتايجيبتوان ، اين حق را براي همه ي كودكان محقق ساخته به نحوي كهت واداره ي بهتر كالسهاي چندپايهمديري

  .يه در قياس با كالس هاي تك پايه دريافت نماييمبرتر از كالس هاي چند پا

  ، آموزش چند پايه ، تلفيق ، مديريتمعلمان چند پايه: كليد واژه ها
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راهكاري در جهت تسهيل كار معلمان (يك پژوهش روايتي بر اساس روايت معلمان شركت  درس پژوهي:
  هاي درس پژوهي شهرستان بيرجند)كننده در حلقه

 2، حامد عربي 1اديمجتبي د

 چكيده

 ان يكي ازان به عنوشود، لذا  تخصص معلماي براي پيشرفت محسوب مياي الزمهسيستم تعليم و تربيت كارآمد در هر جامعه

راي پرورش بها مهاركان اساسي اين نظام حائز اهميت فراوان است. در همين زمينه يكي از سودمندترين و مؤثرترين برنا
ت سبب د، در نهاياي معلم كمك كنباشد. در واقع هر عاملي كه بتواند به توسعه حرفهمي "درس پژوهي" اي معلمانحرفه

هاي بهبه تجر شود. هدف از اين تحقيق، دست يافتنكاهش فشار كاري روي معلم و در مقابل افزايش بازده كاري وي مي
رخي اي، بانهت كتابخراستا ابتدا با استفاده از مطالعا هاي درس پژوهي مدارس بود. در همينمعلمان شركت كننده در حلقه

 ها مشخصاي معلمان مورد بررسي قرار گرفت و همچنين نقش درس پژوهي در تحقق اين مؤلفههاي توسعه حرفهشاخص

ز نفر ازده ق با پانهاي نيمه ساختار يافته عميبا استفاده از روش تحقيق كيفي از نوع روايتي از طريق مصاحبهشد. سپس 
عه خصوص توس هايي درها، مولفهآوري شد. پس از كد گذاري دادههاي خام پژوهش جمعمعلمان شهرستان بيرجند، داده

ژوهي پهاي درس ر گروهديادگيري استراخ شد كه با توجه به آن دريابيم كه آنچه معلمان -يافتن معلم و بهبود فرايند ياددهي
ي خود كه اسعه حرفهشود معلمان براي توباشد. لذا پيشنهاد مياي آنان موثر ميرفهرسند در شكل دهي شخصيت حبه آن مي

دگيري از يا-ددهيشود و نيز براي حل مسائل فرايند ياسبب افزايش بازدهي آنان و كاهش زحمات آنان در خالل آموزش مي
 درس پژوهي بهره كافي را ببرند.

 
  يادگيري-علمان، كالس درس، فرايند ياددهياي مدرس پژوهي، توسعه حرفه: كليد واژه ها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
   mojtabadadi@yahoo.com. دانشجوي كارشناسي رشته علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر بيرجند.  1

 gmail.com73arabii.hamed@  دانشجوي كارشناسي رشته علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر بيرجند.  .2
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  اي: ارائه مدل دافعه مشاركتهاي بالندگي حرفههاي مشاركت اساتيد دانشگاه فرهنگيان در دورهبازدارنده

 3، مهشيد باستاني پورمقدم2، عطيّه بوربور1سرخيحاتم فرجي ده

  

 چكيده

انشگاه ساتيد دهاي پژوهشي و آموزشي اتخصصي رايگان و اختياري در زمينههاي آموزشي با وجود طراحي و برگزاري دوره
ساتيد در هاي مشاركت اكنند. از اينرو، پژوهش حاضر درصدد شناسايي بازدارندهها استقبال نميفرهنگيان از اين دوره

ي مورد مصاحبه ضاي هيات علمنفر از اع 26منظور، از پژوهش گراندد تئوري استفاده شد و هاي بالندگي است. بدينفرصت
ها يل قرار گرفتند. يافتهمورد تحل آرباخ و سيلورستايناي مرحله 6هاي مصاحبه نيز با استفاده از روش عميق قرار گرفتند. داده

د ايل اساتيزشي تمنشان داد كه شش دسته متغير روانشناختي، شغلي، ساختاري/سازماني، اجتماعي/فرهنگي، اقتصادي، و آمو
هاي ز دورهساتيد ااها، پيشنهاداتي جهت استقبال كند. در پايان براساس يافتههاي بالندگي را تضعيف ميشركت در دورهبه 

 اي ارائه شده است. بالندگي حرفه

  

  پيشگامان مدل مشاركت، استادان، بازدارندگان مشاركت ها: كليد واژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  hatam.faraji@gmail.com دكتراي مديريت آموزشي، دانشگاه فرهنگيان.  1

 bourbour@yahoo.com55a_ دانشجوي دكتري مديريت آموزشي، دانشگاه عالمه طباطبايي.  2

  gmail.com110bastani.pm@ دانشجوي دكتري روابط بين الملل، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج.   3
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 انش واژگاني دانشجو معلمان در درس زبان انگليسييادگيري مشاركتي بر رشد د  نقش
2، زهره كرمي  1ماهان عطار

  

 

  چكيده

ادگيري و ير قلب دهاي يادگيري زبان دارند. دانش واژگاني واژگان، نقش كليدي در برقراري ارتباط و تقويت ديگر مهارت
تقل نمهيچ مفهومي  اژگان،منتقل نمود؛ اما بدون و استفاده از زبان قرار دارد. شايد بتوان بدون دستور زبان، اندك پيامي را

ده است. نجام شهاي زيادي براي كمك به دانشجومعلمان جهت ارتقاء دانش واژگاني اهاي اخير، تالشنخواهد شد. در سال
گروه  باشد.سي مينقش يادگيري مشاركتي بر رشد دانش واژگاني دانشجومعلمان در درس زبان انگلي هدف اين مقاله، بررسي

ه دو ب نمونه آماري نفر  از دانشجويان دختر در گروه علوم تربيتي پرديس شهيد باهنر همدان مي باشند. 50آماري پژوهش، 
 صصي و گروههاي درس زبان تخگروه مساوي؛ گروه كنترل و آزمايش تقسيم شدند. يك گروه با رويكرد سنتي در انجام تمرين

روه گملكرد دو بين ع ها پرداختند. تحليل آماري مطالعه نشان داد كهي به انجام تمرينديگر با استفاده از رويكرد مشاركت
ني واژگا تفاوت معني داري وجود دارد. يادگيري مشاركتي، روشي مناسب براي دانشجومعلمان در جهت پيشبرد دانش

 اندن و دركها را براي خوانگيزه آنباشد. اين روش به رشد دانش واژگاني و پيشرفت يادگيري دانشجويان كمك نموده و مي

  دهد.مطالب افزايش مي

 

  دانش واژگاني، رويكرد سنتي ، يادگيري ، رويكرد مشاركتي: كليد واژه ها

  

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                            
  m.attar@cfu.ac.ir   . استاديار دانشگاه فرهنگيان1

     . عضو هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان 2
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 در يادگيري درس زيست شناسيني اسخنرروش مفهومي با ي نقشهروش تدريس ثربخشي امقايسه 
  3رادو پرويز انصاري  2، علي نصيرپور 1زهرا زارع

 

  چكيده

وابط بين ند و ركنقشه مفهومي يكي از راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري است كه به يادگيري معنادار به فراگيران كمك مي 
ي نوين عنوان راهبردمراتبي نمايش مي دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسي نقشه مفهومي به صورت سلسلهمطالب درسي را به

نكور ؤاالت كآموزان در پاسخگويي به سمنظور تسلط دانششناسي به موزشي درس زيستهاي آدرياددهي ـ يادگيري فعاليت
تي در التر شناخطوح باباشد تا دبيران با استفاده از اين روش به افزايش يادگيري عميق، سرعت، دقت و نيز دستيابي به سمي

آوري مباني معگروهي مستقل) است. براي جدانش آموزان برسند. روش به كار رفته در اين پژوهش شبه آزمايشي (طرح دو
(امتحان  سشنامههاي تحقيق و سنجش ميزان يادگيري از پرنظري و ادبيات تحقيق، از روش اسنادي و براي ارزيابي فرضيه

ست. صيلي اكتبي محقق ساخته) استفاده شده است. ابزارهاي مورد استفاده جهت پژوهش، شامل آزمون هاي پيشرفت تح
ي تحصيل ي علوم تجربي شهر كرمان در سالآموزان پسر سال سوم رشتهاري اين پژوهش، شامل تمامي دانشي آمجامعه
روه د و به دو گاي از ميان آن ها حجم نمونه انتخاب شباشد. كه با نمونه گيري خوشهنفر مي 385به تعداد  1396ـ1395

ا بتدريس  سخنراني و براي گروه مورد آزمايش روشكنترل و مورد آزمايش تقسيم شد. براي گروه كنترل روش تدريس 
هاي آماري و ق از روشها در اين تحقيو تحليل دادهمنظور تجزيه استفاده از نقشه هاي مفهومي محقق ساخته استفاده شد. به 

يشرفت زمايش در پهاي كنترل و آاستفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد كه تفاوت معناداري بين گروهspss افزار از نرم
آموزان انشي مفهومي موجب پيشرفت تحصيلي دتحصيلي وجود دارد و فرضيه اصلي پژوهش (استفاده از روش تدريس نقشه

  شود)، تأييـد شد.نسبت به روش تدريس سنتي مي

  

  شناسي، پيشرفت تحصيلي، سخنرانينقشه مفهومي، يادگيري، آموزش زيست ها:كليدواژه

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

    zahrazarebio@gmail.comايران.  ،ن ، تهراناستاديار گروه آموزش زيست شناسي دانشگاه فرهنگيا . ١

  ايران. ،، تهرانت شناسي دانشگاه فرهنگيانكارشناس ارشد گروه آموزش زيس. ٢
  ايران. ،حرفه اي دانشگاه فرهنگيان، تهراناستاديار گروه تربيت  . ٣
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  واكاوي موانع پياده سازي موفق اجراي طرح ارزشيابي توصيفي  مدارس ابتدايي

  1اسد حجازي

 

  چكيده 

مدارس  صيفي درهاي در خصوص اجراي طرح ارزشيابي توزمينه و هدف؛ هدف اين پژوهش شناسايي موانع و مشكالت و ارايه راهكار
سشنامه محقق ساخته پر ابزار تحقيق  است. پيمايشي - توصيفي آن روش و هدف كاربردي نظر از پژوهش ابتدايي بود. روش پژوهش؛ اين

جامعه آماري  .ت آمدبه دس 85/0كرونباخ معادل  يشد و آلفا ياز خبرگان بررس ينظرسنج قيابزار پژوهش از طر يمحتوا ييروا است كه
ز ميان معلمان مدارس نفر ا 260شند كه تعداد گانه آموزش و پر ورش شهر تهران مي با 22اين تحقيق معلمان ابتدايي پسرانه مناطق 

ك تها تي زمونآده ها از نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل دا روش به ابتدايي پسرانه شهر تهران
 يرساختارز و سازماني ساختار :داد شانن  نمونه تي تك آزمون كارگيري به با داده ها وتحليل تجزيه يافته ها: نتاتج اي استفاده شد.نمونه

طرح  فقمو پياده سازي عانساني و منابع مالي مان منابع شوند، اما نمي موفق طرح ياد شده محسوب سازي پياده موانع اطالعات فناوري
نبود  ي؛س ابتداياراجراي موفق طرح ارزشيابي توصيفي (كيفي) در مدآشيل  پاشنهگيري؛ ارزشيابي توصيفي در مدارس هستند. نتيجه

  . منابع مالي است، آزمون محوري در مقاطع تحصيلي باالتر و معلم تربيت شده در اين بخش

   ارزشيابي توصيفي، مدارس ابتدايي، موانع پياده سازي :هاواژهكليد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

         yahoo.com1383azer@.. استاديار گروه علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان، تهران، ايران1
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  فرهنگيان موفق برنامه كارورزي دانشگاه بررسي ديدگاه اساتيد نسبت به موانع كاربست

  2ارجمندفاطمه اميري ، 1حجازي اسد

   چكيده

 از شپژوه اين .تيد استاجراي برنامه كارورزي در دانشگاههاي فرهنگيان از ديدگاه اسا هدف اين پژوهش، شناسايي موانع كاربست موفق

 ابزار پژوهش از يمحتوا ييروا پرسشنامه محقق ساخته است كه ابزار تحقيق  است. پيمايشي - توصيفي آن روش و هدف كاربردي نظر

بخش مباني نظري از  . به منظور گرداوري اطالعات دربه دست آمد 91/0كرونباخ معادل  يشد و آلفا ياز خبرگان بررس ينظرسنج قيطر
س با زيم. و سپاد مي پردايي ابعمطالعات كتابخانه اي استفاده به عمل آمده و در بخش ميداني نيز در ابتدا با استفاده از مصاحبه به شناسا

رهنگيان فانشگاه دجامعه آماري اين تحقيق اعضاي هيئت علمي  استفاده از پرسشنامه تعيين وضعيت، بررسي موانع انجام شده است.
ند مرحله اي انتخاب چنمونه گيري خوشه اي  روش به نفر از ميان اعضاي هيئت علمي و مدرسان  128استان تهران مي باشند كه تعداد 

 كتي ت آزمون يكارگير به اب داده ها وتحليل تجزيه نتاتج اي استفاده شد.ها تي تك نمونهتحليل داده ها از آزمون شدند. براي تجزيه و
اهنماي ر)، اساتيد انشجو معلمانمحتوا؛ ارزيابي برنامه كارورزي تربيت معلم در چهار محور فراگير (د ليتحلهاي در يافته داد: نشان  نمونه

يد يران، اسات؛ فراگان راهنما، محيط يادگيري و منابع درسي برنامه، شناسايي و در بررسي ميداني مشخص شدتربيتي و تخصصي، معلم
انشگاه درگانه در برنامه كارورزي چها موفق پياده سازي راهنماي تربيتي و تخصصي، محيط يادگيري و منابع درسي برنامه، موانع

ربيت ت و تخصصي ما تربيتياستاد راهننبود  كارورزي چهارگانه در دانشگاه فرهنگيان ؛ اجراي موفق برنامهآشيل  پاشنه فرهنگيان هستند.
 . است، آرماني بودن برنامه پيشنهادي و كمبود منابع درسي  و محيط در زمينه ياد شده شده در اين بخش

  شناسيبرنامه كارورزي، تربيت معلم، دانشگاه فرهنگيان، آسيب: هاواژهكليد

  

  

  

  

  

  

                                                            
         yahoo.com1383azer@ تهران، ايران. استاديار گروه علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان،. ١
   دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي. ٢
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  يي و چگونگي بازنگري برنامه درسي رشته آموزش زيست شناسي دانشگاه فرهنگيانچرا

  2زهرا زارع،  1غالمي اعظم

  هچكيد

هاي  ز چالشاهاي مطلوب بررسي و اجراي برنامه هاي درسي آموزش زيست شناسي متناسب با اهداف تعيين شده يكي شيوه
ز يك سو ي كه انكه چگونه برنامه ي درسي روزامد شود به نحوجدي اصالح و بهبود برنامه هاي درسي اين رشته است. اي

ق ي آن منطبده براشآخرين يافته هاي دانش زيست شناسي را دربرگيرد و از سويي ديگر نيز بر اهداف و برنامه هاي تنظيم 
آن  اضر برحباشد از دغدغه هاي جدي و دائمي دست اندركاران برنامه ريزي درسي آموزش زيست شناسي است. مقاله ي 

ظات ي بر مالحا مبتناست تا مبتني بر تجربه ي كارشناسان و مدرسان زيست شناسي دانشگاه فرهنگيان فرايند اجراي نويني ر
ائه انشگاه اردف اين فوق در به روز رساني برنامه ي درسي آموزش زيست شناسي با رويكرد بومي و قابل اجرا در مراكز مختل

ر دده است و رداوري شگكتابخانه اي داده هاي اوليه و نظري اين مقاله  –گيري از روش اسنادي  كند. به اين منظور با بهره
كتي روش مشار رايي ومرحله ي بعد با روش تحليلي آنها را به بحث گذارده است. در نهايت نيز با بهره گيري از رويكرد اج

 ن رشته بهرسي اييي عملياتي در بازنگري برنامه ي دتجربه عملي زيست شده در بازه ي زماني مشخص را براي تدوين الگو

شيوه  ر اساس، در نظر گرفتن واحدهاي كاروزي بس آزمايشگاهي در درس نظري مربوطهكار گرفته است. تلفيق برخي درو
ن همتريمنيز از  زيست شناسي و اساتيد دانشگاه در برخي دروس گيري از تجارب دبيران با سابقههاي نوين تدريس، بهره 

  يافته هاي اين پژوهش بود.

 
 تدريس  ، نظام آموزشي  ، بازنگري برنامه ي درسي  ، آموزش زيست شناسي: ها كليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  azam.gholami@gmail.com ،انيدانشگاه فرهنگ استاديار  .1 

 zahrazarebho@gmail.com  مركز آموزش عالي شهيد شرافت، استاديار .2
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نقش سبك تدريس اساتيد دانشگاه فرهنگيان در ارزيابي دانشجويان از كيفيت عملكرد آموزشي آنها: نقش 
 واسطه اي سبك يادگيري

 3، عباس اناري نژاد2يگانيانمحبوبه با ،1محمد جاوداني

  چكيده

 وزشي آنهاكرد آمهدف اين پژوهش بررسي نقش سبك تدريس اساتيد دانشگاه فرهنگيان بر ارزيابي دانشجويان از كيفيت عمل

ي نجام شد. جامعهاست كه به روش پس رويدادي ا اي سبك يادگيري بود. اين پژوهش از نوع كاربرديبا توجه به نقش واسطه
س جدول مورگان و بود. بر اسا 1396نفر ) در سال تحصيلي  2085امل دانشجويان دانشگاه فرهنگيان شهر اصفهان( آماري ش

ها آوري دادهعنفر انتخاب شدند. ابزار جم 325گيري تصادفي خوشه اي نمونه آماري به حجم با استفاده از روش نمونه
ادگيري كلب ) و پرسشنامه سبك ي1391ملكرد آموزشي زراني ()، پرسشنامه كيفيت ع1996پرسشنامه سبك تدريس گراشا (

ده ها از ي تحليل داد. برا) بود. روايي ابزار به شيوه صوري و محتوايي و پايايي با استفاده از آلفاي كرونباخ تاييد ش1975(
اد كه سبك دي پژوهش نشان هاهاي مكرر و تحليل واريانس عاملي استفاده شد. يافتهگيرمجذور خي، تحليل واريانس اندازه

وط ي نيز مربترين فراوانغالب تدريس اساتيد دانشگاه فرهنگيان از ديدگاه دانشجويان، سبك تدريس مدل فردي است و پايين
گيري بك يادبه سبك  تدريس تسهيل كننده است. به عالوه، سبك غالب يادگيري دانشجويان، سبك يادگيري همگرا  و س

اي و فهعد نقش حربجويان، ترين فراواني را دارد. بعد غالب كيفيت عملكرد آموزشي اساتيد از ديدگاه دانشيابنده يايين انطباق
ه ترين نمرند باالترين ميانگين متعلق به بعد تكاليف است. اساتيدي كه داراي سبك تدريس وكالتي هستارتباطات و پايين

ا كسب وزشي ربره هستند پايين ترين نمره كيفيت عملكرد آمكيفيت عملكرد آموزشي و اساتيدي كه داراي سبك تدريس خ
موزشي و آملكرد عاند، باالترين ميانگين كيفيت كننده گزارش نمودهاند. دانشجوياني كه سبك يادگيري خود را جذبنموده

شي را به د آموزترين ميانگين كيفيت عملكراند پاييندانشجوياني كه سبك يادگيري خود را انطباق يابنده گزارش نموده
ي گزارش وكالت كننده  و سبك تدريس اساتيد رااند. دانشجوياني كه سبك يادگيري خود را جذباساتيد خود اختصاص داده

نطباق خود را ا ادگيرياند باالترين ارزيابي را از كيفيت عملكرد آموزشي اساتيد خود داشتند و دانشجوياني كه سبك ينموده
 ساتيد خوداموزشي ترين ارزيابي را از كيفيت عملكرد آاند پاييناتيد را مدل فردي گزارش نمودهيابنده و سبك تدريس اس

  اند.گزارش نموده

  سبك تدريس، سبك يادگيري، عملكرد آموزشي، دانشگاه فرهنگيان، اعضاي هيات علمي: هاكليد واژه

  

  

                                                            

   استاديار، گروه علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان، شيراز، ايران .1

  دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته آموزش ابتدايي، دانشگاه فرهنگيان، پرديس شهيد باهنر شيراز .2

  ديار، گروه علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان، شيراز، ايران استا. 3
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 ر آننارسايي هاي برنامه درسي تربيت معلم و چالش هاي حرفه آموزي د
  1پرستو، بهبهاني

  

 چكيده

نامه حي برمسئله پژوهش حاضر عبارت است از بررسي نارسايي هاي حوزه برنامه ريزي درسي و چالش هايي كه  طرا
ده است، جام شدرسي مطلوب در مراكز تربيت معلم را با مشكل مواجه كرده؛ اگرچه مطالعات متعددي در اين خصوص ان

، جربم نبود اساتيد به جنبه دروني نارسايي هاي تربيت معلم كه همان نحوه تدريس اساتيد،اما اكثر اين مطالعات تنها 
 يرون متوجهبه از كنبود امكانات كافي در مراكز تربيت معلم  و... است پرداخته و به چالش ها و نارسايي هاي جهاني 

ه نارسايي كاست  ر پژوهش حاضر سعي بر آنبرنامه درسي مراكز تربيت معلم هستند توجه كافي نداشته اند؛ حال آنكه د
ر درار دهد و قررسي هاي پيش روي طراحي برنامه درسي مراكز تربيت معلم را از لحاظ بيروني و هم  عوامل دروني مورد ب

ف يت به اهداا عنابواقع يك نگاه تحليلي و جامع بر اين چالش ها داشته باشد. اين پژوهش يك پيمايشي تطبيقي بوده و 
 تابخانه ايارك كيق از نوع كاربردي است و اطالعات مورد نياز آن جهت پاسخگويي به سواالت از طريق اسناد و مدتحق

مه هاي تعليم و ، سايمگو، بانك جهاني و فصلنا SID،گزارش هاي فصلي و ساليانه برخي از سايت هاي بين المللي چون
 تربيت گردآوري شده است. 

 درسي، تربيت معلم، نارسايي، چالش، پژوهشبرنامه ريزي  :كليد واژه ها

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  behbahani.parastoo@gmail.com دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان اصفهان،  .1
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  با برنامه درسي بازنگري شده ي جديد شش گرايش جغرافيا مقايسه ي برنامه ي درسي آموزش جغرافيا

  1رسول شريفي نجف آبادي

  

 چكيده

ولوژي، ومورف، ژئرشته تحصيلي جغرافيا داراي گرايش آموزش جغرافيا در دانشگاه فرهنگيان و شش گرايش سنجش از دور
ت. وزارت شور اسجغرافياي سياسي، برنامه ريزي روستايي،برنامه ريزي شهري و آب و هوا شناسي در ساير دانشگاه هاي ك

ررسي ژوهش، بهدف از اين پ. علوم و فن آوري براي هر كدام از اين گرايش ها برنامه درسي خاصي را مصوب كرده است
 ينگري شده سي بازديد التاسيس آموزش جغرافياي دانشگاه فرهنگيان با برنامه هاي درتطبيقي برنامه هاي درسي رشته ي ج

يت درسي ترب يرنامه شش گرايش كارشناسي جغرافيا در ساير دانشگاه ها مي باشد. اين مقايسه مي تواند گواه آن باشد كه ب
و   ت داشتهجغرافيا همخواني و قرابمعلم از نظر محتواي تخصصي تا چه حد با گرايش هاي موازي خود در مجموعه ي 

روش جرج  ي و بههمچنين، وجوه ويژه و متمايز آن چه مواردي مي باشد. نتايج اين پژوهش كه در قالب روش تحقيق تطبيق
ده شبازنگري  ه درسيبرودي انجام شده گواه آن است كه برنامه ي درسي آموزش جغرافياي دانشگاه فرهنگيان همگام با برنام

 يت محتوا،س و كيفشش گرايش كارشناسي جغرافيا در ساير دانشگاه ها، توانسته است با به روز رساني عناوين دروي جديد 

دغام اكار  به  ا، اينبخش عمده اي از موضوعات پايه و اصلي جغرافيا را پوشش داده و به كليت اين رشته وفادار بماند؛ ام
غلي، گيري ش همچنين، برنامه ي جديد آموزش جغرافيا از لحاظ جهت دروس مشابه و اختصار سرفصل ها انجاميده است. 

  حرفه اي تر و  از لحاظ محتواي تربيتي و روانشناسي به روز تر از برنامه هاي قبلي شده است.

  تربيت معلم حرفه اي، طرح كالن معماري برنامه هاي درسي گرايش هاي جغرافيا، كليدواژه ها:

  

  

  

  

  

                                                            
  gmail.com1010Sharifi@استاديار گروه علوم پايه، دانشگاه فرهنگيان، اصفهان، ايران  .1
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 زمينة پنج  بين يادگيري رياضيات دوره ابتدايي از طريق درس پژوهي –در ياددهي  بررسي تطبيقي تحول

 موارد آمريكا ،شيلي ، سنگاپور، ژاپن و ايران :متفاوت آموزشي
  2جمعه امام محمدرضا سيد دكتر، 1روزبهاني مريم

  

 چكيده 

ائه درس راي ارست كه  شكل خاصي را بتوسعه حرفه اي معلمان از طريق درس پژوهي ازجمله رويكردهاي نوين تدريس ا   
ا توسعه ري خود در كالس و تجزيه و تحليل آن فراهم مي نمايد تا از اين طريق  به دانش آموزان كمك كند مهارت رياض

ري و درك يادگي فرصتي برايتجربه كشورهاي گوناگون از اجراي درس پژوهي نشان مي دهد كه معلمان مي توانند به  دهند.
دانش كه  ان مي دهنداين در حالي است كه شواهد نشآموزانشان دست يابند. تفكر دانش يات و آگاه شدن از نحوهبهتر رياض

زش طبيقي آموتطالعه مآموزان ايراني عملكرد مطلوبي در رياضيات آزمون هاي بين المللي  نداشته اند. هدف از تحقيق حاضر 
ي عميق ن با نگاها بتواتهاي آمريكا ،شيلي ، سنگاپور، ژاپن با  ايران است و يادگيري رياضيات مبتني بر درس پژوهي در كشور

ان ورمان ايردر كش تر به شيوه اجرا در اين كشورها ، كمكي به بسترسازي مناسب، ترويج ، اجرا و معناي اصلي درس پژوهي
قات ا در تحقين آن هلي و پيشرو بودكرد. دليل انتخاب كشورهاي فوق ، موفقيت دانش آموزان آن ها در آزمون هاي بين المل

گوي ه كمك البتحليلي است و با روش تطبيقي  –مرتبط با درس پژوهي مي باشد.اين مطالعه از نوع پژوهش هاي توصيفي 
 عاليت هايدوين فبردي انجام شده است . در اين پژوهش اهداف برنامه درسي رياضي  ، فرآيند تدوين طرح درس پژوهشي ،ت

داد  حقيق نشاناين ت ري و نيز در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مورد بررسي قرار گرفته است .نتايجياددهي يادگي
هاي  با زمينه كرد را، چگونه توانسته اند اين رويفرهنگي موجود در چهاركشور مذكور كه با وجود اختالفات در زير بناهاي

 ودن آموزشزين نمهرمند شوند. تغيير نگرش و آموزش معلمان ،  جايگفرهنگي خود سازگار نموده و از فوايد آن در عمل ب

جه شود و تو زان ميمبتني بر حل مسئله به جاي آموزش مستقيم ، انتخاب تكاليفي كه منجر به آشكار نمودن تفكر دانش آمو
ر درس پژوهي در از ن بيشتبه تغيير ارزشيابي در حين آموزش ، از جمله راه كارهايي است كه اين پژوهش براي بهره مند شد

  آموزش رياضيات در ايران پيشنهاد مي كند.

  

 درس پژوهي ، آموزش رياضي ، حل مسئله كليد واژه ها:

 

  

  

  

                                                            
  yahoo.com17Maryamroozbahani@كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي    1

    M_R_Imam@yahoo.com استاديار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  2
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 معلم به مثابه بازيگر؛ تاملي بر برنامه درسي رشته بازيگري و كاربرد هاي آن در تربيت معلم
  2حسنعلي گرمابي،  1محسن فالحتداري

 
  

 چكيده 

اصل پر  همچنين ه به قرابت معلمي كردن و بازيگري كردن و وجود اشتراكات متعدد در حرفه معلمي و بازيگري وبا توج 

علم ر تربيت مداي آن هاهميت تربيت معلم خالق و هنرمند؛ اين پژوهش به دنبال بررسي برنامه درسي تربيت بازيگر و كاربرد 

ار اي و جست ابخانهكاربردي است و با شيوه مطالعه ي كت ،از حيث هدف كيفي و ،مي باشد.اين  پژوهش از حيث نوع داده ها

ه درسي رشت رنامهببه بررسي  ،نظر ورزانه صورت پذيرفته است لذا محقق عليرغم داشتن تجربه زيسته در كالس هاي بازيگري

رايند را براي فحتمالي آنشوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تهران پرداخته و كاربرد هاي ا 17/7/1387بازيگري مصوب

د و اثر د هاي مفيكاربر تربيت معلم استخراج نموده است..يافته هاي پژوهش نشان داد كه فرايند تربيت بازيگر در تربيت معلم

ست كه مي اردي اگذاري در راستاي خالقيت بخشي و كنش هاي نو آورانه مي تواند داشته باشد ، اين كاربرد ها شامل مو

 ربيت معلمترسمي  ت موضوعات جداگانه و تلفيقي در برنامه درسي رسمي و همچنين در قالب برنامه درسي غيرتواند به صور

 گنجانده شود. 

  تربيت بازيگر، تربيت معلم، هنر، خالقيت، معلم :ه هاواژ كليد 

  

  

  

  

  

                                                            
 mohsenfalahat@mailfa.com،پژوهشگر تعليم و تربيت  آموزش و پرورش و دانش آموخته دانشگاه فرهنگيان، هشتگرد ردبي . 1

 ز، دانشگاه فرهنگيانمعاون آموزشي , فرهنگي، پژوهشي پرديس ابولقاسم فردوسي البر دكتري برنامه ريزي درسي و مدرس دانشگاه فرهنگيان.  2
h.garmaby@yahoo.com  
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 عوامل موثر بر برنامه درسي پنهان دوره تربيت معلم
  1معصومه مقيمي فيروز آباد

  چكيده

قيت آميز كميل موفاي دانست كه براي ترا ميتوان شامل قواعد تصريح ناشده معلماندانشجورنامه درسي پنهان در آموزش ب

 كه يت معلمتربويان و اهميت آن در آموزش دانشج پنهانبا توجه به تاثير برنامه درسي . آموزش رسمي ضروري به نظر ميرسد

 رشناسيپديدا يتوسط آنها مي گردد، پژوهش حاضر با هدف بررس پرورشي آتي فعاليتهاي تعليمي وباعث تاثير بر كيفيت 

ا ده است. بي انجام شبا روش پديدارشناس. تحقيق حاضر انجام شدتربيت معلم در مورد برنامه درسي پنهان تجارب دانشجويان 

ها از مصاحبه گردآوري داده بررسي شد. براي تربيت معلمنفر از دانشجويان  20تجارب زيسته  هدفمندروش نمونهگيري 

ستخراج ج تم ا. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه از مجموع كدهاي استخراج شده پناستفاده شد ساختاريافتهنيمه

-اددهييضات محيط ، تعارگرديد. با توجه به نتايج تحقيق ابعاد برنامه درسي پنهان دوره تربيت معلم عبارت از : نگرش استاد

  بط بين فردي، روتين نگري و كاربردناپذيري محتوا.يادگيري، روا

 برنامه درسي پنهان، تربيت معلم، پديدارشناسي :كليد واژه ها

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                            
   gmail.com110mmoghimi@، مدرس دانشگاه   دكتراي تخصصي  .1



 

١٠٠ 

 

 

  

  

 بررسي تأثير تخصص و روش تدريس مدرسان در تربيت معلم پژوهشگر در دانشگاه فرهنگيان
 2مهتاب برخورداري ، 1سمانه صفايي پور

  

 چكيده

ه معه وابستآن جا شي به اندازه شايستگي معلمان آن نظام و كيفيت نظام آموزشي به كيفيت معلمانشايستگي هر نظام آموز
كن مين اين رت و تأگذاري به منظور تربياست. نظر به اهميت نقش معلمان و اعتبار و ارزشي كه بر آن متصور است، سرمايه

وش صص و ر. هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير تخگذاري استمهم تعليم و تربيت بهترين و سودمندترين نوع سرمايه
ومعلمان دانشج تدريس مدرسان در تربيت معلم پژوهشگر در دانشگاه فرهنگيان است و جامعه آماري شامل كليه مدرسان و

ي گيره روش نمونهبنفر از مدرسان و دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان است كه 100باشد. حجم نمونه دانشگاه فرهنگيان مي
ورد ميي آن اي انتخاب شده است. ابزار سنجش پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است كه روااي چندمرحلهتصادفي و خوشه

ها پس ده است. دادهدرصد به دست آم86تأييد متخصصان دانشگاهي قرار گرفته و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ 
 د.شه و ميزان تأثير تخصص و روش تدريس مدرسان بيان خواهد از جمع آوري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

 تربيت معلم، دانشجومعلمان، معلم پژوهشگر، دانشگاه فرهنگيان، مدرسان دانشگاه: كليدواژه ها

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                            
   s.safaeipour@yahoo.comدانشجو كارشناسي، دانشجو/ معلم دانشگاه فرهنگيان، پرديس امام صادق ايالم .1

   دانشجو/ معلم دانشگاه فرهنگيان، پرديس امام صادق ايالم دانشجو كارشناسي، .2
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با مباني نظري سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كشور ن انطباق اهداف دوره دوم توسطه بررسي ميزا
 ايران

  3مهين حسن فاميان ،2زهره حمزه لو ،1ا مصطفي پورروزيت

  

  چكيده

ده است . نجام شاپژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان انطباق مباني نظري سند تحول بنيادين با اهداف دوره دوم متوسطه  
ا مباني برش ، فرضيه اصلي اين مطالعه ، معطوف به انطباق هدف هاي دوره هاي تحصيلي مصوب شوراي عالي آموزش و پرو
 ا بود. درل محتونظري سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بوده است. روش پژوهش ، تلفيقي از دو روش مقايسه اي و تحلي

روش  ورش ازقسمت انطباق ميان اهداف مصوب دوره هاي تحصيلي و محتواي مباني نظري سند تحول بنيادين آموزش و پر
متن  وداف مصوب ل ، اهقوله ، از تحليل محتوا بهره گيري شد.  واحد ثبت در تحليمقايسه اي و براي تعيين فراواني در هر م

 صص برنامهفر متخنمباني نظري سند تحول بود. فرايند كد گذاري ، به شيوه ي قياسي انجام شد . كد گذاري به وسيله دو 

چنين اهداف دوره ل اهداف مصوب و همبدست آمد. يافته ها نشان داد كه ك 91/0ريزي درسي ، انجام شد ، پايايي مركب ، 
ظري  ر مباني نز عناص، فقط در بين بعضي از طبقات ، با بعضي اري سند تحول بنيادين انطباق داردهاي تحصيلي با مباني نظ
 ي باشد . مناختي ش، طبقه اقتصادي با هستي شناختي و دين عدم همساني در  دوره دوم متوسطه انطباق  وجود ندارد ، اين

 نهاد گرديده است كه ، صاحبنظران در اين طبقات ، تغييراتي را در اهداف مصوب اعمال نمايند.پيش

  اهداف دوره تحصيلي ، دوره دوم متوسطه ، سند تحول بنيادين :كليدواژه ها

  

  

                                                            
    rozitamostafapur@yahoo.comدانشجوي دكترا، مدرس دانشگاه فرهنگيان عالمه طباطبائي اروميه، نويسنده مسئول 1

 دكتراي تخصصي، مدرس دانشگاه فرهنگيان عالمه طباطبائي اروميه 2

 ه فرهنگياندانشجوي دكترا، عضو هيات علمي دانشگا 3
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 نقش و جايگاه كارورزي و كارآموزي در مراكز تربيت معلم
 2اسما كرمي پور ،1ياسمن دانشخواه

 چكيده

انشجو دوفقيت ممعلمي اوج فعاليت و هدف هاي تربيت معلم است كه موقعيت هاي يادگيري را به فرصت هايي براي  تمرين
 فته است .ورت گرصمعلم تبديل مي كند . اين پژوهش با هدف تعيين نقش و جايگاه كارورزي و كارآموزي در تربيت معلم  _

ده است . فاده شري از مصاحبه ميداني و منابع كتابخانه اي استروش تحقيق توصيفي از نوع تحليلي است و براي جمع آو
ه برآموزي ) ي و كايافته ها نشان داده است كه كارورزي يا به عبارات ديگر ( تدريس عملي ، تمرين دبيري ، تجربه معلم
نظري يا  ي هايگاهسلسله فعاليت هاي كاربردي و سازمان يافته اي است كه جريان آمادگي دانشجو معلمان را از دوره آ

 يل و ممكنلمي تسهكاربردي حرفه ي مع _تئوري با استفاده از تمرينات متعدد و مكرر به مرحله اجراي فعاليت هاي عملي 

ت هاي ليااز مجموع فع مي سازد. در اهميت درس كارآموزي مي توان اشاره كرد كه در اكثر دانشكده ها و مراكز تربيت معلم ،
و و  ي عمليي فرا گرفتن علم دانش و اطالعات محض آن رشته و دو سوم ديگر مخصوص فعاليت هاآموزشي ؛ يك سوم برا

اي هالحيت صتمرين مهارت هاي حرفه اي تدريس است بنابراين اهميت و ضرورت اجراي برنامه تمرين معلمي براي كسب 
موختگان آدانش  ر اين زمينه نبايد بهحرفه ي معلمي در معلمان تا حدي است كه بدون گذراندن واحدهاي مربوط به آن د

كامل  ادگيرييمراكز تربيت معلم گواهي صالحيت تدريس بدهند و اداره ي كالس هاي درس را به آنان محول كنند زيرا 
م هدف ي توانيحركتي است. در پايان پژوهش م_منوط به تعامل ميان آموخته هاي شناختي و عاطفي و مهارت هاي رواني 

ه منظور بعلمان م _علمي را ؛ تقويت حس اعتماد به نفس ، صالحيت ها و توانايي هاي حرفه اي در دانشجو نهايي تمرين م
 قبول وظايف و مسئوليت آموزش و پرورش دانش آموزان در كالس درس نام ببريم .

  دانشگاه فرهنگيان، تجربه معلمي، كارورزي كليدواژه ها:

  

  

  

  

                                                            
    gmail.com95y.a.cfuysj@دانشجو كارشناسي، دانشجو معلم، نويسنده مسئول، 1

  دانشجو كارشناسي، دانشجو معلم، نويسنده مسئول 2
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 ي بودن برنامه هاي درسي در نظام تربيت معلمتحليل ضرورت و ماهيت ميان رشته ا
  2محسن ديبايي صابر ، 1سولماز نورآبادي

 

 چكيده

اعي، ن اجتمگسترش علوم و تكنولوژي سبب تبديل اين جهان پهناور به دهكده ي جهاني شده است كه تعامالت روزافزو
كي از ه عنوان يبمعلم  ن آورده است. نظام تربيتفرهنگي، اقتصادي، سياسي و آموزشي را در تمامي ابعاد زندگي بشر به ارمغا

ين مه درسي اي برنااركان اساسي جامعه بايد اين مساله را به خصوص در برنامه درسي در نظر داشته و در تمامي مؤلفه ها
. در اين ميان، باشندها  گرگونيددوره، تغييرات الزم را ايجاد نمايد تا در نهايت معلماني تربيت كند كه قادر به رويارويي با اين 

 از اساسي ان يكيبرنامه هاي درسي رايج موضوع محور و ديسيپلين محور پاسخگوي اين انطباق نبوده و ضروري است به عنو

عدم  ، به دليلي رايجترين مؤلفه هاي آموزشي در راستاي اين تغيير و تحوالت حركت نمايد. به عبارت ديگر برنامه هاي درس
ور الق و نوآنيز خ ي يادگيرندگان و جامعه و نيز عدم پيش بيني آينده اي روشن براي معلمان فردا وپاسخگويي به نيازها

ل ها پاسخ ه اين سؤابليلي تح - بارآوردن شان؛ نياز به اصالح، بهبود و توسعه دارند. در اين مقاله، با استفاده از روش توصيفي
يان رشته درسي م امه درسي نظام تربيت معلم ايران چيست؟ برنامهضرورت و ماهيت ميان رشته اي بودن برن«داده شد كه: 

ي انجام ها-حليلتطبق نتايج مطالعات و ». اي چه كمكي به بهبود كيفيت اين دوره دانشگاهي مهم مي تواند داشته باشد؟
ن ده اي روشن آينختشده، نتايج حاكي از آن است كه با توجه به اهميت دوره تربيت معلم در تربيت يادگيرندگان براي سا

ك رشته يحوزه  براي فرداي كشور از يكسو، و پيچيدگي و گستردگي نظام تربيت معلم از سوي ديگر؛ اين آموزش جامع از
ضرورتي  شته ايرخاص، خارج است و لذا با در نظر گرفتن ماهيت ميان رشته اي آنها، بهره مندي از برنامه درسي ميان 

 اجتناب ناپذير است.

  ميان رشته اي، تربيت معلم، برنامه درسي، نظام تربيت معلم ايران ها: كليدواژه

  

  

                                                            
  s.nourabadi@yahoo.comدكتراي تخصصي، استاديار دانشگاه شاهد، نويسنده مسئول  . 1

  دكتراي تخصصي، استاديار دانشگاه شاهد.  2
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  هاي جامعه ايرانيشناسي و بومي سازي نظريه آموزشي مونتسوري بر اساس ارزشآسيب

 1فروزان رستميان

 چكيده

ي از توجه قابل روش آموزشي منتسوري يكي از روش هاي تربيتي است كه به شكل فراگير در نظام آموزش و پرورش بخش
اس نظريه آموزان براسكشورهاي جهان حاكم است. اين روش در نظام آموزش و پرورش ايران، تنها به دسته بندي سني دانش

آموزان انشدربيتي ترين بخش از اين نظريه است، در نظام تمنتسوري بسنده كرده است و مفاهيم تربيت خودانگيخته كه مهم
م آموزشي س و نظااين مقاله بر آن است تا چرايي عدم تحقق روش آموزشي منتسوري را در مدارايراني تحقق نيافته است. 

ساس ن آن بر ادي كردايران مورد بررسي قرار دهد و در نهايت با آسيب شناسي به دست آمده، مدلي براي بومي سازي و كاربر
موزش و ن مدارس آمعلما تواند براي تربيت و آگاهي بخشيهاي جامعه ايراني ارائه دهد. استفاده از نتايج اين مقاله، ميارزش

ربي يا ظيفه موي روش آموزشي منتسوري مفيد فايده باشد.   از نظر دكتر مونته سوري پرورش، براساس الگوي بومي شده
د محيط خو رريجي بمعلم اين است كه روند طبيعي كودك را بفهمد و امكاناتي را فراهم آورد كه كودك بتواند به صورت تد

را مركب  رد و آنمعرفي ك"روش علمي "مسلط شود  و بر روند رشد و تكامل خود بيفزايد. مونته سوري روش تربيتي خود را 
ش وصيه ميكرد. روتتجزيه و تحليل كه هميشه كاربرد آنها را به همكاران خود -3آزمايش _2مشاهده -1از سه عمل ميدانست:

را  اد تا خودرار ميداز خود كودكان بود. او كودكان را محدود نميكرد ،بلكه در محيطي قهاي آموزشي مونته سوري برگرفته 
مه حيطه هود در نشان دهند. هدف هاي اصلي برنامه مونته سوري اين است كه به هر كودك كمك كند به توان هاي بلقوه خ

ورزد؛ضرورت مي اصستقالل طبع آنان تأكيد خاعتماد به نفس خردساالن و ا هاي زندگي برسد.  مونته سوري در مورد پرورش
مواد  وط تربيتي ه شرايريزي در اين زمينبرنامه سازد و بر اين باور است كهمي دقيق در تعليم و تربيت را مطرح ريزيبرنامه

 يشتر جنبهباو  تيريزي ارزشيابي شود. تفكرات تربياز اين برنامه شود و بايد نتايج حاصلآموزشي و پرورشي را شامل مي

خاصي را  نيينه عيشود بدين ترتيب،بينش علمي او در قلمرو تعليم و تربيت زمباليني دارد و از حرفه پزشكي او ملهم مي
 گشايد.مي

 حرفه آموزي معلم تربيت معلم، روش آموزشي مونتسوري، كليدواژه ها:

  

  

  

                                                            
   ms.rostamian@gmail.comكارشناسي ارشد.  دانشجوي . 1



 

١٠۵ 

 

  

  

  

 ارائه مطلوب تر هايشيوه هئكارنما و اراو 4و3دروس كارورزي  شناسايي مشكالت برنامه درسي واجرايي
 1مجيد شجاع

 چكيده

سيار بشورمان يابي به اهداف نظام آموزشي و همچنين تحقق تحول در نظام آموزشي كه در عصر كنوني براي كبراي دست
ميان چراكه در شتي داحائز اهميت به نظر مي رسد بايد به زيرنظام تربيت معلم در نظام آموزش و پرورش نگاه بسيار ويژه ا
ثربخش وشيد تا اكبايد  همه ي منابع تربيتي معلم موثر ترين و بيشترين نقش را در تربيت فراگيران ايفا مي كند، از اين رو

بي به يك دستيا ترين مدلهاي آماده سازي دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگيان تحقق يابد. مي دانيم چالش اساسي براي
بب سلي كه ت معلم شكاف ميان نظريه و عمل است، طبق پژوهش هاي صورت گرفته يكي از عواممدل اثر بخش براي تربي

مه اه و برنادانشگ پيوند هرچه بيشتر ميان نظريه و عمل مي شود انسجام محتوايي و هماهنگي دقيق بين برنامه ي درسي در
ي  و برنامه انشگاهقي به برنامه ي درسي در دي كارورزي در مدرسه است، لذا در پژهش حاضر برآن شديم تا با نگاهي تلفي

اما بپردازيم. در و كارن 4،  3كارورزي در مدرسه به شناسايي و بررسي مشكالت برنامه ي درسي و اجرايي دروس كارورزي 
ا اسي رارت هاي اساز دانشجو معلمان خواسته مي شود تا با تحليل محتواي مفاهيم و كتاب درسي  مه 4و  3دروس كارورزي 

ست كه ادرصورتي  و اين شناسايي و طرح يادگيري را طراحي ، اجرا و ارزيابي نموده،و در راستاي آن به تدريس فعال بپردازند
د ن عدم وجوهمچنييمتاسفانه شاهد عدم توانايي بسياري از دانشجويان در استفاده از شيوه هاي تدريس فعال حين تدريس و

زيسته ي  تجارب آموزش فعال هستيم، لذا با نگاهي تحليلي و انتقادي به واكاوي مهارت هاي الزم در يك ياد دهنده در
ي  اي برنامهمبود هكدانشجومعلمان و اساتيد درس كارورزي دانشگاه فرهنگيان پرداختيم تا بتوانيم با شناسايي مشكالت و 

 ه ي تربيتدر زمين كارورزي گامي موثر مطلوبترين شيوه ي اجراي برنامه يي  رنامه ي كارورزي و همچنيين ارائهدرسي و ب

يكرد مت  رومعلم برداريم. طبق پژوهش هاي صورت گرفته نتيجه اينگونه پيش بيني ميشود كه ايجاد نگرش حركت به س
باشد  فرهنگيان انشگاهدانتقادي وآموزش تاملي بايد بسيار موثرتر از ارايه يك بسته برنامه تعريف شده براي همه رشته هاي 

يب شناسي از آس ظر ميرسد در برنامه ريزي بايد سهمي براي دانشجويان متفكر در نظر گرفت كه البته اين امر پسوبه ن
 ومطالعه ميداني وپژوهشي به ثمر خواهد رسيد.

  كارورزي ،گياندانشگاه فرهن، تربيت معلم كليدواژه ها:

  

  

                                                            
   gmail.com1995majidsh@ دانشجوي كارشناسي، دانشگاه فرهنگيان.   1
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 دانشگاه فرهنگيان بررسي تاثير درس كارورزي بر توانمندي حرفه اي دانشجو معلمان
 2عليرضا عصاره ،1ساميه شهمير

 چكيده

وانستن از روي ت م بايددانستن توانستن نيست اما توانستن مي تواند دانستن هم باشد، چون هر كار درستي كه انجام شود الجر
 فرهنگيان انشگاهدانجام گرفته باشد .هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير درس كارورزي بر توانمندي حرفه اي دانشجو معلمان 

شد. روش مي با است. روش مورد استفاده در اين پژوهش تحليل محتواي قياسي كه نوع ديگري از تحليل محتواي كيفي است
ارورزي رشات كپژوهش از لحاظ هدف كاربردي است، اطالع رسان هاي پژوهش از منظر تحليل محتواي كيفي شامل كليه گزا

طالعه ) راجع به كارورزي است كه محقق درصدد م1395) تا(1393طي سالهاي( دانشجويان دانشگاه فرهنگيان  در
ماندهي  ه ها؛ سازاج دادآنهاست.تجزيه و تحليل، همزمان با گردآوري داده ها، صورت گرفته و از فرايند چند مرحله اي، استنت

ست ه صورت دررورزي بمي دهد كه اگر كاداده ها و تفسير و تحليل و ارائه گزارش استفاده شده است. نتايج بررسي ها نشان 
 زد.مي سا اجرا گردد، توانمندي مبتكرانه و حرفه اي معلمان وسيع تر شده و آموزش هاي آنان را كاراتر و مفيد

 رفه ايدانشگاه فرهنگيان، كارورزي، دانشجو معلمان، برنامه درسي، تربيت معلم،  توانمندي ح كليدواژه ها:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
   h@yahooshahmir.samie .فرهنگيان دانشگاه دكتري دانشجوي. ١
  ي تخصصي استاد دانشگاه شهيد رجايي. دكتر 2
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  اي درس كارورزي از ديدگاه دانشجو معلمان رشته آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان تهرانكيفيت اجر

 1امينه سلطاتي نژاد

 چكيده

ا ن تهران ررهنگيااين تحقيق بررسي كيفيت اجراي درس كارورزي از ديدگاه دانشجومعلمان رشته آموزش ابتدايي دانشگاه ف
ن مركز نشجويااين پژوهش توصيفي پيمايشي است و جامعه آماري آن دا در دستور كار خويش قرار داده است. روش تحقيق

ري اطالعات در اين نفر انتخاب شده است. روش گردآو 120آموزش عالي شهيد باهنر تهران دانشگاه فرهنگيان با حجم نمونه 
اي درس ت اجررسي كيفياي) و پيمايشي است و ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه استاندارد برتحقيق اسنادي(كتابخانه

اين پژوهش استنتاج  آنچه به عنوان نتيجه .) است1395نژاد(كارورزي در دانشگاه فرهنگيان در رشته آموزش ابتدايي سلطاني
انايي افي از توافقت كشود اين نكته است كه مشاهده شدكه كه اكثر دانشجويان داراي ديدگاه تقريبا خوب و اقليت آنها مومي

ايي ت طرح اجره  كليابدرس كارورزي براي مقطع ابتدايي در ايجاد صالحيت هاي حرفه اي ندارند.  لذا با توجه كيفيت ارائه 
ي فت كارورزه پيشرهاي تربيت معلم دانشگاه فرهنگيان،پيشنهاد ميشود كه عواملي كه در روند مناسب و رو بكارورزي رشته

 .ن بكوشندر رفع آد توجه نموده و دو تصميم گيرندگان به اين مواراختالل ايجاد ميكنند بر طرف شود. لذا از مسئولين 

  آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان، دانشجومعلم،، درس كارورزي كليدواژه ها:

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  gmail.com1379avaramini@، تهران، ايران.  تهران 17كارشناسي ارشد، آموزگار آموزش و پرورش منطقه .  1
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  تربيت معلم به عنوان طراح موقعيت هاي يادگيري؛گامي به سوي تربيت معلم حرفه اي

  1مرضيه كهندل

 چكيده

دن نقش دود كرافراد حرفه اي خود يكي از محورها و مراكز يادگيري محسوب مي شوند، لذا مح مقدمه معلمان به عنوان
 آموزش به مان ازمعلمان به مجريان برنامه درسي يك تلقي غير حرفه اي از هويت حرفه اي آنان است. اگر چه ادراك معل

قي از تغيير تل همي درمبه جاي انتقال دانش، گام  عنوان تسهيل فرايند يادگيري دانش آموزان و پشتيباني از يادگيري آنان،
عريف نقش هاي )، با اين حال در قرن بيست و يكم مي بايست به دنبال ت2001نقش معلمان محسوب مي شود (ساموئلوويچ،

 عطاران،ه است (روش تحقيق روايت روش بازنمايي تجربه به صورت سازمان يافت. حرفه اي تر و پيچيده تري از معلم بود

موزش درس آت روش ) و در فهم لحظات ارزشمند تجارب زيسته مي تواند بسيار تاثير گذار باشد. اين پژوهش، به رواي1395
ط ادر اين ارتب ردازد.تربيتي  در دانشگاه فرهنگيان مي پ -به عنوان يكي از دروس با دانش محتوايي "طراحي واحد يادگيري"

 تا ظرفيت ده استيت محور مانند الگوي طراحي تدريس به شيوه برگشتي  تالش كرپژوهشگر با انتخاب الگوهاي طراحي موقع

ازد.  ام مي پردين اقداهاي توسعه حرفه اي آينده نگر را از طريق اين درس فعال نمايد و از طريق روايت به چگونگي و آثار 
اشد.   ه اي مي بلم حرفي تربيتي و تربيت معيافته ها نتايج اين تحقق حاكي از تحقق يادگيري معنادار در حوزه دانش محتواي

 رسي تربيتنامه دبحث و نتيجه گيري اجراي دروسي با شاخص دانش محتوايي تربيتي جزو يكي از نقاط چالش برانگيز در بر

جاب مي روس ايمعلم است چرا كه دانشجومعلمان بدون تجربه آموزش در معرض انتظاراتي واقع مي شوند كه ماهيت اين د
ه نقل از خاكباز ، ب1986اما مقدمات آن به ندرت در فضاي آموزش هاي پيش از خدمت فراهم مي باشد. تعريف شولمن (كند 

با دانش  دانشمندان ) از دانش محتوايي تربيتي كه آن را با تاثير پذيري از ديوئي در مورد تمايز دانش1390و همكاران؛ 
دترين سودمن الش است. شولمن ضمن اين كه دانش محتوايي تربيتي رامعلمان به ما مي شناساند خود گوياي عمق اين چ

به  انش محتواي از دشكل بازنمايي محتوا، پرقدرت ترين تشبيه ها و تمثيل ها تعريف مي كند و آن را معجون و تركيبي خاص
اص ي مباحث خادگيرت كه يهمراه دانش تربيتي مي داند اظهار مي نمايد كه اين قلمرو از دانش معلمان شامل فهم اموري اس

ا هيش زمينه نيز پ وو مشخص را مشكل يا آسان مي كند و درباره ادراكات و تصورات يادگيرندگان در سنين و مقاطع مختلف، 
نشگاه در دا و بدفهمي هايي است كه آنان در موقع يادگيري مبحث خاصي با آن روبرو هستند. لذا تدريس چنين دروسي

ش راحي آموزطرسد.  دانشجويان به عرصه تجربه كاري و فهم امور نامبرده كار ساده اي به نظر نمي فرهنگيان قبل از ورود
آن با  اجراي براي تدريس چنين دروسي خود نيازمند نوعي دانش محتوايي تربيتي در مدرس مي باشد و بازخواني تجارب

 اشد.آينده حائز اثر و اهميت مي ب هدف توانمند سازي دانشجومعلمان براي تبديل شدن به حرفه اي هاي نسل

  تربيت معلم حرفه اي، طراحي واحد يادگيري، طراحي موقعيت هاي يادگيري، طراحي برگشتي كليدواژه ها:

  

                                                            
  mmarziehkohandel@yahoo.coد   دانشجوي دكترا، مدرس دانشگاه فرهنگيان شهيد هاشمي نژاد مشه 1
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 مهارت حرفه اي معلمان از نظريه هاي يادگيري در عنصر محتواي برنامه درسي پايه پنجم شهرستان آمل
  4سيده عصمت رسولي ،3ن سليميالد ،2فاطمه صفري زاد ،1زهرا اكبرزاده

 

 چكيده

پايه  ي محتواشناسايي ميزان مهارت حرفه اي معلمان از نظريه هاي يادگيري در عنصر برنامه درسپژوهش حاضر درصدد 
ي باشد. مربردي پنجم تحصيلي است. روش اين مطالعه از جهت روش گردآوري اطالعات توصيفي ؛پيمايشي و  از نظر هدف كا

كه تعداد آنها  جامعه اين مطالعه را تشكيل مي دهند 1395- 1394پايه پنجم شهرستان آمل در سال تحصيلي كليه معلمان 
 ن منظور، از بخشهايمرحله اي براي اين مطالعه استفاده شده است. بدي  2نفر مي باشد. از روش نمونه گيري خوشه اي  124

ش) يك وشه(بخزي و دابودشت يك خوشه انتخاب شد. از هر خشهرستان آمل (پايين ليتكوه، باال ليتكوه، الريجان، مرك
توزيع شد كه  پرسشنامه 120مدرسه و از هر مدرسه تمام معلمان پايه پنجم آن مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند. 

ساخته ق بزار محقپرسشنامه دارد تجزيه و تحليل شد. به منظور جمع آوري داده هاو تحقق اهداف پژوهش از ا 98اطالعات 
آمدو بدست  53/0ه براي بررسي نظرات معلمان استفاده شد؛ براي بررسي روايي از روش روايي محتوايي الشه استفاده شد ك

تحليل داده ها در اين  بدست آمده است. براي تجزيه و 73/0براي بررسي پايايي ابزار نيز از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه 
و تحليل واريانس  استفاده شد براي حصول اطمينان از مفروضات آزمون تجزيه  Fواريانس پژوهش از آزمون تجزيه و تحليل 

F ي داده هاتصادف از آزمون كولموگروف اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع و از آزمون دور براي بررسي استقالل 

كه  ستفاده شدافه هم ست. از آزمون تعقيبي شاستفاده شدكه نتايج نشان دادكه توزيع نرمال و استقالل تصادفي رعايت شده ا
ه سلط شان بتارندو دنتايج نشان داد كه معلمان در عنصر برنامه درسي محتوا به نظريه هاي يادگيري رفتاري تسلط بيشتري 

 نظريه هاي يادگيري جديدتري چون اجتماع گرايي و شناخت گرايي پايينتر است.

 اي يادگيري، عنصر محتوا، رفتارگرايي، شناختي، اجتماع گراييمهارت حرفه اي، نظريه ه كليدواژه ها:

                                                            
   gmail.com53zakbarzadeh@دانشجوي دكترا، آموزش و پرورش، نويسنده مسئول، 1

  كارشناسي ارشد، گروه آموزشي 2

  و هيات علميدكتراي تخصصي، استاديار عض 3

  دكتراي تخصصي، استاديار عضو هيات علمي دانشگاه آزاد ساري 4
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هاي ضمن خدمت فرهنگيان بر بهبود فرايندهاي تدريس از ديدگاه معلمان بررسي ميزان كار آيي آموزش
 شهرستان هاي سيب و سوران و سراوان

  2؛ ماه بي بي بلوچ زهي1اسلم حسين زهي

 

 چكيده

اه ز ديدگهاي ضمن خدمت فرهنگيان بر بهبود فرايندهاي تدريس اكار آيي آموزش پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان
ين پژوهش ماري اآمعلمان شهرستان سراوان و سيب سوران؛ بااستفاده از روش تحقيق توصيفي پيمايشي انجام گرفت. جامعه 

 96-97حصيلي تسراون در سال  متشكل از كليه معلمان دوره اول و دوم ابتدايي و متوسطه شهرستان هاي سيب وسوران و

هاي آوري دادهعاي تصادفي انتخاب شدند. براي جمگيري طبقههاي نمونهنفر از كل جامعه آماري به روش 180بود. تعداد 
ود هنگيان بر بهبهاي ضمن خدمت فرسؤالي استفاده شد كه اين پرسشنامه ميزان كار آيي آموزش 27موردنياز از پرسشنامه 

تقويت ميل  علمان،هاي فعال تدريس، بهبود مديريت كالس درس مدريس را در چهار بعد استفاده معلمان از روشفرايندهاي ت
ديدگاه  ين بود ازانگر ابه مطالعه، توانايي معلمان در ارزشيابي مناسب موردبررسي قرارداد. نتايج حاصل از آمار توصيفي بي

، رس معلماندكالس  هاي فعال تدريس، بهبود مديريتتفاده معلمان از روشمعلمان اين شهرستان ها  از بين چهار مؤلفه ؛اس
طالعه در ل به مهاي ضمن خدمت بر ميزان تقويت ميتقويت ميل به مطالعه، توانايي معلمان در ارزشيابي مناسب ، آموزش

 طب سراوانقلمان ديدگاه مع توان نتيجه گرفت كه آمورش هاي ضمن خدمت ازمعلمان اثر چنداني نداشته است. بنا براين مي

ؤثر ارآمد و مكناسب، هاي فعال تدريس، بهبود مديريت كالس درس، و توانايي معلمان در ارزشيابي مبر استفاده آنان از روش
 نبوده است.

 هاي فعال تدريس، مديريت كالسوشهاي ضمن خدمت، فرايند تدريس، رآموزش :كليدواژه ها

                                                            
  hosanzahee@gmail.com دانشگاه فرهنگيان، سيستان و بلوچستان، ايران.  دانشجوي كارشناسي، 1

  ، دانشگاه فرهنگيان، سيستان و بلوچستان، ايرانكارشناس آموزش ابتدايي 2
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انشگاه فرهنگيان در توسعه تربيت شهروندي دانشجويان(مطالعه موردي:دانشجو بررسي برنامه درسي ضمني د
 معلمان شهر بيرجند)

  3علي مهدوي فرد ، 2محمد اكبري بورنگ ، 1محمد محمودي

 

 چكيده

 و توجه بهرز اين تربيت شهروندان مطلوب همواره براي نظام هاي آموزشي به عنوان موضوعي مهم و حياتي مطرح مي باشد.ا

انشگاه روندي ددر جهت دستيابي به اهداف ضروري مي نمايد. اين پژوهش با هدف بررسي برنامه درسي ضمني تربيت شهآن 
ري جامعه آمااي و مقايسه - فرهنگيان در توسعه تربيت شهروندي در دانشجومعمان شهر بيرجند انجام شد. پژوهش از نوع علي

معه آماري و بر و نمونه مورد بررسي با توجه به جا 93-96ودي هاي شامل دانشجويان دانشگاه فرهنگيان شهر بيرجند ور
قه اي نسبتي دختر) برآورد شد كه به شيوه ي نمونه گيري طب149پسر،  150مشاركت كننده (  278اساس جدول مورگان  

ن يفي( آزمور توصاانتخاب شده بودند، ابزار سنجش پرسشنامه تربيت شهروندي تابش بود. براي تحليل داده ها روش هاي آم
ن پذيري بي سئوليتتحليل واريانس و آزمون تعقيبي توكي) استفاده گرديد..نتايج نشان داد كه در مولفه هاي مشاركت و م

د وسعه ابعاه  در تبنابراين برنامه درسي ضمني دانشگاه توانست. نا داري به لحاظ آماري مشاهده شددانشجويان تفاوت مع
 ذيري دانشجويان موثر واقع گردد.مشاركت جويي و مسئوليت پ

 تربيت شهروندي، دانشگاه فرهنگيان، برنامه درسي ضمني كليدواژه ها:

 

 

 

 

 

                                                            
   yahoo.com1400mahmoodi@مدرسه شهيد پيشدار اسديه، خرسان رضوي نويسنده مسئول دانشجوي كارشناسي ارشد، آموزگار، 1

  دكتراي تخصصي، استاديار برنامه درسي، انشگاه بيرجند 2

  دانشجوي كارشناسي ارشد، آموزگار شهر خوسف خراسان جنوبي 3
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  تدوين الگويي براي ساختار برنامه ريزي درسي در دانشگاه فرهنگيان

  2؛ فريبا مرامي1بهبود ياريقلي 

 چكيده

گويي در قبال طوري كه پاسخباشند؛ بهاي ميتحت فشار فزاينده شان در توسعه جوامع،ها براي اثبات مشاركتامروزه دانشگاه
از نوع  ). روش تحقيق پژوهش2005تحقق و يا عدم تحقق اهداف آموزشي تبديل به يك ضرورت شده است(كاركيويست ،

يام نور و پتي ، توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق كليه اساتيد عضو هيأت علمي تمام وقت دانشگاههاي دول
قاله نيز حداقل دو م نفر كه حداقل از تحصيالت دكتري يا دانشجويي دكتري برخوردارند و 57آزاد آذربايجان شرقي به تعدا 

ر ه گيري غييوه نمونشپژوهشي در ارتباط با حوزه برنامه ريزي درسي دارند، مي باشد  نمونه تحقيق با استفاده از  –علمي 
.  ستفاده شده استساخته انفر مي باشند در اين پژوهش، از ابزار پرسشنامه محقق 45ه است كه تصادفي هدفمند انتخاب شد

 ر جهت مشخصدمولفه هاي الگوي ساختار برنامه ريزي درسي در دانشگاه فرهنگيان چه مي باشند؟  -1 سئواالت تحقيق 

يز ر دسترس ندساتيد ابيات تحقيق كه مورد تائيد هاي ساختار برنامه ريزي درسي مؤلفه هاي استخراج شده از ادنمودن مؤلفه
نامه رزيابي براردهاي بوده اند عناصر : هدف برنامه درسي ، محتواي برنامه درسي ، راهبردهاي اجرايي برنامه درسي و راهب
رد هاي مو فهمه مؤلدرسي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. پس از گردآوري داده ها ، تحليل عاملي نشان داد كه ه

ه در راي متغيرهاي وارد شدب: ميزان اشتراك اوليه و بعد از استخراج عاملها  1بررسي توان تبيين و عامل يابي را دارند . جدول
ار ناصر ساختي از عتحليل عاملي به عبارتي در پاسخ به سوال اول تحقيق مي توان گفت كه همه مؤلفه هاي مورد بررسي جژئ

ساختار برنامه ريزي  اولويت عوامل مربوط به هريك از مولفه هاي – 2دانشگاه فرهنگيان مي باشند . برنامه ريزي درسي در 
ر يك از ستگي هدرسي در دانشگاه فرهنگيان چگونه مي باشد؟  در پاسخ نهايي به سوال دوم اين پژوهش با توجه به همب

 – 3هدف .  اجرايي ، هبردهايراهبردهاي ارزشيابي ، محتوا ، رامؤلفه ها با دو عامل اصلي ترتيب اولويت مؤلفه ها عبارتند از : 

اختار سدل عاملي س يك مبراي ساختار برنامه ريزي درسي در دانشگاه فرهنگيان چه الگويي را مي توان ارائه داد؟ بر اين اسا
رايي و ارزشيابي دهاي اجراهبر -1برنامه ريزي درسي در دانشگاه فرهنگيان عبارت از مدلي است كه  شامل دو عامل اصلي 

ي برنامه رسي، محتوادهدف و محتواي برنامه درسي  مي باشد . با توجه به نتايج بدست آمده (هدف برنامه  -2برنامه درسي  
نشگاه رسي در دادريزي  درسي، راهبردهاي اجرايي برنامه درسي، راهبردهاي ارزشيابي برنامه درسي ) از عناصر ساختار برنامه

ه  شامل كلي است مي باشند. در عامل دوم هدف و محتوا نقش بيشتري دارند. و در نهايت مدل به دست آمده، مدفرهنگيان 
 هدف و محتواي برنامه درسي. -2راهبردهاي اجرايي و ارزشيابي برنامه درسي  -1دو عامل اصلي 

  سي ، دانشگاه فرهنگيانهدف ،محتوا، راهبردهاي اجرايي ،راهبردهاي ارزشيابي ، برنامه در كليدواژه ها:

                                                            
  oli@yahoo.combehboud.yarigh تي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان. استاديار گروه علوم تربي.  1

  كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان.  2
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 تهران دانشگاه فرهنگيان  آموزش ابتداييارزيابي صالحيت هاي حرفه اي فارغ التحصيالن دختر رشته 
  3فهيمه انصاري زاده ،2فائزه محمداسمعيلي ،1حسن مظاهري

 

 چكيده

است.  عه امروزير جامگي مطلوب دتغيير و تحوالت در جوامع امروزي منجر به بروز نيازها و استلزامات جديد براي داشتن زند
هاي نظام ها و برنامهساز در اين خصوص دارد، الزم است اهداف، سياستاز آنجا كه آموزش و پرورش نقش اساسي و سرنوشت

اسي در صالحات اسنجام اتربيتي نيز به طور مستمر همراستا با اين تغييرات، به روز و مورد بازسازي قرار گيرد. بنابراين ا
بيتي، ي نظام ترصر اصلهاي آموزشي و پرورشي آن اجتناب ناپذير است. از آنجا كه معلم در بين عناار، برنامه ها و روشساخت
 ت تحول در. ضرورترين نقش و مسئوليت را بر عهده دارد، ضروري است تالش مضاعفي در اين حوزه نيز اتفاق بيافتدكليدي

، يكي از ب اسالميي انقالم ديگري نيز برخوردار است كه و آن اينكه، بعد از پيروزنظام تربيتي جمهوري اسالمي ايران از الزا
ر همين يت بود. بو ترب گيران نظام تربيتي و مطالبه مردمي، تحول در نظام تعليمهاي انديشمندان و تصميمها و اولويتخواسته

ول اسناد تح ابالغ در اين زمينه تدوين، تصويب و هاي گوناگوني در اين راستا صورت پذيرفت كه مهمترين اقداماساس تالش
بداللهي و توان به مطالعه عبنيادين آموزش و پرورش به وزارت آموزش و پرورش براي اجرا بود. در اهميت نقش معلم مي

وثر ميادگيري  هايانگيزه معلمان به دليل اين كه اعمال و رفتارشان در ايجاد«دارند ) اشاره نمود كه اظهار مي1393همكاران (
اي يت حرفهنتايج مطالعه نشان داد صالح». اي هستندي و حرفههاي مختلف شغلاست؛ نيازمند برخورداري از شايستگي

ه بُعد ه را بهاي مورد بررسي، باالترين رتبهاي گوناگونه، يكدست نبوده و در ميان مولفهالتحصيالن در مولفهفارغ
دي در و توانمن ، دانشيها نيز شامل مهارتياند. بقيه مولفهرا به بُعد نگرشي اختصاص دادهترين رتبه شخصيتي(زياد) و پايين

ط در هاي مربوها و زيرمولفههي به مولفهگردد دانشگاه فرهنگيان در پوششاند. پيشنهاد ميسطح متوسط ارزيابي شده
 مان، نسبتشجو معلبه نيازهاي آموزش كاربردي دانهاي درسي و آموزشي اين رشته بازنگري كرده و ضمن توجه بيشتر برنامه

ار تدريس بك وش هايبه حذف محتوا و منابع آموزشي كم مرتبط و جايگزيني ساعات آموزشي آنها اقدام نمايد. بازنگري در ر
 گرفته شده توسط اساتيد و مدرسان، نيز مورد تاكيد است.

  ، دانشجواناي معلمان، دانشگاه فرهنگيفهصالحيت حر: كليدواژه ها

  

                                                            
  yahoo.com22modiriatedanesh@مان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي دكتراي تخصصي، مربي ساز  .1

  دانشجوي كارشناسي، دانشجو معلم  .2

  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد قم . 3
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  محور چهارم

  معلمان يسازآموزش و به
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  ارمحال و بختياريچه ي كاركنان دانشگاه فرهنگيانبر استرس شغل تيتعارض و خالق تيريمد يهاسبك تأثير

كاوياني  نگين، 5ناهيد ساعدي، 4سحر احمدي دستگردي، 3صديقه نادري بلداجي، 2شيوا بخشي، 1يوسف رنجبر سودجاني
  6بروجني

  چكيده

 رهنگيانف دانشگاه كاركنان شغلي استرس ميزان بر خالقيت و تعارض مديريت هايسبك تأثير تحليل حاضر پژوهش هدف

 تعداد را وهشپژ آماري جامعه. هست پيمايشي – توصيفي روش، و ماهيت نظر از و كاربردي هدف نظر از پژوهش اين .بود

 با كه دادنديم تشكيل 1396 سال در بختياري و ارمحالان چهاست فرهنگيان دانشگاه علمي و اداري كاركنان از نفر 373

 محقق پرسشنامه ها،داده گردآوري ابزار. شدند انتخاب مطالعه مورد نمونه عنوانبه نفر 191 كوكران فرمول از استفاده

 هايسبك براي رونباخك آلفاي با آن پايايي و نگيانفره دانشگاه استاديد از تن 3 تائيد به پرسشنامه روايي. است شدهساخته

 از حاصل يجنتا. آمد دست به) %925 و %981 ،%960( ترتيب به شغلي استرس ميزان و كاركنان خالقيت تعارض، مديريت

 كاركنان خالقيت متغيرهاي با تعارض مديريت هايسبك كه داد نشان %95 سطح در گام به گام و خطي رگرسيون تحليل

. دارند داريعنيم و مثبت اثر) 538/0( شغلي استرس ميزان با كاركنان خالقيت و) 442/0( شغلي استرس ميزان و) 528/0(

 استرس يزانم بر تعارض مديريت هايسبك تأثيرگذاري در كاركنان خالقيت كه داد نشان هابررسي نتايج ديگر، سوي از

 دالتمعا مدل از پژوهش مفهومي مدل آزمون جهت پژوهش ينا در همچنين. هست) 624/0( ميانجي نقش داراي شغلي

 .است شده ئهارا تجربي مدل عنوانبه دليل همين به و بود مدل مطلوب برازش از حاكي نتايج كه شد استفاده ساختاري

  ي، دانشگاه فرهنگياناسترس شغل كاركنان، تيتعارض، خالق تيريمد يهاسبك :هاكليدواژه

  

  

                                                            

 yusef137205@gmail.com .شهركرد، ايران آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري، . كارشناسي علوم تربيتي، اداره كل1

 2. كارشناسي علوم تربيتي، اداره كل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري، شهركرد، ايران.

 3. كارشناسي علوم تربيتي، اداره كل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري، شهركرد، ايران.

 4. كارشناسي علوم تربيتي، اداره كل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري، شهركرد، ايران.

 5. كارشناسي علوم تربيتي، اداره كل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري، شهركرد، ايران.
  .ايران كرد،شهر بختياري، و چهارمحال استان پرورش و آموزش كل اداره تربيتي، علومكارشناسي .  ٦
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  فرهنگيان دانشگاه درسي برنامه در معلمان بهسازي و آموزش در رمؤث راهبردهاي

  

  4موسي پور اهللا، نعمت3سيد ابراهيم ميرشاه جعفري، 2احمدرضا نصر اصفهاني، 1پوران خروشي

  چكيده

 و هاالحيتص تبيين در بنيادي اساس تغيير بر معلمان هايتوانمندي بخشيكيفيت بر معلم تربيت مسئله در بازانديشي
بدين  .ورزدمي أكيدت عمل و نظر تلفيق بر پژوهشي مبتني توانايي و اطالعاتي منابع تقويت و آموزش هايشيوه ستانداردهاىا

 ، بهارمندساخت مهينمصاحبه برنامه درسي كشور از طريق  نظرانصاحبپژوهش حاضر، با استفاده از نظر پانزده نفر از منظور 

ها داده ليحلتست. پرداخته ا انشگاه فرهنگيانزش و بهسازي معلمان در برنامه درسي دبه تبيين راهبردهاي آمو شيوه كيفي
، راهبردهاي هاتهياف .رفتيصورت پذ 10كيودا ماكس افزارنرمبا استفاده از  و گزينشي يباز، محور يدر سه مرحله كدگذار

 )ب ي رسميدرس ازي دانشگاه در برنامهبسترس) الف: شامل بخش دو آموزش و بهسازي معلمان در برنامه درسي را، در
 اطالعات به فقط يدنبا معلم تربيت نظام برونداد توصيف در لذا .نشان دادند درسي غيررسمي بسترسازي دانشگاه در برنامه

 مناسب هايرصتف تدارك و بهسازي را در آموزش نهايي هدف جامع، نگاهي بايد با بلكه كرد، بسنده آموختگاندانش تخصصي

 به كه نحوي به آورد، معلمان فراهم براي هاشايستگي قالب در هاو ارزش باورها ها،نگرش ها،توانائي ها،مهارت ها،دانش كسب

  نمايد. كمك و جامعه خود براي ثمربخشي و اثربخشي در آنان

  راهبردهاي آموزش معلمان، دانشگاه فرهنگيان درسي، برنامه: هاكليدواژه

  

  

  

  

                                                            
  poorankhorushi@cfu.ac.ir كارشناسي ارشد علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان اصفهان، اصفهان، ايران. 1

  دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران. ،يتياستاد گروه علوم تربريزي درسي، دكتراي برنامه 2

  صفهان، ايران.دانشگاه اصفهان، ا ،يتياستاد گروه علوم تربريزي درسي، دكتراي برنامه 3

  دانشگاه فرهنگيان، تهران، ايران. ،يتيگروه علوم ترب انشياردريزي درسي، دكتراي برنامه 4
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 و دانشجويان دانشگاه فرهنگيان فارس علميهيئتتدريس اثربخش از ديدگاه اعضاي  هايشاخص مقايسه
 

  3ناهيد صالحي، 2مريم راسخي پور، 1عباس اناري نژاد

  چكيده

انشگاه د انيو دانشجو علميهيئت ياعضا دگاهياثربخش از د سيتدر هايشاخص ايمقايسه يبررسپژوهش حاضر با هدف 
- 97 ل تحصيليپيمايشي است كه در نيمسال اول سا -ك بررسي توصيفييمطالعه نجام گرفت. اين ا استان فارس انيفرهنگ

بود.  سستان فارا انيدانشگاه فرهنگ انيو دانشجو علميهيئت ياعضاي آماري پژوهش شامل كليه اجرا گرديد. جامعه 1396
ه به شيوه كبود  استان فارس انيگاه فرهنگدانش انيدانشجونفر از  305و  علميهيئت وعضنفر  25نمونه پژوهش شامل 

روش ار حيطه (گويه در چه 49شامل  ايپرسشنامهها از آوري دادهتصادفي انتخاب شدند. براي جمع ايطبقه گيرينمونه
 ت. برايقرار گرف تائيد) استفاده شد كه روايي و پايايي آن مورد ارتباط ييتواناو  پژوهيدانشي، فرد هايويژگي، سيتدر

ساس ارديد. بر گو بونفروني) استفاده  انسيوار ليتحل هايآزمون( استنباطيها، از آمار توصيفي و داده وتحليلتجزيه
 ي،فرد هاييژگيو ،ارتباط ييتوانا«را به ترتيب:  اثربخش سيتدر هايحيطهدانشجويان ها مشخص شد كه داده وتحليلتجزيه

 ،سيروش تدر«: هايحيطهو اساتيد بيشترين امتياز را به ترتيب به  اندمودهن بندياولويت» پژوهيدانش و سيروش تدر
  .انددادهاختصاص » پژوهيدانش ي وفرد هايويژگي ،ارتباط ييتوانا

  استان فارس ،انيدانشگاه فرهنگ ،انيدانشجو ،علميهيئت ياعضا، اثربخش سيتدر، هاشاخص: هاكليدواژه

  

  

  

  

                                                            
  anarinejad@gmail.comعلمي دانشگاه فرهنگيان شهيد رجايي، تهران، ايران. استاديار، عضو هيئتدكتراي علوم تربيتي،   1

  ياسوج، ايران. ،ه ياسوجدانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي، دانشگا 2

  دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان شيراز، فارس، ايران  3
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  رازيش شهر معلمان سيتدر تيفيك بر خدمت ضمن آموزش تأثير يبررس

  

  1محسن حقاني

  چكيده

دريس تد. كيفيت ير داررسيدن به اهداف هر سازمان بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغ
اثربخشي  بررسي به منظور ارتقاي كيفيت تدريس روايني آموزش و پرورش است. از معيار توسعه ترينمهميا آموزش 

پژوهش حاضر  هاي الزم در جهت انتخاب روش مناسب انجام گيرد.مختلف آموزش معلمان، ضرورت دارد تا تصميم هايروش
ر هدف ش از نظپردازد. اين پژوههاي آموزش ضمن خدمت بر كيفيت تدريس معلمان در شهر شيراز ميدوره تأثيربه بررسي 

ه (گواه) ه و مقايسمطالع است. براي اين منظور معلمان به دو گروه ايمقايسه- في از نوع عليكاربردي و از نظر نحوه اجرا توصي
زمون نظور آمبه  .ه محقق ساخته استفاده گرديده استاطالعات در اين پژوهش از پرسشنام آوريجمعتقسيم شدند. براي 

ژوهش پفرضيات  نتايج حاصل از آزمون است. استفاده گرديده آزمون ويلكاكسونفرضيات و مقايسه ميانگين دو جامعه از 
يفيت كلي ك نهايتاًمعنادار و مثبتي بر طرح درس، آموزش، ارزشيابي و  تأثيرضمن خدمت  هايآموزشكه  دهدمينشان 

  ضمن خدمت و روابط بين فردي يافت نشد. هايآموزشمعناداري بين  تأثيرتدريس دارد ولي 

  يفرد نيب روابط س،يتدر يابيارز درس، طرح ، سيتدر تيفيآموزش ضمن خدمت، ك  :هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
   leili.haghani@gmail.comدانشجوي كارشناسي تربيت معلم شيراز، فارس، ايران.   1
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  و متوسطه زنجان ييراهنما ،ييمعلمان مدارس ابتدا يپژوهش هايفعاليت يبازدارندهعوامل  ليتحل

  

  3يسراب اليل، 2مقدم يمقصود احمد، 1مقدم ياحمد نيحس

  چكيده

 دو سوال معلمان مدارس شهرستان زنجان در قالب يپژوهش يهافعاليت يبازدارندهو عوامل  رهايپژوهش متغ نيدر ا

 يپژوهش هاييتفعالبازدارنده  يرهايمتغ ايآ - 2معلمان كدامند؟  يپژوهش هايفعاليتبازدارنده  يرهايمتغ -1: يپژوهش
ر مدارس د شاغل معلمان زن و مرد هيشامل كل يگرفت. جامعه آمار رقرا يكرد؟ مورد بررس يبند-دسته توانميمعلمان را 

پژوهش  نيا بود. در 1396- 1397 يليدر سال تحص )نفر 1880(شهر زنجان  دانشگاهيپيشمتوسطه و  ييراهنما ،ييابتدا
 ايخوشه گيرينمونهو با استفاده از روش  تيو جنس يليدوره تحص كيبه تفك )نفر 200(از ده درصد كل جامعه  شيب

ه ز پرسشناممعلمان ا يپژوهش هايفعاليت يبازدارندهو عوامل  رهايمتغ ليو تحل ييشناسا ينمونه انتخاب شدند. برا عنوانبه
 ترينمهم عنوانبه ريمتغ ازدهيپس از چرخش،  ماكسيوار با روش هاآزمودنيپاسخ  وتحليلتجزيه بر اساسمحقق ساخته شد. 

عف دانش ض. 2معلمان،  التيح تحص. سط1مشخص شدند:  ليمعلمان به شرح ذ يپژوهش هايفعاليت يبازدارنده يرهايمتغ
 هايبودجهز امعلمان  يي. عدم آشنا4 ق،يتحق هايروشمعلمان با  يي. عدم آشنا3 ،يو عدم تسلط به موضوعات درس هيپا

. 7و پرورش،  در آموزش قاتيتحق جي. عدم استفاده از نتا6و پژوهش،  قيتحق نهيدر زم رسانياطالع. ضعف 5 ،يقاتيتحق

 نيب ضيو تبع عدالتيبي. 8مدارس نسبت به پژوهش،  رانيو عدم توجه مد تفاوتيبي. 8پژوهش،  ريا گمقررات دست و پ
  .سطحهمكاركنان  ريمعلمان و سا

  عدالتيبيمعلمان، زنجان، دانش، آزادي، : هاكليدواژه

  

  

 

  

  

                                                            
  gmail.com817hosseinahmadi@ .رانيماهنشان، زنجان، اي، آموزش پرورش تيعلوم ترب يكارشناس 1

  .رانيا، آموزش و پرورش زنجان ،ييآموزش ابتدا يكارشناس 2

  .رانيماهنشان، زنجان، اآموزش پرورش  ،يتيعلوم ترب يكارشناس 3



 

١٢٠ 

 

  

  

  

  معلمان ايحرفه يمربوط به توسعه هايهينظر

  

  3مقدم يود احمدمقص، 2يسراب اليل، 1مقدم ياحمد نيحس

  چكيده

 ،هاياستس ندها،فراي ،هانگرشتحول بر  نياست كه ا شهيو ر قيعم يكشور، تحول يدر نظام آموزش ييربنايو ز يتحول اساس
 ميم تعلشدن نظا جامعه، در گرو متحول كيدر  ياساس راتييگذاشت. تغ خواهدكشور اثر  ينظام آموزش يو كاركردها هانقش
و  يعلم هايارزش گذارانپايهتحول معلمان آن جامعه خواهند بود. معلمان  نيموتور محرك ا و ؛ستآن جامعه ا تيو ترب

ست. معلمان بوده ا ايحرفه يتوسعهمربوط به  هاينظريه يمطالعه بررس نيهستند. هدف از ا يفرهنگ يها-مبلغان ارزش
 هاياهپايگي از مقاالت( مقاالت ،ايكتابخانهمنابع  اطالعات آوريجمع يشيوهو از ابزار و  يليتحل -يفيروش پژوهش توص

دواج  اسكالر و باز گوگل يدسترس هايو پايگاهشيراز  ايمنطقه رسانياطالعچون امرالد، سيج، الزوير، پايگاه  يمعتبر ياطالعات
 هايارتمهو  هاييتصالحمطالعه نشان داد  نيبه دست آمده در ا جيدر موضوع مقاله انتخاب شد) استفاده شده است. نتا

در  سيتدر هايصالحيت .3 ؛يمعلم توسعه .2معلم؛  ايحرفه هايصالحيت و هامهارت. 1در شش بخش:  يمعلم يحرفه
 ايحرفهتوسعه  يوها. الگ6معلمان؛  يو سواد اطالعات ياخالق سواد .5 ؛ي. حرفه معلم4)؛ انيدانشگاه فرهنگ( معلم تيترب

  .شوندمي بنديطبقه

  .يسواد اطالعات ،يسواد اخالق س،يتوسعه، معلمان، تدر : هاژهكليدوا

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  gmail.com817hosseinahmadi@ .رانيماهنشان، زنجان، اآموزش پرورش  ،يتيعلوم ترب يكارشناس 1

  .رانيآموزگار، ماهنشان، زنجان، ا ،يتيعلوم ترب يكارشناس 2

  ، زنجان ايران.آموزش و پرورش زنجان ،ييآموزش ابتدا يارشناسك 3
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  معلمان ايحرفه يضمن خدمت در گسترش توسعه هايآموزش تأثير

  

  5يسراب اليل ،4مقدم ياحمد نيحس، 3يدرياكبر ح، 2يدريح ، محمدتقي1يفومن يمحمد ديمج

  چكيده

با  يشيزمامعلمان بود. روش پژوهش شبه آ ايحرفه يتوسعهت بر آموزش ضمن خدم تأثير يحاضر بررس ياز مطالعههدف 
اول آموزش و  يمتوسطه يدوره انآموزدانششامل معلمان و  يآمار يجامعهبا گروه كنترل و  ييو نها يطرح آزمون مقدمات

نفر  15 يدفت تصاهدفمند انتخاب شده و به صور گيرينمونهنفر از معلمان با روش  30پرورش شهرستان زنجان بود كه 
 210 نيچند. همشدن نيگزيدر گروه كنترل جا يهمتاساز قيتعداد، از طر نيدادند و به هم ليرا تشك شيگروه آزما ياعضا

 13مل دانششا محقق ساخته بود كه در سه بخش يپرسشنامهانتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر،  يبه روش تصادف آموزدانش

آن  ييايپا ،ييحتواو م يصور ييروا تائيد. پس از ديگرد هيته هيگو 35 شامل) سيمهارت تدرو ( گويه 27 شامل) نگرش( گويه
محاسبه شد.  81/0كل  پايايي 82/0و  85/0، 75/0 بيكرونباخ در سه خرده آزمون دانش، نگرش و مهارت به ترت يبا آلفا
 يتوسعه ريغه از لحاظ متدو گرو نينشان داد كه ب هاهيافتقرار گرفت.  وتحليلتجزيه مورد مانكوا آزمون از استفاده با هاداده
  د.دار تأثيرمعلمان  ايحرفه يتوسعهآموزش ضمن خدمت، بر  يوجود دارد. به عبارت يتفاوت معنادار ايحرفه

  .انآموزدانشضمن خدمت، معلمان، آموزش و پرورش،  : هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  majedfomani@gmail.com، زنجان، ايران. زنجان انيدانشگاه فرهنگ استاديار ،ريزيبرنامه يدكترا 1

  زنجان، ايران.دانشگاه زنجان  دكتراي جغرافيا، استاديار 2

  ، زنجان، ايران.و پرورش استان زنجانو پژوهش آموزش  قيگروه تحق رئيس ،يورزش تيريمد يدكترا 3

  كارشناسي علوم تربيتي، آموزش و پرورش زنجان، زنجان، ايران. 4

  ، زنجان، ايران.آموزش و پرورش زنجان ،يتيعلوم ترب يكارشناس 5



 

١٢٢ 

 

  

  

  

  انيتوجه به آن در دانشگاه فرهنگ زانيمعلمان و م ايحرفه يتوسعه ياطالعات برا يفناور هايقابليت يبررس

  

  2يشرف ميمر، 1فرنوش فنون

  چكيده

ا در روش خودش ر يكه هر معلم طورهمان. اندآموزشيدر نظام  يفناور آميزموفقيتورود و تعامل  يمعلمان كارگزاران اصل
در  يفناور قيتلف يونگدر آموزش و چگ ياستفاده از فناور ي، چگونگدارد سيدر تدر يگريهر ابزار د اي سياهتختهاستفاده از 

طات نقش ارتبا اطالعات و يكه فناور دهدميتجربه نشان  يدارد. از طرف ياديز يبه تجربه و نگرش معلمان بستگ س،يتدر
 يتوسعه يبرا ياورفن هايقابليت يبا هدف بررس 1396در سال  يفيپژوهش مطالعه توص نيدارد. ا يبر نظام آموزش يمهم
و  كيفدموگرا يرهايشامل متغ ايپرسشنامهكه با  پردازدمي انيتوجه به آن در دانشگاه فرهنگ زانيمعلمان و م ايحرفه
 ر رويبمطالعه كه  نيا يهايافته. ديگرد هي) تهيمتوسط، عال ف،ي(ضع ايدرجهسه اسيدر مق كرتيل فيط بر اساس يسؤاالت

 يتوسعه يرادرس دانشگاه ب هايكالسدر  ياستفاده از فناور هايفرصتان انجام گرفت، نشان داد كه نفر از دانشجو معلم 42
نشان  تجربه .ود%)  ب 73نفر،  31( فراواني نيباالتر يدارا دياسات يعلم هايصالحيتدانشجو معلمان بر حسب  ايحرفه
االتر و ستاد با يعلم تيكه صالح يپس در صورت دارد. يبر نظام آموزش ياطالعات و ارتباطات نقش مهم يكه فناور دهدمي

  دانشجو معلمان هم به مراتب باالتر خواهد بود. ايحرفه يتوسعه يدانشگاه برا شرفتيممتازتر باشد، پ

  .ي، مدرسه، فناورآموزدانشآموزش و پرورش، معلمان،  ان،يدانشگاه فرهنگ: هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  كرمان، ايران. ،كرمان باهنر ديشه انيدانشگاه فرهنگ ي،تيارشد علوم ترب يكارشناس . 1

  .gmail.com74mr.sharafi@. يتربيت علوم كارشناسي.  2
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  انيتوسط دانشجو انياستادان دانشگاه فرهنگ يابيزشار كرديرو ياعتبارسنج

  

  2يميابراه وبيا، 1يزيكار يرياحسان فق

  چكيده

از روش  پژوهش نيبود. در ا انيتوسط دانشجو انيدانشگاه فرهنگ دياسات يابيارزش كرديرو اعتبارسنجي پژوهش، نيهدف ا
 برالغ كه ب انيدانشگاه فرهنگ نيو مدرس علميهيئتعضو  دياسات هيشامل كل يآمار جامعه استفاده شد. يليتحل -يفيتوص

حقق ساخته كه سه مپژوهش پرسشنامه  نينمونه انتخاب شدند. ابزار ا عنوانبهنفر  365جامعه  نينفر بودند كه از ا 8000
ـدماتي راي مقاج مه باپرسشنا ييايمحتوا از نظر متخصصان استفاده شد و مقدار پا ييروا نييبخش را در برداشت. به منظور تع

حاكي از اين است كه  هايافته :هايافته. به دسـت آمـد. /81نفري، بـا اسـتفاده از روش آلفـاي كرونباخ،  40 نمونهدر يك 
ي استاد اينكه ارزشياب موافق بودند و با در نظر گرفتن انيدرصد) با اصل ارزشيابي توسط دانشجو 70از  شيب( اساتيداكثريت 

) استفاده شود و ايدرجه 360( كرديارزشيابي رو چندجانبه هايروشبهتر است از  گيردميمختلفي قرار عوامل  تأثيرتحت 
 پرسشنامه هايمؤلفهو  تيجنس نيپژوهش ب نيا در نگردد. انيتوسط دانشجو يابياز آنان تنها محدود به ارزش يابيارزش

پرسشنامه  هايهمؤلفآنان و  التيو تحص دياسات يسيتدررشته  نيمشاهده نشد اما در ب ي) تفاوت معنادارمؤلفه 4شامل (
ه كور بودند با نير اب اساتيد ،يابيزمان ارزش ترينمناسببودن و  ايچندمرحله. در رابطه با ديمشاهده گرد يتفاوت معنادار

به  مندعالقه ممتاز و ناينشجواباور بودند چنانچه از د نيبر ا دياسات نيبر ا عالوه .ديرياز آنان در دو مرحله صورت پذ يابيارزش
 يطاهاخردد و گ ميتفه انيدانشجو يبرا يابيكه اهداف ارزش ياز آنان استفاده گردد و در صورت يابيارزش يبرا ليتحص
دست  تريدقيق يابيبه ارزش توانميفراهم نمود  ينترنتيا يابيانجام ارزش يالزم را برا يرا بتوان كنترل كرد و بسترها يقضاوت

  .افتي

  انيدانشگاه فرهنگ د،ياسات يابيارزش ،يابيارزش ،ياعتبار سنج  :هاكليدواژه

  

  

  

  

                                                            
  Ehsan.faghiri@yahoo.com. انيدانشگاه فرهنگ تيفيك نيو تضم يابيكارشناس نظارت و ارزدانشجوي دكتري،  1

  .مديركل نظارت و ارزيابي و تعالي سازماني دانشگاه فرهنگيان دانشجوي دكتري  2
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  معلمان يسازآموزش و به

  

  3يجواد هيرق، 2يفاطمه جهان، 1اله زاده ضيف ميمر

  چكيده

و از ست ا يليتحل-يفيمقاله توص نيمعلمان است. روش ما در ا يعوامل مؤثر در آموزش و بهساز يهدف پژوهش حاضر بررس
شور ن در شش كمعلما نحوه آموزش سهيمقاله ابتدا به مقا نياطالعات استفاده شده است. در ا يگردآور يبرا ايكتابخانهروش 

ضمن خدمت،  هايآموزشبر آموزش معلمان و  نياديسند تحول بن نقشمختلف جهان پرداخته شده است و پس از آن 
د مان مورمعل يو بهساز ايحرفهو  يشخص تيدر جهت تحقق هو نيمعلم يبرا ديجد هايموقعيتو بهبود  جاديا عنوانبه

ت. ره شده اساشا زيبه آموزش كاركنان ن ازين ليمقاصد آموزش ضمن خدمت، دال فيقرار گرفته است. در ادامه به توص يبررس
 يسازورت بهادامه ضرمعلمان است پرداخته شده است. در  تيكه مركز ترب يكنون انيدانشگاه فرهنگ بيبه معا چنينهم

در جهت  مهم هايراهكار يبرخ عالوهبهقرار گرفته است.  يمورد نقد و بررس زيدر مدارس ن انيدانشجو يمعلمان و كارورز
  ت.ام شده اساله اقددر مورد مق هايپيشنهادو  گيرينتيجهبه ارائه  انيگرفته است و در پا رمعلمان مورد توجه قرا يبهساز

  وزش، بهسازي، معلم، سند تحول بنيادين، كارورزيآم  :هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  mfeizolahzade@gmail.com  .ايران ز،ي(س) تبر الزهرافاطمه  سيپرد انيدانشگاه فرهنگ يتيرشته علوم ترب يكارشناس يدانشجو 1

  ايران. ز،ي(س) تبر الزهرافاطمه  سيپرد انيدانشگاه فرهنگ يتيرشته علوم ترب يكارشناس يدانشجو 2

  ايران. ز،ي(س) تبر الزهرافاطمه  سيپرد انيدانشگاه فرهنگ يتيرشته علوم ترب يكارشناس يدانشجو 3
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  يبيترك يآن: پژوهش عوامل مؤثر بر ييو شناسا انيدر دانشگاه فرهنگ سيتدر تيفيك يبررس

  1شمس نيحس

  چكيده

ود موج تيوضع يو بررس تيو ترب ميمتخصصان تعل دگاهياز د سيتدر تيفيعوامل مؤثر بر ك ييپژوهش شناسا نيهدف ا
. در است يتوالم يشافاز نوع راهبرد اكت يبيپژوهش ترك نياست. ا انيدانشجو دگاهياز د انيدر دانشگاه فرهنگ سيتدر تيفيك

. استفاده شده است يفيتوص -يشيمايپ قياز تحق يكم لهو در مرح يعرف يمحتوا لياز روش تحل يفكي مرحله

 سيتدر ابقهساز ده سال  شيب باتجربهاستادان  ت،يو ترب ميمتخصصان تعل يفكي پژوهش حاضر در مرحله كنندگانمشاركت
 وتحليلجزيهت يانتخاب شدند. برا قيهدفمند جهت مصاحبه عم صورتبهنفر  20 تعدادبودند كه  يدر مؤسسات آموزش عال

 هايتكنيك -1 از: اندعبارترا احصا نمود كه  ياصل يمقوله 8 و يفرع يمقوله 18 ج،ياستفاده شد. نتا كدگذاري از هاداده

 - 5، انيانشجود يبرا نيآماده كردن تمر -4تمركز و حفظ توجه به درس،  -3، يحفظ رفتار مناسب كالس -2كالس،  تيريمد

جو مثبت  ياربرقر -8مختلف آموزش،  هايروشاستفاده از  -7حل مسئله  راهبردهاي انيب -6، يپرسشگر هايمهارت شينما
 هايپرديس ناينفر از دانشجو 530 نيساخته شد و ب ايپرسشنامه ،يفيست آمده بخش كبه د يهادادهدر كالس. بر اساس 

د كه شان دان جيبودند، اجرا شد. نتا هساده انتخاب شد يتصادف گيرينمونههمدان كه به صورت  يباهنر و مقصود ديشه
وب است. مطل تيمعه است و در وضعمتوسط جا نيانگيباالتر از م يبه صورت معنادار سيتدر تيفيموجود ك تيوضع نيانگيم

ز ااالتر ب يكالس و حفظ رفتار مناسب كالس تيريمد هايتكنيكسه عامل تمركز و حفظ توجه به درس، تحقق  بيبه ترت
ل ح بردهايراه انيمختلف آموزش و ب هايروشعامل استفاده از  ،يپرسشگر هايمهارت شيو سه عامل نما گريد هايعامل

  بودند. گريد هايعاملاز  ترپايينمسئله 

  يبيركتپژوهش  دانشجويان و ان،يدانشگاه فرهنگ ،علميهيئت ياعضا ،يتيمتخصصان علوم ترب س،يتدر تيفيك :هاكليدواژه
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  البالغهنهج دگاهيمعلمان از د ايحرفهاخالق  توسعه

  

  2مقدم يمقصود احمد، 1مقدم ياحمد نيحس

  چكيده

 البالغهنهج اهدگياز د يمعلم يحرفه هايصالحيتاز  يكيعنوان بهمعلمان كه  ياخالق يتوسعه بررسي مطالعه نيهدف از ا

اده شده مقاالت استف ،ايكتابخانهاطالعات منابع  آوريجمع يشيوهو از ابزار و  يليتحل -يفيبوده است. روش پژوهش توص
الوه عخود  يوزشمور آمابه انجام رساندن  يلمان مدارس برامطالعه نشان داد كه مع نيبه دست آمده در ا جياست. از جمله نتا

 يهنگهما ينوع دهد و يريا آموزش دردارند كه آنان را  ياخالق ياز رهنمودها ايمجموعهنياز به  يو قانون يادار يبر معيارها
در  ايحرفهق گ اخالميسر سازد. اگر فرهن ايشانشيوه مطلوب آموزش را بر يان در حركت به سوآموزدانشبين معلمان و 

 يكوفايخود ش ،منديرضايتاحساس  ،يمعلمان وجود و حضور داشته باشد، آموزش شيرين و توام با رضايت شغل يكار يزندگ
 ديبا يقانون هايچارچوبخود به غير از  هايفعاليت در آموزشي مراكزخواهد داشت معلمان  پي در را انآموزدانشو رضايت 

 ئمها سخنان و كريم قرآن– ياعتقاد ياز منبع واال را اصول اين كهاين ترمهمهمه  از ونيز باشند  ياصول اخالق تأثيرتحت 

تصميمات درست و  دهندهپوششمناسب  طوربه يو قانون يادار هايچارچوب زيرا. بگيرند البالغهنهج پربار كتاب خصوصاً
ان معلم يرترب مايه آنچه البالغهنهجمهم خواهد بود از منظر  بسيار يمطلوب نيستند. نقش مدرسان و معلمان در مراكز آموزش

ذا ساسي دارد. لا يآينده، نقش هاينسل تربيت در هاكرامتاست و اين  و اخالقي يفرهنگ هايكرامتاست،  شانواالييو سبب 
در  و آموزشي ياخالق مشكالتاز  يآموزش آشنا شوند و از بسيار ياين كتاب بزرگ با اصول اخالق تدبر درمعلمان، با تعمق و 

  جود آورند.ودر بين فراگيران به  يرا در عرصه اخالق ينوين گيريجهتبه دور باشند و  آموزشي مراكز و هادانشگاه

  ان، آموزش.آموزدانش، البالغهنهج ،يمعلم ،ياخالق توسعه : هاكليدواژه
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  .رانيجان، ا، زنزنجان آموزش و پرورش ،ييآموزش ابتدا يكارشناس 2
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  رندهيادگيسازمان  كي عنوانبه انيدانشگاه فرهنگ

  

  3انياسداهللا امان، 2يتيطاهرهدا نينسر، 1يشاه نظر يعل

  چكيده

 نهادها نياوت و ضعف نقاط ق ييشناسا زيو ن يدر جوامع كنون رندهيادگي هايسازمان منزلهبه هادانشگاه يبررس تينظر به اهم

 تهافيختصاص وضوع ام نيالعه اپژوهش حاضر به مط ع،يو تحوالت سر راتييآنها در سازگاري با تغ هايفعاليتبه منظور بهبود 

 اكم بر آنح يستميس تفكرو  تيجامع ليبه دل رندهيادگيماركوارت به سازمان  كليكرد مايمطالعه، رو نياست. مبناي نظري ا

م نظا كي عنوانبه) ع( الحججثامن و شهيد بهشتي سيپرد انيبرخورداري دانشگاه فرهنگ زانيم يبود. هدف پژوهش بررس
 نيادن اداي انجام بر يشيمايپ -يفيدانش و فناوري بود. روش توص نظام زيردر دو  رندهيادگيسازمان  هايگيويژاز  يآموزش

نتخاب شدند. از ساده ا يتصادف گيرينمونهاز آنان به روش  40نفر بودند كه  54پژوهش انتخاب شد. جامعه آماري پژوهش،
اي پرسشنامه بود كه بر مبن هايساختپژوهش پرسشنامه محقق كردند. ابزار  ليپرسشنامه را تكم نفر 30گروه نمونه، 
 يكرتيل فيراي طو دا هيگو 50پرسشنامه مشتمل بر  نيشد. ا هيته نظرانصاحبو مشورت با  قيتحق اتيادب ورماركوارت، مر

براي سؤاالت  و ؛/973موجود  تيآلفاي كرونباخ براي سؤاالت وضع بيپرسشنامه با محاسبه ضر يياي) است. پاايدرجهپنج(
 نينشان داد ب هايافتهبه كار گرفته شد.  يزوج يپژوهش، ت هايفرضيهشد. به منظور آزمون  تائيد. /980 مطلوب تيوضع
با  رندهيدگايسازمان  هايشاخصهلحاظ برخورداري از  به) ع( الحججثامن و شهيد بهشتي سيموجود دانشگاه پرد تيوضع
  د دارد.مطلوب تفاوت معناداري وجو تيوضع

  .يسازماني، زير نظام دانش، زير نظام فناور يسازمان يادگيرنده، يادگير : هاكليدواژه

  

  

  

  

  

                                                            
  gmail.com51028426ali@ . مشهد، ايران.(ع) الحججثامن و بهشتي شهيد سيپرد انيدانشگاه فرهنگ استاديار ،يآموزش تيريمد يدكترادانشجوي   1

  .رانيا ياسالم يارتش جمهور يو پرستار يدانشكده علوم پزشك علميهيئت عضو 2
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  معلمان دانشجواز منظر  انيدانشگاه فرهنگ دياسات سيتدر يستگيشا يابيارز

  

  4فاطمه مقاره زاده، 3يميسرگل كر، 2يزكاريسحر پره، 1يسرخده يحاتم فرج

  چكيده

از  يكي عنوانهب سيتدر يستگيشا يابيارزش س،يدر امر آموزش و تدر دياسات يستگيشا نيبهبود و تضم يامروزه در راستا
پژوهش حاضر  ،رواين. از شودميدر نظر گرفته  يبودن مراكز آموزش ياو حرفه يآمادگ زانيم ليو تحل يابيمهم ارز اريابعاد بس

دختر  مانشجو معلدانانجام شد. جامعه پژوهش حاضر شامل همه  انيفرهنگ دانشگاه دياسات سيتدر يستگيشا يابيبا هدف ارز
 76مورگان، تعداد  و ينفر) بود. با استفاده از جدول كرجس 88 جمعاًشهرستان تهران ( انيدانشگاه فرهنگ يهااز رشته يكي

درنو پرگروسا و تو ا،يمورس- رنومو سيتدر يستگيها، از پرسشنامه شاداده ينمونه انتخاب شدند. به منظور گردآور عنوانبهنفر 
 يرصو ييز روااشنامه پرس ييروا نيياست، استفاده شد. به منظور تع جياجرا و نتا ،يزيركه متشكل از سه بعد برنامه )2015(

 بهمحاس 92/0مه كل پرسشنا يبرا بيضر نيكرونباخ استفاده شد؛ ا يآلفا بياز ضر ييايو به منظور محاسبه پا ييو محتوا

ن است كه آاز  يحاك هاافتهياستفاده شد. در مجموع،  يو استنباط يفيتوص يهاها از آمارهداده وتحليلتجزيهمنظور شد. به 
  قرار ندارند. يمناسب تيدر وضع سيتدر يستگياز نظر شا انيدانشگاه فرهنگ دياسات

  انيدانشگاه فرهنگ د،ياسات ،يابيارزش س،يتدر يستگيشا : هاكليدواژه
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  ايران. ، تهران،انيدانشگاه فرهنگ ،يآموزش تيريكارشناس ارشد مد 4
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  رانيژاپن، آلمان و ا يمعلم در كشورها تيمعلمان در نظام ترب ايحرفه يستگيشا كرديرو يقيتطب يبررس

  2يسولماز نورآباد، 1صابر ييبايمحسن د

  چكيده

 نييتع يارهاياز سه منظر مع راني، آلمان و اژاپن كشورسه  يمعلمان كشورها ايحرفه يستگيشا كرديپژوهش رو نيدر ا
گرفت و  لعه قرارمورد مطا يستگيشا يارتقا نهيمعلم در زم تيمراكز ترب نوآوري ،ايحرفه يستگيكسب شا نديفرا ،يستگيشا

ج كشور؛ پن انيم مقاله از نيدر ا قيتطب يشد. واحدها انيمطالعه ب مورد يموجود كشورها هايتفاوتو  هاشباهت تيدر نها
طابق مان را كه ن و آلمكشور ژاپ كشورها محقق دو نيا انيكه از م انتخاب شده است راني، ژاپن، آلمان و اانگلستان سنگاپور،
 يهسازبمربوط به  هايفعاليت نهيدر زم رياخ هايسالجهان در  يعلم يابيارز هايپايگاهدر  منتشرشده الملليبين هايگزارش

بوده و  قيش تطبپژوه كيوهش پژ نياست. ا دهيمطالعه برگز يدر جهان هستند را برا شرويپ يمعلم از جمله كشورها تيترب
ز ا يبرخ انهيو سال يفصل هايگزارشو  ايكتابخانهاسناد و مدارك  قياز طر سؤاالتبه  ييپاسخگو يآن برا ازياطالعات مورد ن

 يبرد يوالگ نهيمز نيمورد استفاده در ا ياست. الگو شدهگردآوري يو بانك جهان مگويسا ونكو،يچون  الملليبين هايسايت
رد طالعات مواابتدا  الگو ني. در ااست يقيرا در مطالعات تطب سهيو مقا جواريهم ر،يتفس ف،يچهار مرحله توص يه دارااست ك

قرار  سهيو مقا يسو تشابهات مورد برر هاتفاوت تيو در نها بنديطبقهشدند، سپس  ريو تفس يدرباره كشورها گردآور ازين
معلمان  ايحرفه يتگسيشا كرديرو نيب ياز اختالف معنادار و تفاوت اساس ير حاكدر مقاله حاض آمده دست به نتايج گرفتند.

  .استو دو كشور ژاپن و آلمان  رانيمعلم ا تيدر نظام ترب

  .اي معلمانحرفه هايشايستگيمعلم،  تيترب ،يقيتطب يبررس: هاكليدواژه
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  يسازمان يچابك يانجيمعلمان با نقش م يو بهساز يشغل يرابطه بين دلبستگ ياز بررس يساختار يالگو ارائه

  2يتاج ميمر، 1ييمقتدا اليل

  چكيده

بتدايي اعلمان مپژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين دلبستگي شغلي و بهسازي با نقش ميانجي چابكي سازماني در بين 
يه امل كلمعه آماري پژوهش ششهر اصفهان بود. روش پژوهش كمي با رويكرد توصيفي از نوع همبستگي بوده است. جا

گيري تصادفي متناسب با حجم نفر بود كه با روش نمونه 378بود. حجم نمونه برابر با  95-96معلمان شهر اصفهان در سال 
نيز  و) 1982( نظريه كانونگو بر اساس اطالعات از پرسشنامه دلبستگي شغلي آوريجمعجامعه آماري انتخاب شدند. جهت 

اد دپژوهش نشان  استفاده شد. )2010( الولرو نيز پرسشنامه چابكي سازماني ورلي و  )1394( زادهغني  پرسشنامه بهسازي
 دارد ووجود  درصد رابطه مثبت و معنادار 95و با اطمينان  05/0كه بين دلبستگي شغلي و بهسازي با سطح معناداري 

ازي رابطه و بهس ري وجود دارد و بين چابكي سازمانيهمچنين بين دلبستگي شغلي و چابكي سازماني رابطه مثبت و معنادا
سازي نظام يادهبه منظور پ گرددميبه مديران آموزش و پرورش پيشنهاد  ،مثبت و معنادار وجود دارد. با توجه به نتايج پژوهش

  .سازماني بپردازند و چابكي هايي مثل دلبستگي شغليبه تقويت اهرم معلمان بهسازي

  معلمان ،يسازمان يچابك ،يبهساز ،يشغل يستگدلب: هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  le.moghtadiae@gmail.com .رانياهان، اصفدانشگاه اصفهان، ي تيگروه علوم ترب ارياستاددكتراي علوم تربيتي، .  1

  .رانيا اصفهان،دانشگاه اصفهان، ي تيگروه علوم ترب ،يآموزش تيريمد يدكتر يدانشجو.  2
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  انيدانشگاه فرهنگ انيدانشجو دگاهياز د دياثربخش اسات سيتدر هايويژگي يبررس

  

  4يلطف نيحس، 3يميالدن سل، 2فالح ديوح، 1هداكبرزا زهرا

  چكيده

و  يفرد هايويژگي ،ياحرفه هايويژگيعد: اثربخش در سه ب سيعوامل تدر يريكارگبه زانيم يپژوهش بررس نيا يهدف اصل
گرفته  صورت نايمركز آمل ازنظر دانشجو انيدانشگاه فرهنگ ديو مطالعه مستقل، توسط اسات يريادگيبه  كيو تحر يشخص

 يريبدمل در آمركز  انيدانشگاه فرهنگ انيدانشجو هيكل يآمار جامعهاست.  يشيماياز نوع پ يفيتوص ق،ياست. روش تحق
انتخاب و  يتصادف يريگنمونه قينفر از طر 60 مورگانجدول  بر اساسكه  نفر 74به تعداد  ييو آموزش ابتدا يجتماععلوم ا

شد  هيته كرتيل اسيقمطابق با م يانهيسؤال پنج گز 14. پرسشنامه استاندارد شامل ديگرد عيآنان توز انيپرسشنامه م
 كه بعد دهدين مپژوهش نشا نيا جيشد. نتا ليوتحلهيتجز يفيآمار توص پژوهش با استفاده از نيآمده در ادستاطالعات به

وع درس و ر موضب يبا مؤلفه تسلط و آگاه ياحرفه يژگيو بعد و سينفس در تدربا مؤلفه داشتن اعتمادبه يفرد هايويژگي
 گرفته شدهقرار تيدر اولو بيآسان موضوع به ترت ميو مطالعه مستقل با مؤلفه ذكر مثال جهت تفه يريادگيبه  كيبعد تحر

 گرفت جهينت توانمي جهياست درنت شدهيابيدانشگاه باالتر از سطح متوسط ارز نياستادان ا سيتدر تيفياست؛ و درمجموع ك

  استمركز آمل اثربخش بوده  انياستادان دانشگاه فرهنگ سيكه تدر

  انيدانشگاه فرهنگ س،يتدر د،ي، اساتاثربخش  :هاكليدواژه
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  معلمان ايحرفه يتوسعهنقش پژوهش در گسترش رشد و 

  

  3يدرياكبر ح، 2يفومن يمحمد ديمج، 1مقدم ياحمد نيحس

  چكيده

ده است. معلمان بو ايحرفهپژوهش و نقش آن در رشد و توسعه  تأثيرقرار دادن  ليو تحل يمطالعه مورد بررس نيهدف از ا
 شكبيه ان داد كمطالعه نش جيبوده است. از جمله نتا ايكتابخانهاطالعات  آوريجمعو روش  يليتحل -يفيروش مطالعه توص

 گسترش رمنظو به معلمان است پژوهش مهارت به هامعلمان مجهز شدن آن ايحرفهدر توسعه  ييربناياز عوامل ز يكي

 نيبران اره عنوانبهلمان و پژوهش ارتباط داشته باشند مع قيخود با تحق يمختلف كار هايبخشدر  ديخود با هايتوانمندي
 هايفعاليتن پژوهش در بط نگفره تيجهت تقو سازينهادينهبرخوردار باشند.  ييباال هايآگاهياز دانش و  ديبا عرصه،

 دانش)، جيوتر( آموزشدانش،  عيپژوهش)، توز( دانش دياعم از تول يدانش هافعاليت انواع گيريشكلمنجر به  يآموزش

به حساب  ايرفهحاز توسعه  ينمود كي) خواهد شد كه هر ينوآور( دانشش)، اختراعات و استفاده از دان ليتبد( انتشارات
الزم  هايمهارتو  هاقابليت ،هاتواناييمحقق كه از  يانسان يرويرا ن يركن نظام پژوهش تريناساسيو  ترينمهم آيندمي

  .دهندمي ليبرخوردار باشند تشك يپژوهش

  آموزش و پرورش ،ايحرفه يتوسعه، معلمان، پژوهش: هاكليدواژه
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  معلمان ايحرفه يتوسعه سويبه يراه يدرس پژوه

  2مقدم يمقصود احمد، 1مقدم ياحمد نيحس

  چكيده

 مانمعل. است پژوهشي يهامهارت به آنها شدن مجهز معلمان ايحرفهبر توسعه  تأثيرگذار ترديد يكي از عوامل مهم و بدون

روش  ياثربخش يمطالعه بررس ناي از هدف .كنند برقرار ارتباط پژوهش با مختلف طرق از بايد خود ايحرفه سعهتو براي
 -يفيوصدر مدارس بوده است. روش پژوهش ت گرانيبه آراء و نظر د امدر جهت گسترش فرهنگ احتر يمشاركت سيتدر
در  دست آمده به جينتا مقاالت استفاده شده است. از جمله ،ايكتابخانهاطالعات منابع  آوريجمع يشيوهو از ابزار و  يليتحل
 ق همراه با روح) و بررسي دقيشپژوه( علمي يمطالعه از برگرفته محيطي ايجاد با پژوهي كه درس مطالعه نشان داد نيا

 لتأم و دقت ازانديشيب تفكر، و اجرا طراحي، در كه نكته اين با باشد، مطلوبي راهكار تواندمي جمعي (كارگروهي) با شواهد
 نيازمند معلم ،پژوهي درس تكنيك و نوين هايروش در. نماييم تدوين مشترك و جمعي طوربه را منظمي ريزيبرنامه و كنيم

 نگري كت دچار را همه و دارد فراوان بحث جاي است فرد به قائم كه »فكري تك« هايشيوهسيستماتيك است،  كرتف

 ساير با نشد متناوب هايبر روش را معلم) مندنظام( سيستماتيك تفكر. كندمي فكري جمادان و سونگرييك و) رويتك(

 ديگران فكري شاتتراو ترايش و تزيين يالزمه تفكر خالقو  ديانتقا تفكر آن كنار در و كندمي تشويق هم كنار افكار در

  .بود خواهد

  كيماتستيس ،يمعلمان، تك فكر ايحرفه ،يدرس پژوه: هاكليدواژه
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  شهر زنجان ييمعلمان ابتدا يبا عملكرد شغل ،ايحرفه يتوسعهرابطه  يبررس

  5يسراب اليل، 4مقدم ياحمد نيحس، 3يدرياكبر ح، 2يدريح يمحمد تق، 1يفومن يمحمد ديمج

  چكيده

 بر معلمان شدن ايحرفه و اردد بستگي معلم ايحرفه يهامهارت و دانش به ايكنندهتعيينموفقيت هر نظام آموزشي در حد 

 – توصيفي وعن از حاضر پژوهش. است متمركز معلمي حرفه اجتماعي موقعيت ارتقاء و تدريس ايحرفه و تكنيكي هاي-جنبه

 اين آماري جامعه. شد انجام زنجان شهر ابتدايي معلمان شغلي عملكرد با ايحرفه يتوسعهابطه ر هدف با و همبستگي

 ستنده تدريس به مشغول 1396-1397 تحصيلي سال در كه بود زنجان شهر ابتدايي مقطع علمانم كليه شامل پژوهش

 ابزارهاي. شدند انتخاب نسبي ايطبقه گيرينمونه روش به نفر 300 مورگان، و كرجسي جدول اساس بر كه دادمي تشكيل

. بود ،)1386( نابدل شغلي عملكرد ؛)1393( بابايي معلمان ايحرفه هايصالحيت پرسشنامه شامل پژوهش اين گردآوري

 هاداده وتحليليهتجز نتايج. شد انجام متغيري چند رگرسيون تحليل و همبستگي ضريب از استفاده با هاداده وتحليلتجزيه

  .كندمي بينيپيش را معلمان شغلي عملكرد ،ايحرفه يتوسعه هايمؤلفهداد كه  نشان

  زنجان شهر ،آموزشي نظام شغلي، ملكردع ،ايحرفه يتوسعه: هاكليدواژه
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  شهر زنجان ايحرفه هايمهارتو  هاصالحيتبا  ييعملكرد معلمان مقطع ابتدا يابيارتباط ارز

  2يدريح ، محمدتقي1مقدم ياحمد نيحس

  چكيده

ده شهر زنجان بو ايحرفه هايتمهارو  هاصالحيتبا  ييعملكرد معلمان مقطع ابتدا يابيارتباط ارز يمطالعه بررس نيهدف از ا
ابتدايي شاغل  - بودند  نفر 1760است. جامعه آماري در اين پژوهش را كليه معلمان مقطع در شهر زنجان كه تعداد آنان برابر 

سط امعه كه توجدادند. از اين تعداد، بر اساس جدول تعيين حجم نمونه از روي حجم  لتشكي 1396-1397 در سال تحصيلي
ظر گرفتن ويژگي ننسبي با در  ايطبقه گيرينمونهنمونه و به شيوه  عنوانبهنفر  313ورگان تهيه شده، تعداد كرجسي و م

 يارزياب به بوطمر عملكرد هايگزارشو  داركم اسناد، بررسي هايروشاطالعات از  آوريجمعجنسيت انتخاب گرديدند. براي 
 تأييد جهت باخكرون آلفاي ضريب. گرديد استفاده) 1388( كريمي ايهحرف صالحيت پرسشنامه همچنين و معلمان عملكرد از

 اني،فراو وردنآ به دست براي توصيفي آمار از هاداده وتحليلتجزيه در. است 0,95 ايحرفه صالحيت پرسشنامه اعتبار و

 هايرضيهفمون جهت آز درصد، ميانگين، انحراف استاندارد و سپس از آمار استنباطي از پارامترهاي همبستگي، رگرسيون

 ايحرفه هاييتصالحو  انحاصل نشان داد كه بين ارزيابي عملكرد معلم نتايج استفاده گرديد. ANOVAو  T آزمون و اصلي

  .دارد وجود داريمعني رابطه آنان

  معلمان، زنجان. ،ايحرفه هايصالحيتو مورگان،  يكرجس ارزيابي عملكرد،: هاكليدواژه
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 سي سبك مديريت كالس درس دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان شهرستان آملبرر
  3كبرزادها زهرا، 2ياحمد يغالمعل، 1يلطف نيحس

  چكيده

و  هيناح تيري، مدمدرسه تيريمد يعني مديريتباالتر  سطوح يهيپا و است يآموزش تيريمد سطح نياول كالس تيريمد
 تيشخص و ساخت سيتدر نديو فرا آموزش ساختار به دادن و در شكل شوديم محسوب شروو پر آموزش نظام كل تيريمد
بك س انيانشجواست كه د اهميت حائز اريبس اين دارد. ياساس نقش آموزاندانش يتيو ترب يآموزش ،يعاطف ،يذهن روند و

آنها  احساس يچگونگ كه ردوبدل كنند ديان خود باآموزدانشبا را  هاييپيامهرروز  چراكه بشناسند. را خود يرهبر اي سيتدر
 مؤثري هايقدمند توانمي هستند، يآگاه شوند كه چه نوع معلم يوقت آنها .كندمي انيخودشان ب و حتيان آموزدانشرا با 

. آيديمرب به دست تجا لهيكه به وس است يريادگياز  ايمجموعه دربردارنده سيتدر گوييممي يبهتر شدن بردارند. وقت يبرا

 نيا ياسدف استوجه به مطالب فوق ه با دهد. رييرا تغ خود ياست كه معلم قادر خواهد بود سبك رهبر يمعن نيبد نيا
 گرتعامل و گرمداخله غير ؛گرمداخله مؤلفهاز منظر خودشان در سه  انيكالس در س دانشجو تيريسبك مد يبررس قيتحق

 ه،صورت نگرفت يشيآزما يدستكار ايپژوهش مداخله  نيدر ا كه آنجا از است؛ يشيماياز نوع پ توصيفي روش پژوهش، است.

در  تواندين مآ جينتا چراكه است؛ يكاربرد هايپژوهش يزمره در هدف،و از نظر  يفيتوص هايطرح يزمرهدر  يپژوهش طرح
 150 يآمار معهجا .است ايپا جهي. در نتاست 76/0 پرسشنامه يبرا يآلفا بيآموزش معلمان به كار رود. ضر يزيربرنامه

رگان ه از جدول موبا استفاد يدفتصا گيرينمونهاستان مازندران بوده كه با روش  يتيعلوم ترب رشته 5دختر ترم  دانشجوي
مده نشان آ به دست جينتا. بود كمنيولفگانگ و گل تيرينامه استاندارد سبك مدپرسش پژوهش ابزار نمونه انتخاب شدند. 106

 از شتريب انيدانشجو گرايتعاملسبك اي رتبهو از لحاظ  ودهمناسب ب هامؤلفهاز  كيداد سبك دانشجو معلمان در هر

  در رتبه سوم قرار دارد. زين گرمداخله غير و گرمداخله

  انيفرهنگ دانشگاه معلمان، دانشجو ،تيريسبك مد: هاكليدواژه
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  آموزش كيفيتمعلمان و  ايحرفهبر رشد  يزشنظارت آمو ياثربخش يبررس

  1تبار يكاظم يمحمدعل

  

  چكيده

و  ميركن تعل ترينمهمكه  ازآنجاو طلبد ميآموزش و پرورش را  يبه ارتقا شياز پ شيجهان امروز توجه ب عيتحوّالت سر
 عوامل، ترينمهماز  يكيراستا  نيااست. در  ناپذيراجتناب يآنان، ضرورت يامعلمان هستند، توجه به رشد حرفه ،يرسم تيترب

راست كه و اج يگزار استيحرف و عمل و س نينظارت، حلقه اتصال ب رايآن است؛ ز نيو نو قيدق يبه معنا ينظارت آموزش
 ينابه مع ياست كه نظارت آموزش نيپژوهش حاضر ا هيانجام شده است. فرض ،يبه شكل سطح ايمغفول مانده  متأسفانه

 نيرو، ا شيژوهش پپ يسوال اصل ماا ؛معلمان است ايحرفهدر رشد  كنندهنييتع يعامل ن،ياديسند تحول بنو بر اساس  يواقع
ه به روش ك قيحقت نيمعلمان اثرگذار است؟ ا ايحرفهرشد  در يزانيچگونه و به چه م ،ياز چه زمان ياست كه نظارت آموزش

درست،  ه شكلبمعلم،  تِياگر از زمان جذب داوطلبان ترب يزشنظارت آمو دهد،يانجام شده است، نشان م يفيتوص يليتحل
. به شكل و .. يشناسروان ،يعلم ،يتيگوناگون ترب هايزمينهدر  ز،ين آموختگيدانشو پس از  ليطول دوران تحص وآغاز شود 

 وآموزش  فيتكينان، آ يتقاار نهيمعلمان نموده و با فراهم آوردن زم ايحرفهبه رشد  يانيكمك شا توانديم ابد،يادامه  جدي
  .بهبود بخشد يريپرورش را تا حدّ چشمگ

  معلمان ،ايحرفهرشد  ،ياثربخش ،ينظارت آموزش: هاكليدواژه
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استان  ييدر مدارس ابتدا ياحرفه يهايستگيشا كرديرو يمعلمان مدارس بر مبنا يسازالزامات به نييتب
  اصفهان

  2يتاج ميمر، 1ييمقتدا اليل

  چكيده

ه و نظام ف مدرستحقق اهدا جهيمعلمان در كارآمد بودن معلمان و در نت هايمهارتو  هايستگيشا نكهيهدف: با توجه به ا
لقوه با يه نوعكه ب يكودكان تيو ترب ميتعل يكه برا ييكند، الزم است معلمان مقطع ابتدا فايا يآموزش و پرورش نقش اساس

ر با هدف هش حاضكنند. لذا پژو زيتجه هايستگيخود را با انواع شا شياز پ شيستند بجامعه ه ندهيو مسئوالن آ رانيمد
ان است ييتدادارس ابمعلمان در م يبهساز ياصل هايمؤلفهبا  ياحرفه يهايستگيشا ياز ابعاد اصل كيارتباط هر زانيم افتني

 يه آماراست. جامع يابينهياز نوع زمو روش پژوهش  ياصفهان صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نوع كاربرد
صاحبه با م ق،يحقت اتيها توسط مطالعه ادبداده ي. گردآوراستدر مدارس استان اصفهان  ييمعلمان ابتدا هيپژوهش شامل كل

و به  ياشبكه ليتحل نديفرا كيو تكن يحاصل با استفاده از آزمون همبستگ يهاخبرگان و پرسشنامه صورت گرفت كه داده
كه بعد  دهدينشان م قيتحق جي: نتاهاافتهيقرار گرفته است.  ليمورد تحل Super Decisionsو  SPSS يافزارهامنركمك 

 يهادر رده بيتبه تر »ييتوانا«و » دانش«، »يتيشخص هايويژگي«، »ها و رفتارهانگرش«در رتبه نخست و ابعاد  »مهارت«
  رنديگيقرار م ييمعلمان مدارس ابتدا يدر بهساز ياهفحر يهايستگيابعاد شا نيتردوم تا پنجم مرتبط

  ياشبكه ليتحل نديفرا ،ييمدارس ابتدا ،ياحرفه يهايستگيمعلمان، شا يبهساز: هاكليدواژه
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  در آموزش و پرورش يانسان يروين يسازنقش آموزش و به

  

  1يورز كندازاحسان كشت

  چكيده

ابتدا  است شده يدر آموزش و پرورش است و سع يانسان يروين ينقش آموزش و بهساز انيهدف از نگارش مقاله حاضر، ب
هدف آن  رورش كهپ. در دستگاه آموزش و گردديم ارائه ييهاشنهاديپ انيشوند و در پا وتحليلتجزيه و سپس ارائه ميمفاه
 يمل چندعناصر و عوا د،ينمايعمل م زين ديدهزشآموكار  يروين سازيفراهمدر  يجهتاست و به  ندهينسل آ ميو تعل تيترب

سازمان،  منابع ترينمهمو  مؤثرتريناز  يكيتر است. آنها نقش معلم از همه مهم انيهستند كه از م آفريننقشو  تأثيرگذار
خود  سازمان يرابرا  ينو منابع متنوع و فراوا ايسازمان را پو توانديشده و توانا باشد م تيكه اگر ترب هست يانسان يروين
قرار  مدنظر تيريعملكرد و حل مشكالت مد تيفيمطمئن در جهت بهبود ك يالهيوس عنوانبه. آموزش همواره ديهم نماافر
 كي. آموزش شوديم مانو باعث ركود ساز دهدمي ليو حاد هر سازمان را تشك ياز مسائل اساس يكي زيو فقدان آن ن رديگيم
از  سطحي ره. كاركنان در نيست نشدنيتماماست و موقت و  يشگيمداوم و هم نديفرآ كيو  هاسازماندر  ياساس فهيوظ

 هايتمهارنش و و كسب دا يريادگي) محتاج آموزش و ردستيز اي ريمد( پيچيدهمشاغل  ايسطح سازمان اعم از مشاغل ساده 

و  ندياكسب نم يديو اطالعات جد هاروششد كه با نوع هربهتر انجام دادن كار خود از  يبرا رههموا ديهستند و با ديجد
 فيوظا آميزتموفقي يابقا يبرا يديجد هايمهارتكند، الزم است اطالعات و  دايپ رييهر وقت شغل كاركنان تغ نكهيمضافاً ا

  .رديشغل مربوطه را فرابگ

  .ييتوسعه سازمان، كارا ،ياثربخش ،يانسان يروين يآموزش، بهساز  :هاكليدواژه
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  العمرمادام يريادگي كرديرو جاديمعلمان با ا يسازآموزش و به

  

  3زادهطالب اليل، 2يفتح يعل، 1يصرفناز باقر

  چكيده

 شيب يزياصطالح چ ني. استيلوكس به آن نگر يكاال عنوانبه ديو نبا است 21معلمان قرن  يضرور ازين العمرمادام يريادگي
 يزشاست كه فرصت آمو پذيرامكان يدر صورت العمرمادام يريادگي. اصطالح استن آموزش بزرگساال اياز آموزش و پرورش 

ز طر كي ادجيعادت و ا كيكسب  العمرمادام يريادگيموضوع مختص نخبگان نباشد.  نيهمگان در دسترس باشد و ا يبرا
 يريادگيه از جمل ديدج يريادگيمهم ابعاد  يبانيو پشت افتيدرك، در يبرا يچالش العمرمادام يريادگي. استتفكر در معلمان 

 هايانهرسبه  دهاكريرو نياز ا تيحما ي. برااست يسازمان يريادگيو  يمشاركت يريادگيتقاضا،  يبرا يريادگيخودگردان، 

وب چارچ جاديشتاب و او پر قيعم راتييانجام تغ ازمندين العمرمادام يريادگي ينظريهاست.  ازينوآورانه ن يو تكنولوژ ديجد
بحث  مورد ياطالعات يهجامعدر  رندگانيادگيمقاله ابتدا مسائل مربوط به  نيكار و آموزش معلمان دارد. در ا تيدر ماه ديجد

 يكردهايو رو اازهيمعلمان بحث شده است در ادامه ن يبرا العمرمادام يريادگيآموزش و  يقرار گرفته است و سپس الگو
در سه  الگو نيد اشده است. ابعا فيحوزه توص نيا در العمرمادام رندهيادگين به شد ليالزم جهت تبد هايمهارتمختلف و 

دانش و  سازيهيكپارچ ،يدرون فرد هايمهارتكالس درس،  تيريمهارت شامل مد ،يحوزه دانش شامل ارتباط و تفكر انتقاد
  .و عمل فكورانه بحث شده است يفرهنگ يشامل آگاه تيو موقع يتكنولوژ سازييكپارچه

  .عمل فكورانه ،يدرون فرد هايمهارت ،ي، تفكر انتقادالعمرمادام يريادگيمعلمان،  يبهساز: هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  s.baghari@cfu.ac.ir .راني، اانيفاطمه الزهرا دانشگاه فرهنگ سيسرپرست پرد.  1
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  يفيك ياستان فارس: پژوهش ييمعلمان ابتدا يسازموانع به

  

  3زاده نيعباس حس، 2يسرچهان يمجتب، 1يزهرا سرچهان

  چكيده

ا رويكرد ود و بابتدايي استان فارس بود، پژوهش از نظر هدف كاربردي ب هدف پژوهش حاضر بررسي موانع بهسازي معلمان
ه يس در دورسال تدر بيش از پانزده باسابقهبالقوه معلمان مدارس ابتدايي استان فارس  كنندگانمشاركتكيفي انجام گرفت. 
با  هادادهند. هايي انتخاب شدن كنندگانمشاركت عنوانبهنفر از آنان به شيوه هدفمند (نظري)  17 ابتدايي بودند كه

با  هاداده پايايي وو عميق گردآوري و به شيوه تحليل محتوا مورد كاوش قرار گرفت، روايي  ساختاريافتهنيمه  هايمصاحبه
 پس از دو هادادهليل شد. نتايج تح تائيددر پژوهش بررسي و  كنندهشركتبازخورد و نظرات خبرگان غير  هايحلقهاستفاده از 

 و ردي، سازمانيفمقوله كلي بود كه موانع بهسازي معلمان ابتدايي را در سه حوزه موانع  26، حاكي از كدگذاريرحله م
، هابرنامهه طمينان با. موانع فردي شامل، انگيزه پايين، عدم باور به لزوم بهسازي، عدم نمايدمي بنديطبقه، سازمانيبرون

د به فراين گاه سنتين، پنهان نمودن ضعف علمي، ايحرفه، برآورده نشدن نيازهاي هامهبرنانداشتن وقت كافي در استفاده از 
 سازمانيگفرهنامل: شزماني ياددهي و يادگيري، حقوق و مزاياي كم، مقاومت در برابر تغيير، نااميدي از ارتقاء شغلي، موانع سا

ز ا نيازسنجيعدم  ت دست و پاگير، مدرسان ناكارآمد،نامناسب، جو مسموم، پشتيباني ضعيف مديران ارشد، قوانين و مقررا
ر محتواي محيطي، فقدان بودجه مناسب، ضعف د امكانات و تجهيزات كيفي سطح بودن ، پايينايحرفهنيازهاي فردي و 

نع خود، موا صىتخص حوزه از خارج ، تدريسِهادوره، عدم نظارت و بازخورد مفيد، نامناسب بودن زمان برگزاري هابرنامه
ش و و پرور ي كلي آموزشي، نگاه مصرفي به آموزشهاسياستشامل، تنزل مقام اجتماعي معلم در جامعه،  سازمانيبرون

 به دست آمده بود. هايمقوله، از جمله هاسازمانتبعيض بين 

  سازمانيبرونموانع  ،يموانع سازمان ،يموانع فرد ،معلمان ،يبهساز : هاكليدواژه
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  كيشهر تهران بر اساس مدل كرك پاتر هايدبيرستان يآموزش هايگروهعملكرد  يابيارز

  

  1فاطمه	محدثه سادات بنو

  چكيده

ان كه در آن رايز ؛و سيستم آموزشي ايران از اهميت خاصي برخوردار است گذاريارزشبررسي جايگاه علوم انساني در نظام 
در  خوبيبهاند، زش عالي يكي از كشورهاي پيشرفته را نيز آزمودهاند، سپس سيستم آموسيستم آموزشي ايران تحصيل كرده

 يابيزژوهش ارپ نيسيستم، تفاوت جايگاه و ارزش علوم انساني است. هدف ا دووجوه تمايز بين  ترينمهميابند كه از مي
طح (واكنش، س 4در  كيشهر تهران با توجه به مدل كرك پاتر هايدبيرستان يحوزه علوم انسان يآموزش هايگروهعملكرد 

بر اساس  جم نمونهح بودند و  مدارس شهر تهران يآموزش هايگروه نيكليه معلم ي. جامعه آماراست) جيو نتا يريادگيرفتار، 
حوزه علوم  يآموزش هايگروهعضو  نيمعلم انياز م ايخوشه گيرينمونهكه با روش  ديگرد نيينفر تع 359فرمول كوكران 

وق را ر سطح فاطالعات از پرسشنامه محقق ساخته كه چها يشهر تهران انتخاب شدند. جهت گردآور يهادبيرستان يانسان
با استفاده از  ييايقرار گرفت و پا تائيدمورد  نظرانصاحبنفر از  15توسط  ييو محتوا يصور يياستفاده شد. روا ،سنجدمي
حاسبه شد. روش م 742/0و  861/0، 795/0، 823/0 بيترت) به جينتا ،يريادگيسطح (واكنش، رفتار،  4كرونباخ در  يآلفا

 t ،يوهگر تك tهاي آزموناز  هاداده ليتحل يبرا ،يفيتوص هايشاخصاست و افزون بر  يشيمايمطالعه، توصيفي و از نوع پ
 هايگروهلكرد نشان داد عم يگروه تك t آزمون جياستفاده شده است. نتا ونيو رگرس رهيچندمتغ انسيوار ليمستقل، تحل

 tزمون آ جيتان نيدر چهار سطح مورد مطالعه مناسب است. همچن كيبا توجه به مدل كرك پاتر يحوزه علوم انسان يآموزش

طوح سدر  نينو همچ كيمدل كرك پاتر بر اساس يآموزش هايگروهنشان داد عملكرد  رهيچند متغ انسيوار ليمستقل و تحل
عملكرد  كننده بينيپيشنشان داد سابقه كار  ونيرگرس جينتا تيدارد. در نها ريدامعنيمختلف، در زنان و مردان تفاوت 

  .است كيمدل كرك پاتر بر اساس يآموزش هايگروه

  كيمدل كرك پاتر ،يآموزش هايگروهعملكرد،  يابيارز  :هاكليدواژه
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  رازيشهر ش ييمدارس ابتدا رانيمد ياحرفه يبالندگ تيوضع يبررس

  

  2حشمت اله زارع، 1يانزهرا سرچه

  چكيده

 از نوع يدر كاربربود. پژوهش حاض رازيشهر ش ييمدارس ابتدا رانيمد ايحرفه يبالندگ تيوضع يهدف از انجام پژوهش بررس

 گيريونهنماده از ا استفبود، با توجه به جدول مورگان و ب رازيشهر ش ييمدارس ابتدا رانيمد هيكل يبود. جامعه آمار يفيتوص

 يلندگحقق ساخته با. ابزار مورد استفاده پرسشنامه مديانتخاب گرد ينمونه آمار عنوانبهنفر  270تعداد  ايطبقه يتصادف
 يياير گرفت. پاقرا ائيدتو مورد  يسازه بررس ييو روا ييمحتوا ييپرسشنامه با استفاده از روا ييبود. روا هيگو 58با  ايحرفه

 سوال پژوهش از آزمون هببه منظور پاسخ به دست آمد.  91/0و مقدار  يكرونباخ مورد بررس يبا استفاده از آلفا زيپرسشنامه ن

T  د حدر  رازيشمدارس شهر  رانيمد ايحرفه ياطالعات نشان داد بالندگ وتحليلتجزيه جياستفاده شد. نتا اينمونهتك
 يندگهبود بالدر جهت ب شيخو ايحرفه هايمهارت تيفيك يارتقا ازمندين رازيمدارس شهر ش رانيمد قع. در وااستمتوسط 

  .باشندمي

  ييمدارس ابتدا ران،يمد ،ايحرفه يبالندگ : هاكليدواژه

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                            
  z_sarchahani@yahoo.com. راني، ادكتري مديريت آموزشي، مدرس دانشگاه فرهنگيان شيراز، فارس.  1
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  استان بوشهر انيفرهنگ سيآموزش در پرد تيفيعوامل مرتبط با ك يابيو ارز يبررس

  

  2فرخ نژاد ريام، 1سعادت طلب تيآ

  چكيده

عه آماري . جامتهساستان بوشهر  انيآموزش در دانشگاه فرهنگ تيفيعوامل مرتبط با ك يابيو ارز يهدف پژوهش حاضر بررس
نفر  117نفر ( 163ر با بود كه تعداد آنها براب 1394- 95 يلياستان بوشهر در سال تحص انيدانشگاه فرهنگ ديكليه اسات قيتحق

ته از ه محقق ساخاز طريق پرسشنام موردنياز يهااست. داده ياز نوع همبستگ يفيتوص قيق. روش تحاستنفر زن)  46مرد و 
خاب شدند گيري تصادفي ساده انتو مورگان و با شيوه نمونه يجدول كرجس قياز طر دينفري از اسات 115يك نمونه 

 بيرضمانوا) و ( يريغچند مت انسيوار ليآمار توصيفي و استنباطي مانند تحل هايروشها با استفاده از . دادهديآوري گردجمع
 يعضاا سيتدر وهياز عوامل ش كيهر نينشان داد كه ب رسونيپ يهمبستگ بيشد. نتايج ضر ليتحل رسونيپ يهمبستگ
 با علميهيئت ياعضا تيدانشجو و وضع تيوضع ،يو امكانات آموزش زاتيتجه ،يآموزش يمحتوا يسامانده ،علميهيئت

 نيكه ب نشان داد طرفهكي انسيوار ليتحل جينتا نيهمچن وجود دارد. يو معنادار فيضع رابطه انشگاهآموزش در د تيفيك
چند  انسيوار ليحاصل از آزمون تحل جيوجود دارد. نتا يخدمت تفاوت معنادار يآموزش در دانشگاه بر حسب سابقه تيفيك

فاوت ت نانآ التيبر حسب سطح تحص دياسات دگاهيدانشگاه و ابعاد آن از د يآموزش تيفيك نيكه ب دنشان دا يريمتغ
مرد و زن  علميهيئت ياعضا دگاهيدانشگاه و ابعاد آن از د يآموزش تيفيتفاوت مشاهده شده بين ك يوجود دارد. ول يمعنادار

  .ستين داريمعن يريمتغچند  انسيوار ليآزمون تحل جيبر اساس نتا

  آموزش تيفيآموزش، عوامل مرتبط با ك تيفيك ،يابيارز  :هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

                                                            
  gmail.com2009saadattalab@ي. تهران، ايران. دانشگاه خوارزم ارياستاددكتراي علوم تربيتي، .   1
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  استان بوشهر انيفرهنگ سيپرد انيدانشجو يليتحص تيرضا زانيبا م يآموزش هايگروهعملكرد  نيبرابطه 

  

  2سعادت طلب تيآ، 1فرخ نژاد ريام

  چكيده

 انيفرهنگ دانشگاه انيدانشجو يليتحص تيرضا زانيبا م يآموزش هايگروهعملكرد  نيرابطه ب نييهدف پژوهش حاضر تع

- 95 يليال تحصساستان بوشهر در  انيدانشگاه فرهنگ انيو دانشجو ديكليه اسات قيتحق. جامعه آماري هستاستان بوشهر 

نفر مرد  521نفر ( 967ا ببرابر  انينفر زن) و تعداد دانشجو 30نفر مرد و  200( رنف 159برابر با  ديكه تعداد اسات است 1394
از فرمول برآورد حجم  نفر استاد) با استفاده 115و نفر دانشجو  275نفر ( 390 تعدادبه  ي. نمونه آماراست )نفر زن 446و 

از  يفيوصت قيحق. روش تديانتخاب گرد يآمار امعهمتناسب با حجم ج ياگيري تصادفي طبقهنمونه كوكران و با شيوه نمونه
سشنامه و پر )2012( بمانيو  نيحس يليتحص تياز طريق پرسشنامه استاندارد رضا موردنياز يها. دادههست ينوع همبستگ

چند  نويد رگرسو استنباطي مانن يفيآمار توص هايروشآوري و با استفاده از جمع يآموزش هايگروهمحقق ساخته عملكرد 
 ونيرگرس جيقرار گرفت. نتا ليمورد تحل رسونيپ يهمبستگ بيمستقل و ضر هايگروه t، آزمون زمانهمبه روش  يريمتغ

و  يخالقاو  يهشپژو ،يو علم يآموزش ،ييو اجرا ي(عملكرد سازمان يآموزش هايهگرونشان داد كه ابعاد عملكرد  گانهچند
ملكرد ع نيه بنشان داد ك رسونيپ يهمبستگ بيضر جيدارند. نتا يمعنادار تأثير انيدانشجو يليتحص تي) بر رضايفرهنگ
 التيسهات و تاز امكان انيجودانش تيرضا زانياز ابعاد آن (م كيو هر  انيدانشجو يليتحص تيبا رضا يآموزش هايگروه

د وجو يادارو معن في) رابطه ضعيادار التيو تسه اناتفضا و جو دانشگاه و امك ،يريادگيو  سيتدر ،يبرنامه درس ،يآموزش
آنان  يليحصت تيرضا زانيو م انيدانشجو يليتحص تيوضع نينشان داد كه ب رسونيپ يهمبستگ بيضر جينتا نيدارد. همچن
 هايگروهعملكرد  نينشان داد كه ب تقلمس هايگروه tحاصل از آزمون  جيوجود دارد. نتا در سطح يعنادارو م ميرابطه مستق

روه وجود ن دو گاما تفاوتي از حيث جنسيت بي وجود دارد يمعنادار اختالف التيبر حسب تحص دياسات دگاهياز د يآموزش
  نداشت. 

  انيدانشگاه فرهنگ ان،يدانشجو يليتحص تيرضا ،يآموزش هايگروهعملكرد : هاكليدواژه
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تحليل تاثير مديريت دانش بر صالحيت حرفه اي دانشجومعلمان با ميانجي گري انگيزش(مطالعه موردي 
  دانشگاه فرهنگيان پرديس بنت الهدي صدر اردبيل)

  1 ثريا جباري

  چكيده

زش ي انگيدانشجومعلمان با ميانجي گر هدف از انجام پژوهش حاضر تحليل تاثير مديريت دانش بر صالحيت حرفه اي
اضر ژوهش حباشد. جامعه آماري پباشد. روش تحقيق اين پژوهش توصيفي از نوع مقطعي و به لحاظ هدف كاربردي ميمي

اي به روش تصادفي و باشد كه نمونهنفر مي 236كليه دانشجويان دانشگاه فرهنگيان پرديس بنت الهدي صدر اردبيل به تعداد 
فاده از هاي پژوهش با استنفر با توجه به جدول كرجسي و مورگان از بين جامعه آماري انتخاب ميشود. داده144 به حجم

وزه تيد اين حات اساپرسشنامه هاي استاندارد و محقق ساخته جمع آوري خواهد شد. روايي ابزار به شيوه محتوايي و از نظر
صيفي از هاي آماري توهاي حاصل با روشآلفاي كرانباخ بررسي خواهد شد. داده شود. پايايي ابزار با استفاده ازمورد بررسي مي

ن شده ل تدويجمله ميانگين، و مدل سازي معادالت ساختاري جهت تعيين تاثير متغير مديريت دانش و بررسي برازش مد
  .ه خواهد شدهاي بدست آمده ارائتجزيه و تحليل خواهد شد. تلويحات كاربردي پژوهش با توجه به يافته

  .مديريت دانش، صالحيت حرفه اي، توانمندي، انگيزش :هاكليدواژه
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  معلمان سازيبه و آموزش در تدريس هايروش نقش

  

  1 اندواري فالح عليمحمد

 

  چكيده

 عامل سه در شودمي دانشجويان يا و آموزاندانش در رياضي خطاهاي بروز باعث آنچه معتقدند رياضي آموزش كارشناسان 

 جستن وريد داليل از يكي. معلم رياضي، تكاليف پيچيدگي دانشجويان، و آموزاندانش: شوندمي بنديدسته زير اصلي

. است آموزانانشد و رياضي درس با معلم برخورد و تدريس نحوه رياضي خصوص به پايه علوم از  دانشجويان و آموزاندانش

 معلمان لعوام همچنين. است شده بيان رياضي تدريس مختلف هايروش شده، انجام توصيفي صورت به كه پژوهش اين در

 يا گفتگو وشر توضيحي، يا زباني روش:  از عبارتند پژوهش مورد هايروش. است گرفته قرار بررسي مورد نيز تدريس در

 نتايج. سئلهم حل روش و اهيروش آزمايشگ بازي، روش ، فناوري روش شده، هدايت اكتشافي  يا ايمكاشفه روش سقراطي،

 باهوش آموزاندانش براي و آزمايشگاهي، روش و فناوري روش متوسط هوش با آموزاندانش براي كه داد نشان پژوهش اين

  . است موثرتر يتوضيح روش متوسط از پائينتر هوش با آموزاندانش نيز و ترسن كم آموزاندانش براي نيز و مسله حل روش

  .رياضي بهسازي، آموزش، هايوشر :هاكليدواژه
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  معلمان اي حرفه توسعه در شده سازي بومي نوين الگويي تركيبي يادگيري

  

  2محبوبه فناخسرو، 1سولماز نورآبادي

  

 

 چكيده

  

 و آموزش نهاد .شود مي محسوب انساني انديشه و فناوري از وري بهره و دانايي يافتگي، توسعه شاخص مهمترين امروزه 
 افزايش موجب تربيت، و ليمتع فرايند در آن بهينه كاربرد و دانش توليد با تواند مي تربيت و تعليم امر متولي عنوان به پرورش

 است، كارامد و وانمندت انساني نيروي تربيت پرورش، و آموزش ماموريت مهمترين كه آنجا از. شود معلمان و فراگيران دانايي

 هاي فناوري از نديم بهره براي راهكارهايي بومي، منابع و فرهنگ بر اتكاء با توان مي چگونه« كه شود مي مطرح سؤال اين

 تحليلي -يفيتوص روش از سؤال اين پاسخ به دستيابي جهت »نمود؟ ارائه تحول، مسيرهاي تعيين و آموزش امر در نوين

 آموزش بر عالوه اتي،ارتباط و اطالعاتي نوين ناوريف بكارگيري با حاضر حال در كه است آن از حاكي ها يافته. شد استفاده

 است گرفته شكل تركيبي الكترونيكي يادگيري نام به آموزش از جديدي نوع غيرهمزمان، يا همزمان بطور برخط مجازي هاي

 براي دو هر يكيالكترون و سنتي يادگيري آن در كه كند مي اشاره قلمرويي به و است سنتي درس هاي كالس با تلفيقي كه

 بهبود براي تنوعيم ابزارهاي توان مي اي، چندرسانه هاي سيستم و اينترنت از استفاده با. رود مي بكار فراگيران آموزش

 عنصر توان مي رو در رو هاي فعاليت با و كرده ارائه اطالعاتي منابع به آسان و سريع دسترسي همچنين و يادگيري كيفيت

 و نموده حولمت را آموزشي هاي فرصت شبكه، بر مبتني آموزش آمده بدست نتايج روپي. نمود مهيا آموزش در را تعامل
 محتواي توليد و هيهت منظور به است الزم بنابراين. دهد مي قرار آموزشي طراحان و معلمان اختيار در توانمندي ابزارهاي

 آموزش، حوزه در را آموزشي هاي افق و شتهگذا قدم عرصه اين در الكترونيكي، يادگيري هاي پروژه اجراي نيز و الكترونيكي

  .داد گسترش

  .سازي بومي نوين، ارتباطات،الگوي و اطالعات فناوري معلمان، اي حرفه توسعه تركيبي، يادگيري :هاكليدواژه
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 اعضاي و كاركنان ديدگاه از كاركنان سازماني موفقيت و شغلي عملكرد با مديران استراتژيك هوش رابطه

  فرهنگيان دانشگاه لميع هيئت

  

  3بخيت ، معصومه2آزادي ، يداله1پور عيدي كامران

  

 

  چكيده

 ديدگاه از كنانكار سازماني موفقيت و شغلي عملكرد با مديران استراتژيك هوش رابطه بررسي پژوهش اين انجام از هدف 

 كليه را تحقيق اين آماري جامعه. تاس همبستگي مطالعات نوع از و توصيفي تحقيق روش. است فرهنگيان دانشگاه كاركنان

 جدول از ستفادها با. دهند مي تشكيل تهران استان مراكز و ها پرديس و فرهنگيان دانشگاه علمي هيئت اعضاي و كاركنان

 يريگ اندازه جهت .گرديد برآورد نفر 250 برابر ساده تصادفي صورت به تحقيق نمونه تعداد مورگان، – گرجسي گيري نمونه

 زا بررسي براي .است و سوال 16 با شغلي عملكرد پرسشنامه سوال، 32 با استراتژيك هوش پرسشنامه از پژوهش، ايمتغيره
 ها متغير بين رتباطا از آگاهي جهت ليزرل اقزار نرم كمك به مسير تحليل آزمون از. شد استفاده سازماني موفقيت پرسشنامه

 دانشگاه اركنانك شغلي عملكرد با مديران استراتژيك هوش بين داد شانن ها يافته. شد استفاده مطالعه مورد جامعه در

 دانشگاه اركنانك سازماني موفقيت با مديران استراتژيك هوش بين كه شد داده نشان همچنين. دارد وجود رابطه فرهنگيان

 فرهنگيان، دانشگاه حسط در رانمدي استراتژيك هوش افزايش با كه است آن بيانگر هايافته اين.  دارد وجود رابطه فرهنگيان

 استراتژيك هوش پژوهش اين نتايج اساس بر. يابد مي افزايش علمي هيئت اعضاي و كاركنان شغلي موفقيت و عملكرد ميزان

 سياست و يرانمد لذا است، داشته بررسي مورد آماري جامعه در كاركنان شغلي موفقيت و عملكرد افزايش در زيادي نقش

 و عملكرد بهبود براي را زمينه سازمان سطح در استراتژيك هوش ابعاد به ويژه توجه با توانند مي فرهنگيان دانشگاه گذاران
 سازماني، فرهنگ و اهداف جهت در ها آن كردن راستا هم و كاركنان به  عنايت با و نمايند فراهم كاركنان شغلي موفقيت

  رسانند ياري خود اهداف به رسيدن در را ها سازمان

  .فرهنگيان دانشگاه شغلي، عملكرد سازماني، موفقيت استراتژيك، هوش  :هادواژهكلي
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 اي و فرآيندياي معلمان با تاكيد بر الزامات زمينهطراحي الگوي بهبود مستمر عملكرد حرفه
  

  2صبوري ، رضا1صفري اكرم

 

  چكيده

 داراي و مدكارآ معلمان تربيت جهت در معلمان ياحرفه عملكرد مستمر بهبود نشانگان شناسايي هدف با حاضر پژوهش 

 38 تعداد( دفمنده شيوه با كنندگان مشاركت. است شده انجام پديدارشناسي -كيفي رويكرد با الزم، ايحرفه هاي شايستگي

 هايمصاحبه از استفاده با هاداده. شدند انتخاب نظري اشباع به رسيدن تا تهران شهر دانشجومعلمان و معلمان بين از و) نفر

 آمده بدست كدهاي. تگرف انجام محتوا تحليل تكنيك از استفاده با هاداده تحليل. شدند گردآوري عميق و ساختاريافته نيمه

 و گرفت انجام ققمح بازبيني خود و اعضا توسط بررسي وسيلهبه كيفي بخش روايي. شدند بنديطبقه نشانگر 61  و بعد 5 در
 ايحرفه عملكرد مرمست بهبود كه داد نشان نتايج. شد تاييد ثبات شاخص از استفاده با نيز شدهامانج هايكدگذاري پايايي

 و معلمي دوره(متخد حين دوره و) معلمي -دانشجو دوره(خدمت از قبل دوره در فرايندي و اي زمينه الزامات شامل معلمان
 تقويت هارتي،م معلم پرورش فرهنگي، هوش پرورش حور،م شايستگي آموزش شامل الزامات اين. است) دانشجويي -معلم دوره

 در پرورش و آموزش و فرهنگيان دانشگاه مهم نقش به توجه با تا است الزم و است محوري پژوهش و جهاني هايشايستگي

  .پذيرد صورت دستگاه دو اين بين بيشتر چه هر تعامل و همكاري الزامات، اين تحقق

  .مستمر بهبود محوري، پژوهش فرهنگي، هوش محور، شايستگي وزشآم مهارتي، معلم :هاكليدواژه
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  اي معلمانطراحي الگوي بهبود مستمر عملكرد حرفه

  

  

  4عبدالحسيني ، بيتا3صبوري ، رضا2عبدالهي ، بيژن1صفري اكرم

 

  چكيده

 داراي و مدكارآ معلمان ربيتت جهت در معلمان ايحرفه عملكرد مستمر بهبود نشانگان شناسايي هدف با حاضر پژوهش 

 هدفمند شيوه با گانكنند مشاركت كيفي بخش در. يافت انجام متوالي نوع از و آميخته رويكرد با الزم، ايحرفه هايشايستگي

 از استفاده با هاادهد. شدند انتخاب نظري اشباع به رسيدن تا تهران شهر دانشجومعلمان و معلمان بين از و) نفر 38 تعداد(

 جامعه. گرفت انجام محتوا تحليل تكنيك از استفاده با هاداده تحليل. شدند گردآوري عميق و ساختاريافته نيمه هاياحبهمص

 نفر 148 تعداد هك بودند 95- 96 سال در تهران نسيبه پرديس تربيتي علوم رشته معلمان دانشجو شامل كمّي بخش در آماري

 نتايج. گرفت انجام دمنفري آزمون از استفاده با كمّي هاي داده تحليل. شدند نتخابا تصادفي گيري نمونه روش از استفاده با

 دانشجو دوره(دمتخ از قبل دوره در فرايندي و اي زمينه الزامات شامل معلمان ايحرفه عملكرد مستمر بهبود كه داد نشان

 ،»محور شايستگي آموزش« شامل ماتالزا اين. است) دانشجويي معلم دوره و معلمي دوره(خدمت حين دوره و) معلمي
 نتايج نهمچني است، »محوري پژوهش« و »جهاني هايشايستگي تقويت« ،»مهارتي معلم پرورش« ،»فرهنگي هوش پرورش«

 نشانگرِ  »ورمح شايستگي آموزش« بعد در كه داد نشان)  معلمي دانشجو دوره(خدمت از قبل دوره در ابعاد اين بررسي

 نشانگرِ »هنگيفر هوش پرورش« بعد در برتر، اساتيد شناسايي منظور به سنجي نظر و ارزيابي و نظارت سيستم ساماندهي

 امكان نشانگرِ »مهارتي معلم پرورش« بعد در دانشگاه، پرسنل و اساتيد مسئوالن، باالي اجتماعي هاي مهارت برخورداري

 نشانگرِ  »جهاني هايشايستگي تقويت« بعد در مدارس، هاي كالس از معلمان دانشجو حضور و بازديد الوصول سهل سازي

 نمودن خصمش »محوري پژوهش« بعد در و كشورها ديگر در معلمان مخصوص هاي دانشگاه با فرهنگيان دانشگاه ارتباط

  .بود رتبه باالترين داراي اول، ترم از دانشجو، هر براي پژوهشي راهنماي استاد

  مستمر بهبود محوري، پژوهش فرهنگي، هوش محور، شايستگي آموزش مهارتي، معلم :هاكليدواژه
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   محور پنجم

  هاي نوين و تحول در تربيت معلمفناوري
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روش تدريس مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي و نگرش نسبت به درس  مبتني برتأثير بكارگيري تابلوهاي هوشمند 
 رياضي دانش آموزان پايه سوم ابتدايي

  2مريم طالب دوست، 1دي محمدپورها

  

  چكيده 

حصيلي و تيشرفت پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير بكارگيري تابلوهاي هوشمند با استفاده از روش تدريس مشاركتي بر پ
ع از نو ونگرش نسبت به درس رياضي دانش آموزان پايه سوم ابتدايي صورت گرفته است. اين پژوهش نيمه آزمايشي 

ان دختر ش آموزآيد. جامعه آماري پژوهش حاضر كليه ي دانآزمون با استفاده از گروه كنترل به شمار ميپس -آزمونپيش
ه طور تصادفي در دو بدانش آموز انتخاب و  50پايه سوم ابتدايي بوده كه از بين آنها به روش نمونه گيري خوشه اي تعداد 

ياضي و پيشرفت ربا استفاده از پرسشنامه نگرش نسبت به درس  نفر) قرار گرفتند. 25نفر) و كنترل ( 25گروه آزمايش (
قه اي با دقي 30جلسه  12تحصيلي شرايط دانش آموزان مورد سنجش قرار گرفت. سپس دانش آموزان گروه آزمايش طي 

تقل و مس هاينمونهبراي  T آزمون به عمل آمد و نتايج به كمك آزموناستفاده از تابلوهاي هوشمند آموزش ديدندو پس
وشمند ابلوهاي هجمله ت وتحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد استفاده از فناوري هاي آموزشي ازتحليل كوواريانس مورد تجزيه 

  .ارددر بهبود پيشرفت تحصيلي و نگرش نسبت به درس رياضي دانش آموزان پايه سوم ابتدايي نقش اثرگذاري د

  صيلي، نگرش نسبت به درس رياضيتابلوهاي هوشمند، پيشرفت تح:  هاواژهكليد
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 بررسي نقش معلم درآموزش مبتني بر فناوري اطالعات و تاثيرآن بر برنامه درسي دوره ابتدايي
 

  2، الهه مقيمي 1ميالد قلي زاده

  چكيده

 ه  به روشكاله مق بررسي نقش معلم درآموزش مبتني بر فناوري اطالعات و تاثيرآن بر برنامه درسي دوره ابتدايي ، اين 

يژگي هاي رسي و وبراي درك بهتر موضوع، به نقش  فناوري اطالعات در برنامه ريزي د،  كتابخانه اي جمع آوري شده است
وزش مطرح صلي آمبرنامه درسي كه با فناوري اطالعات و ارتباطات آميخته شده و همچنين نقش معلم كه به عنوان محور ا

ندگان و فعال تر شدن انگيزه يادگير انجام گرفته بيانگر تاثير فناوري اطالعات بر افزايشمي شود توجه شده است.مطالعات 
ز ، محيط نش آموفرآيند يادگيري در دوره ابتدايي است در ضمن مطالعات نشان داده اند كه عواملي از قبيل معلم و دا

ي اطالعات ، چهره ون در توانمندي هاي فناورپيشرفت هاي گوناگ آموزشي ، نقش بسزايي در پذيرش فناوري اطالعات دارند.
است كه  ش هاييآموزش را نسبت به دهه گذشته به سرعت متحول ساخته است.  اتخاذ و اجراي فناوري اطالعات يكي از رو

پذيرش  .يگيرديادگيري مورد استفاده قرار م -يادگيري به منظور افزايش كيفيت شيوه هاي تدريس -در فرايند ياددهي
انايي هارت و تومداوم، اطالعات و اجراي كارآمد آن مي تواند، راه درك اهداف جديد آموزشي از جمله: توسعه آموزش م فناوري

موزش به يفيت آكدرگير كردن در ايجاد دانش مشاركتي و حل مسئله به ياري متخصصان در همه جاي دنيا آيد. اما زماني 
ش وصيات دانا و خصبد ،كه معلمان دوره ابتدايي با شناخت كامل ويژگي هوسيله ي فناوري اطالعات و ارتباطات ارتقا ميا

مل هم جامه عمه اين بآموزان دوره ابتدايي و همچنين خالقيت و تسلط در امر آموزش مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات 
  بپوشانند.

 ونيكي، يادگيري الكترآموزشيرسي ،دوره ابتدايي ، محيط فناوري اطالعات ، معلم ، برنامه د :كليدواژه ها
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  تاثير نرم افزار جئوجبرا بر آموزش رياضي

  2، تارا علوي درزم 1مائده حسيني

  چكيده 

و ن و تلوزيو د تلفندر طي صد سال اخير علم و تكنولوژي پيشرفت شگرف و چشم گيري داشته اند. ابزار آالت تكنولوژي مانن
در مدارس  د ولي آيال دارني اداري و سرگرمي و ... نيز تفاوت هاي زيادي با دهه هاي قب... تغييرات زيادي كرده اند. محيط ها

زان دانش آمو وكرده  گچ تدريستغييرات محسوسي وجود دارد؟ اكنون نيز مانند سال ها قبل معلم با استفاده از تخته سياه و 
يي كه نها حسهابه صورت انتزاعي درك كنند و تگوش مي كنند و فعاليت خاصي انجام نمي دهند و همه چيز را بايد فقط 
دسه انند هنميادگيري هستند شنوايي و بينايي است درس هندسه، يك درس تجسمي است. بسياري از مطالب هندسه  درگير

 يست.نگوي آن نيازمند اين است كه به صورت سه بعدي نشان داده شوند و تخته سياهي كه دوبعدي است، پاسخ سه بعدي،

 فيفيد و شگراثير مست كه در عصر حاضر زندگي بشر تحت تاثير فناوري اطالعات است و تكنولوژي در هر زمينه اي تبديهي ا

 تصر اطالعاش در عداشته است پس بايد از فناوري در آموزش در مدارس نيز استفاده كرد. چند رسانه اي ها به گسترش دان
ارند و شي وجود دي آموزنظام چند رسانه اي مي باشند كه در نرم افزارها كمك زيادي كرده اند. تصاوير گرافيكي نيز عضوي از

و افزار جئ شي، نرمدانش آموزان در درك مفاهيم رياضي مانند هندسه كمك شاياني مي كنند. يكي از نرم افزارهاي آموز به
ود ان داده شزان نشوسط دانش آموكه در اين مقاله سعي شده است تاثير اين نرم افزار در درك بهتر درس هندسه ت جبرا است

  كه در حوزه آموزش هندسه دارد، بيان شده است. و كاربرد هايي

  

  آموزش رياضي، هندسه، جئو جبرا، رياضيات پويا  كليدواژه ها:
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 تربيت معلم و ارزشيابي عملكرد از طريق پوشة كار الكترونيكي 
   2، معصومه قدمياري 1ژينوس كشتكاري

  چكيده

زد ن مي پردامعلما نجايي كه يكي از سازمان هاي مهم و اساسي در آموزش و پرورش هرجامعه ،سازماني است كه به تربيتازآ
مگام معلم ، ه تربيت و معلمان به عنوان نقطة آغاز هر تحول آموزشي و پرورشي مي باشند، توجه به كيفيت بخشي برنامه هاي

نندة د تسهيل كي توانمرت است. ارزشيابي ، از جمله مؤثرترين ،تدابيري است كه با عصر فناوري اطالعات و ارتباطات يك ضرو
ي الكترونيكوشة كارپروشهاي مختلفي براي ارزشيابي وجود دارد كه از آنجمله مي توان به كيفيت بخشي به اين امر باشد . 

ه ها ، ري ، پروژارهاي هنكنوارهاي ويديويي ، . محتواي يك پوشة كارالكترونيكي مي تواند نمونه كارهاي نوشتني ، اشاره نمود 
شد ره نشانگر يگري كها ، و هر گونه كار داظهار نظر هاي اساتيد، مصاحبه ها ، ، نتايج آزمونها ، حل مسائل ، خود سنجي

شه به  نقش پوتحليلي ، –در اين مقاله سعي شده است با روش توصيفي  مهارت ها و پيشرفت هاي يادگيرنده است، باشد.
كي يا لكترونيابه صورت يك مجموعه كاري ذخيره شده  هاهاي كار الكترونيكي در محيط تربيت معلم پرداخته شود. پوشه

ت معلم ويان تربيدانشج رزومه كاري ارائه شده مي تواند براي اهداف اعتبار بخشي و اندازه گيري و ارزشيابي خروجي يادگيري
  مؤثر واقع شود.

  ارزشيابيكار الكترونيكي، تربيت معلم، پوشة  :كليد واژه ها
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 آري يا خير؟ :طراحي آموزشي 
  3مهدي باقري ، 2محمدجواد زاهدي ، 1محمد صادق اسكندري

  چكيده

معه برم هر جاياز مُناصوال انسان با آموزش و يادگيري توانسته است پيشرفت هاي خود را فراگير و توسعه ببخشد.بنابراين 
موزش از آر پايه بآموزشي براي پيشرفت و تربيت آينده سازان و نسل آينده خود مي باشد. نظام آموزشي بشري تهيه نظام 

شد. ادق باسوي معلم و يادگيري از سوي دانش آموز ساخته شده است كه گاهي اوقات ممكن است عكس اين موضوع هم ص
م داراي ربي و معلمن راه ربي مي تواند باشد و اگر در ايدر نظام آموزشي مهم ترين عامل، چگونگي انتقال دانش از مربي به مت

راحي رسد. طيك نقشه راه براي آموزش باشد مي تواند به هدف خود در آموزش و نظام آموزشي، راحت تر و سريع تر ب
گاه انشدان در آموزشي به عنوان يك ابزار براي تحقق اين خواسته معلم در نظام آموزشي و آموزش آن به دانشجو معلم

ي، يزي و طراحرنامهفرهنگيان، انتخاب شده است. اين ابزار با الگوهاي متفاوت و با گذشت زمان توسط صاحب نظران علم بر
و  نقاط ضعف وموزشي ارائه شده است. ما در اين مقاله مي خواهيم به پرسش عنوان اين مقاله و به بازكردن مفهوم طراحي آ

 ام آموزشيراي نظبي آن بپردازيم و بررسي كنيم كه آيا آموزش آن به دانشجومعلمان قوت آن همچنين با بيان مراحل اساس

كه در صورتي د باشدمثمر ثمر خواهد بود يا خير كه در پايان به اين نتيجه رسيديم كه طراحي آموزشي بسيار ميتواند مفي
  بتوانيم نقاط ضعف اساسي آن را تضعيف و نقاط قوت را تقويت كنيم.

  

  دانشگاه فرهنگيان دانشجو معلمان، آموزشي، نظام آموزشي، آموزش،طراحي :هاكليدواژه
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 مقايسه اثر بخشي آموزش از طريق تلفيق فناوري با روش سخنراني در پيشرفت تحصيلي درس زيست شناسي
  3، محمد صفاري بروجني2، ماهرخ حسن زادگان1زهرا زارع

 

 چكيده

يلي دانش رفت تحصطريق فناوري با تاكيد بر استفاده از تابلوي هوشمند در پيش شناخت تاثير آموزش ازهدف اين تحقيق 
هي دو گرو روش اين پژوهش، شبه آزمايشي در طرح. آموزان و مقايسه آن با روش سخنراني در درس زيست شناسي است

حصيل در تر حال ن پسر دآموزامستقل(آزمايش و گواه)و با اجراي آزمون است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانش
وري مباني آبراي جمعمي باشد.   95-96پايه دهم رشته علوم تجربي دوره متوسطه دوم شهر بروجن در سال تحصيلي 

ق ساخته) براي ها، از روش پرسشنامه(امتحان كتبي محقنظري و ادبيات تحقيق از روش اسنادي و براي ارزيابي فرضيه
و با توجه به نرمال بودن  21spssافزار آماري نرمها از ي تجزيه و تحليل و ارزيابي فرضيهپيشرفت تحصيلي استفاده شد. برا

ز تفاوت معنادار بين ها حاكي استقل) استفاده گرديد. يافتهم T داده ها از آزمون پارامتريك تفاوت ميانگين دو جامعه (
اشد، اين بميشمند استفاده از تابلوي هوشناسي با  از نظر پيشرفت تحصيلي درس زيستآموزان گروه گواه و آزمايش دانش

نشان  امر تدريس درنيكي استفاده از فناوري به ويژه تابلوي هوشمند را به عنوان يك ابزار آموزش الكترونتايج نقش واهميت 
  مي دهد.

  

  زيست شناسي، آموزش، پيشرفت تحصيليفناوري اطالعات، تابلوي هوشمند، انگيزش،  :كليد واژه ها

  

  

  

                                                            
   zahrazarebio@gmail.comاستاديار گروه آموزش زيست شناسي ، دانشگاه فرهنگيان، تهران .1

 yahoo.com77mahrokh_th@استاديار گروه علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان، تهران.  .2

  gmail.com54saffari.mohammad@ه فرهنگيان.كارشناس ارشد آموزش زيست شناسي، دانشگا .3
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) و تأثير آن بر TAهاي ارتباطي بر اساس مدل اريك برن (اي آموزش مهارتطراحي و توليد چند رسانه

 هاي اجتماعي دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان يزدافزايش مهارت
  

  2، محمد صفار نيري1منصور دهقان منشادي

    

  چكيده

) بر افزايش TAهاي ارتباطي براساس مدل اريك برن (هارتاي مپژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش چند رسانه
نفر بود. به اين  430انجام گرفت كه تعداد آنها   95-96مهارت هاي اجتماعي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان در سال تحصيلي 

ي خوشه اي مونه گيرن تري برخوردار بودند به روشنفر دانشجويان خوابگاهي كه از مهارتهاي اجتماعي پايين 30منظور تعداد
ح پژوهش نيمه دانشجو) گمارده شدند. طر15دانشجو) وگروه كنترل(15اي  انتخاب شدند و به دو گروه آزمايش(چندمرحله

رتباطات اسايي انامه شنها از پرسشپس آزمون با گروه كنترل بود. جهت جمع آوري داده -آزمونآزمايشي و از نوع پيش
ي طمتقابل  آزمون توسط گروه آزمايش وكنترل تكميل گرديد. آموزش تحليل رفتارو پسآزمون استفاده شدكه در پيش

ه د كادنتايج نشان  اي دريافت نكرد.هشت جلسه بر روي گروه آزمايش انجام گرفت و در اين فاصله گروه كنترل هيچ مداخله
رل شد. با وه كنتروه آزمايش نسبت به گراي سبب افزايش رشد اجتماعي گآموزش تحليل رفتار متقابل به شيوه چند رسانه

نشجويان ماعي داتوان گفت رويكرد تحليل رفتار متقابل روشي كارآمد در افزايش رشد اجتهاي پژوهش ميتوجه به يافته
  است.

  

   هاي ارتباطيهاي اجتماعي، مهارتاي، دانشجو معلمان، دانشگاه فرهنگيان، مهارتچند رسانه ها:كليدواژه

  

  

  

                                                            
 .gmail.com8mansoor.d@. عضو هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان ، يزد ،ايران . 1
  ، دانشگاه فرهنگيان، ايران، يزد.كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي  .2
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  ابتداييمقطع آموزاندانش بريادگيري درسي وتأثيرآنبرنامه درطراحيوارتباطاتاطالعاتفناوري گاهجاي

 

  1امين يوسفوند

  چكيده

اري آنـان بـر هاي درسـي و ميـزان اثرگـذوارتباطات)در طراحي برنامههاي نوين(اطالعاتفناوري جايگاهبه منظوربررسي

هـا و آوري دادهشـد. در ايـن پـژوهش از روش كتابخانـه ايـي بـراي جمـعطراحـييكنونپژوهش ويادگيريياددهيفرايند 

 نـوين درهـايفناوريونقـشبراهميـتسـيري موضوع، بهتر دركوسيله آن برايبهكهشده استگرفتهموردنياز بهرهاطالعات

شده اند پرداختهم گشتهاين فناوري توأ با كهتربيتوتعليم نظران حوزهاز ديدگاه صاحب هاي آنويژگي ودرسي ريزيبرنامه

 كـردنبنـديطبقه منظـور فكـري بـه وابزارشـناختيدرحكـمدرسـيريزيدربرنامـهارتباطاتواطالعاتفناوري  است.كاربرد

 گيري،ياد و تدريسدر فرايند هاي نوين رانقش فناوري بخواهيم كندكهمي پيدا اهميت زمانيبنديطبقه نوع اين .هاستآن

شاهده شد گرفته،ممطالعات صورت حاصل ازطبق يافته هاي.سازيم مشخص در فرايندآموزش آن ابزارهاي انتخاب و طراحي

ابطـه ايـي در فراينـد يـادگيري داراي رآنـان انگيـزه اطالعـات بـر يـادگيري دانـش آمـوزان و درنتيجـه فنـاوري تأثير كه

ا مـي ي پوياتر پيديادگيري در يادگيرندگان حالتهاي نوين فرايندجود فناوريكه باواندكه به عبارتي بيانگر اينستمستقيم

عنوان مرحلـه توان گفت بيشترين بازدهي و اثرپذيري آن در مقاطع اوليـه ازجملـه مقطـع دبسـتان بـهكندو به جرات مي

كـه ... حـيط آموزشـي وم آمـوز،و دانش ديگري ازجمله نقش معلمدر مدارس هست.در اين سيستم عواملآغازين آموزشي

براي رسيدن  ترتيبايندخيل هستند؛ به درامرآموزش دارند، اطالعات فناوري بسزايي در پذيرش خود داراي تأثيرخوديبه

از كـهرسـدآموزشي ضـروري بـه نظـر ميهايكالسدربه بيشترين ثمربخشي در يادگيري دانش آموزان از مطالب تدريسي

  در مدارس استفاده شود. مطالب ئهاراخاللهاي نوين درروش

  فناوري اطالعات، برنامه درسي، مقطع ابتدايي.: كليد واژه ها

  

                                                            
 gmail.com660youamin@  ، ايران. لرستان ،. دانشگاه فرهنگيان1
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  برنامه درسي  در دانشگاه فرهنگيان مباني فناوري

 ٢، راضيه احمدي1مرزبان اديب منش

 چكيده

سـي برنامـه در تعليم و تربيت و بررسي تأثير اين پديده بر روي پزوهش حاضر به بيان وضعيت و نقش مباني فناوري در حوزه
ر برنامـه دت به ويژه دانشگاه فرهنگيان مي پردازد. موضوع بهره گيري از فناوري و ضرورت استفاده از آن در نظام تعليم و تربي

و  ن امري مهـمانشگاه فرهنگيادرسي دانشگاه فرهنگيان و گسترش و تاثير گذاري آن در نظام برنامه ريزي آموزشي و درسي د
رائه كشورمان ا اساسي به نظر مي رسد. اين در حاليست كه اين امر هنوز به صورت منسجم در برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان

ق العـاده كنولوژي فوتنشده است، عالوه بر اين در دنياي امروز فناوري رشد چشم گيري پيدا كرده و استفاده از ابزارها و فنون 
اي ر برنامـه هـدبرنامه هاي درسي دانشگاه فرهنگيان داراي اهميت هستند. در واقع مي توان گفت كه تمامي اقداماتي كـه  در

نامه عات در بردرسي لحاظ مي گردد با فناوري و تكنولوژي آميخته شده است كه اين خود نشان از تاثير چشمگير فناوري اطال
ه رسـي دانشـگادآماري در اين پژوهش عبارت است از نظام برنامه ريزي آموزشي و  هاي درسي دانشگاه فرهنگيان دارد. جامعه

ر ورد نيـاز بـمفرهنگيان و حجم نمونه هم برنامه درسي آموزش فناوري در دانشگاه فرهنگيان را تشكيل مي دهد كه اطالعات 
زارش هـاي گـسايت آموزش و پرورش و اساس اساسنامه دانشگاه فرهنگيان از طريق اسناد و مدارك كتابخانه اي، جستجو در 

وان ه نـه بـه عنـتحقيقي گردآوري شده است. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه پديده فناوري اطالعات اين توانايي را دارد ك
ي ضـعيت فنـاورويك ابزار بلكه به عنوان يك زمينه ساز تحول و نوآوري در كار آموزش مطرح شود. در پايان نيز جهت بهبـود 

 -شـجوه درسـي دانامه درسي دانشگاه فرهنگيان پيشنهاد مي شود: دوره هاي آشنايي و كاربرد فناوري اطالعات در برنامدر برن

انشـگاه نامه درسي داز فناوري اطالعات در بر گيريمعلمان ارائه شود كه در اين زمينه الزم است ابتدا صالحيت هاي الزم بهره
ن بهـره وند و امكـاز دانشگاه فرهنگيان بايد از نظر ساختاري با اين فناوري تجهيز شـفرهنگيان تعريف شود، بر اين اساس مراك

  گيري از اينترنت در برنامه هاي درسي دانشگاه فرهنگيان فراهم شود.

  نظام آموزشي.فناوري اطالعات،  برنامه درسي،  دانشگاه فرهنگيان، : كليد واژه ها

  

  

  

                                                            
 marzbaneadib@yahoo.com مدرس دانشگاه فرهنگيان كرمانشاهدانشگاه اصفهان،  ،دانش آموخته دكتري برنامه ريزي درسي. 1
  ، كرمانشاه، ايران. كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي.  2
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  يادگيري درفراينده ياددهي و(ICT) و ارتباطات امكان سنجي كاربرد فناوري اطالعات 

3، محمد تقي حيدري 2، مقصود احمدي مقدم 1حسين احمدي مقدم 
 

             چكيده                                                                                      

ن ه آماري آ، جامعاطات در فرايند ياددهي و يادگيري بوده وهدف اين پژوهش امكان سنجي كاربرد فناوري اطالعات و ارتب
ساس جدول اها بر دانشگاهي شهر زنجان كه ازميان آننفر عوامل آموزشي دوره پيش364، دانش آموزان و 11000شامل

اي، به ند مرحلهنفر با روش تصادفي ساده چ 187آموز و از عوامل آموزشينفر دانش371تعيين حجم نمونه كوكران تعداد 
-دازهقطعي و ابزار انمروش پژوهش به كار رفته توصيفي پيمايشي و از نظر زماني يك مطالعه  . اندعنوان نمونه انتخاب شده

 حاسبه شد،انباخ مباشد،كه روايي آن توسط متخصصان تائيد شده و پايايي نيز از طريق ضريب آلفاي كرگيري پرسشنامه مي

در اين .باشدي بر خوردار ميپايايي مناسبتوان نتيجه گرفت كه ابزار از بوده، مي 6باالتر از ./ بدست آمد و چون86/30كه مقدار 
 هايزير ساخت فزاري،امطالعه، امكان سنجي در پنج محور (سواد كامپيوتري، قوانين و مقررات، توليد محتواي آموزشي و نرم 

ت و ري اطالعابرد فناوهاي نشان داد كه كارقرار گرفت و يافته افزاري و تجهيزاتي، نگرش عوامل آموزشي ) مورد بررسيسخت
-هاي سختتير ساخزارتباطات درجامعه مورد مطالعه از نظر (سواد كامپيوتري، قوانين و مقررات، توليد محتواي آموزشي، 

ي دار گيري، معنو ياد دهيافزاري، نگرش عوامل آموزشي) براي اجراي فناوري اطالعات وارتباطات در فرايند يادافزاري و نرم
  .بوده و زمينه اجراي آن فراهم مي باشد

  

  ي، امكان سنجي.ياددهي و يادگيري، عوامل آموزش ، فناوري اطالعات و ارتباطات :هاكليد واژه

  

  

  

  

  

  

                                                            
  hosseinahmadi@gmail.com، زنجان، ايران. . كارشناسي علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان(آموزگار پايه پنجم)، ماهنشان 1

  . كارشناسي آموزش ابتدايي، دانشگاه فرهنگيان( آموزگار)، زنجان، ايران. 2

   ، زنجان، ايران. دانشگاه زنجان ، گروه جغرافيا . استاديار،  3
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 بخش هاي گمشده در برنامه درسي تربيت معلم در عصر اطالعات و دانش
  2، افشين ميرزالو1زادهجواد حاجي علي

  

  چكيده

دانش عات واي جديدي با عنوان جامعه اطالو يكم، قرن پشت سر گذاشتن جامعه صنعتي و وارد شدن به جامعهقرن بيست
ر نتظارات دغيير ااست. اين عصر جديد تغييراتي رادرپارادايم در تدريس، يادگيري، تركيبات متنوع جمعيت دانشجويي و ت

ار دارند شوند و انتظاي، معلمان سردرگم ميهاي توسعه حرفهر در غياب برنامهكند. در اين عصميمورد كيفيت آموزش طلب
ل ي به دنباور فردكه خودشان ازطريق آزمون و خطا ياد بگيرند كه چگونه آموزش خود را به تنهايي بهبود بخشند، و به ط

هاي رنامهبزيرا  ، بايد فراموش شوداي مورد نياز باشند. ولي در دوره آموزشي جديد، آزمايش وخطا درآموزشتوسعه حرفه
اي هتوسعه حرفلمان وتواند اين روش قديمي را بپذيرد. مقاله حاضر با هدف ارائه الگويي براي آموزش معاي نميتوسعه حرفه

ي آماده هار برنامهو ارتباطات دآنها، پر اهميت نشان دادن تحليل نيازها و ادغام تجزيه و تحليل نيازها با فناوري اطالعات 
 دكه ادغامشان دااي نگارش يافته شده است. نتايج اصلي اين پژوهش نكتابخانه-ي مروريباشد كه به شيوهسازي معلمان مي

هايي يجاد فرصتااي معلمان را با هاي حرفهتواند يادگيري و پيشرفتو ارتباطات مياطالعات تجزيه و تحليل نيازها با فناوري
 موزش قرارآبيت و هاي آموزشي آنها، افزايش دهد. زيرا معلماني كه خوب مورد تريد ازطريق برنامههاي جدبراي خلق ايده

  شوند.گيرند، باعث ارتقاء و پيشرفت دانش آموزان ميمي

  

  ايآموزش معلمان، تجزيه و تحليل نيازها، فناوري اطالعات و ارتباطات، توسعه حرفه: كليد واژه ها

  

  

  

  

                                                            
  gmail.com2010j.h.alizadeh@استاديار گروه تربيت حرفه اي، دانشگاه فرهنگيان، ايران.   .1

  .دانشگاه فرهنگيان، ايران، ، دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشجو معلم .2
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يران با تأكيد بر برنامـه حلقه مفقوده نظام تربيت معلم ا :فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا)آموزش مبتني بر 
  دوره آموزش ابتدايي در درسـي

  2،علي دلقندي1عباس قاسميان

  چكيده

نيز و فيت تدريسبود كييادگيري مي تواند به ارتقاء و به- استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) درفرايند ياددهي
ا) ربرد (فاووسعه كاتوضعيت نظامهاي آموزشي در جهان نشاندهنده توجه روز افزون به  دستاوردهاي نظام آموزشي منجر گردد.

ر دآنجا كه  اشد.ازبدر فرآيند تعليم وتربيت است .يكي از عوامل  اساسي موثردر اين زمينه سطح مهارت ودانش معلمان مي 
نامه هاي ضعيت برعهده دانشگاه فرهنگيان گذاشته شده است در اين مقاله به بررسي وحال حاضر وظيفه تربيت معلمان بر 

يل قرار مورد تحل بتداييادرسي اين دانشگاه پرداخته و ميزان توجه به اين مهم را با تاكيد بر برنامه درسي كارشناسي آموزش 
 درسي ارتباط مستقيم ه در اين دوره تنها سه واحدواحد درسي ارائه شد 150نتايج بررسي نشان مي دهد از مجموع . داده ايم

هايي اركدر ادامه راهبا كاربرد فاوا در آموزش دارد.ودرساير دروس توجهي چنداني به توسعه وكاربست اين موضوع نشده است.
  . جهت برون رفت ازاين  وضعيت ناكارآمد ارائه گرديده است

 

  تربيت معلم برنامه درسي، (فاوا)، ارتباطات فناوري اطالعات و آموزش وپرورش، :كليد واژه ها
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  سازي مدرسه و معلمانفناوري اطالعات و ارتباطات و به
  1فاطمه جعفري كليبر

 

 چكيده

د . سوس مي شود و محهرچه دنيا به سوي نوگرايي پيش مي رود توجه و نياز بشر به فناوري هاي نوينِ اطالعاتي بيشتر مشهو
يچ كس همر را افرصت خواه تهديد جزو ضرورت هاي زندگي امروز خانواده ها شده است و البته اين  فضاهاي مجازي خواه

دنياي  . در اين ل هاستانكار نمي كند . بي ترديد مجهز شدن بر اين سواد رايانه در عصر فناوري الزمة ناگزير رشد علمي نس
 اي پرشتابهيشرفت پرخورداري خود از فضاهاي مجازي هم دوش الكترونيكي ، آحاد مردم جامعه سعي دارند با افزايش توان ب

 ه مدارس وكت چرا ، حركتي رو به جلو داشته باشند . آموختن دانش هاي نوين براي معلم و دانش آموز الزام و اجبار اس

ناورانه عقب ن قافله فاي از كالس ها روز به روز بنا به اقتضا به  امكانات الكترونيكي و ارتباطات نوين تجهيز مي شوند و هركس
شد كه نرخ ر ژي استبماند خود به خود از گردونه بيرون خواهد افتاد . هدف اين مقاله ترسيم چشم انداز نسل آتي تكنولو

 –وصيفي روش ت علمي و توان نيروي انساني نهاد اثرگذار آموزش و پرورش را ارتقا و بهبود مي بخشد . اين پژوهش به

 رفته است .كتابخانه اي صورت گ

 اساسنامه رويكرد انتقادي، آموزش الكترونيكي، فضاي مجازي، فناوري اطالعات، مدرسه هوشمند كليدواژه ها:
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  فضاي مجازي، راهكاري عملي براي برون رفت از چالش هاي درس پژوهي
  3؛ جعفر رجب زاده2؛ علي محمودلو1رسول بهنام قراجلر

 

 چكيده

پژوهي  ت. درسو پرورش هر كشوري باال بردن منِ حرفه اي معلمان خـــــود بوده و هس يكي از هدف هاي اساسي آموزش
 ر چند سالدژاپن  كه در واقع به نوعي تحقيق در تدريس مي باشد، يكي از اين راهكارهاي مقتبس از آموزش و پرورش كشور

ت. داشته اس وبي همگذاشته شده و نتايج خ اخير مي باشد كه در تعدادي از كشور هاي جهان، اعم از غربي و شرقي به اجرا
ه بالقه مند عن خود ايران يكي از همين كشور هايي است كه متوليّان آموزش و پرورش آن جهت باال بردن من حرفه اي معلما
كه  دز اين داركايت ااستفاده از اين شيوه ي پژوهي بوده است. نتايج جشنواره ها و همايش هاي برگزار شده در اين خصوص ح

رسه و يك مد اين شيوه، بنابر داليلي از جمله كمبود وقت معلمان، عدم حضور هر روزه ي اعضاي گروه درس پژوهي در
اين  زاري كيفينع برگاعتراض اولياي دانش آموزان و حتي عدم همكاري اولياي مدرسه و ... با چالش هايي مواجه بوده كه ما

اي ي بهينه از فضهن مطالعه در صدد آن است كه بتواند با طرح چگونگي استفادمهم در مدارس مي گردد. با اين اوصاف، اي
و با به  حليليت -ها بپردازد. به همين جهت با انتخاب روش توصيفيهاي اجتماعي، به رفع اغلب اين چالشمجازي و شبكه

رحي ها نموده و طادهم به جمع آوري داي و سند كاوي، و مصاحبه با معلمان و مديران مدارس، اقداكارگيري ابزار كتابخانه
يل گروه و با تشك جتماعيابراي تسهيل اين مهم ارايه كرده است. نتايج مطالعه نشان داد كه مي توان با استفاده از شبكه هاي 

ن ها حتي از اي هاي درس پژوهي مجازي در سطح يك مدرسه يا چند مدرسه و يا بين مدارسِ نواحي و حتي بزرگتر و بيشتر
 ود.در سطح استان و كشور اقدام به برگزاري اين پژوهش در تدريس نموده و به رفع چالش هاي آن اقدام نم

  هاهاي اجتماعي، رفع چالشدرس پژوهي، فضاي مجازي، شبكه كليدواژه ها:
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  مربي دانشگاه فرهنگيان ،كارشناسي ارشد.  3
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