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 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ذهنیت فلسفی، ایدئولوژی برنامه درسی و رویکردهای تدریس دبیران 
 -باشد که با استفاده از روش توصیفی شناختی می های جمعیت دوره متوسطه دوم بر اساس ویژگی

های  پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دبیران دوره متوسطه دوم رشته
پرسشنامه 183نفر می باشد که با روش سرشماری در نهایت  422نظری شهرستان نهاوند به تعداد 

(، ایدئولوژی برنامه 1384های ذهنیت فلسفی ) ری گردید. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامهآو جمع
ها با استفاده از نظر  باشد روایی صوری پرسشنامه ( می4007( و رویکردهای تدریس)1393درسی)

و  88/0و رویکرد تدریس 74/0متخصصان تأیید گردید؛ ضریب آلفای کرونباخ برای ذهنیت فلسفی 
به دست آمد. جهت  99/0ایی برای هریک از ابعاد ایدئولوژی برنامه درسی باالتر از ضریب باز آزم

در دو بخش آمار توصیفی)فراوانی، درصد، میانگین، Spss V44 افزار  ها از نرم وتحلیل داده تجزیه
 انحراف استاندارد و نمودار( و استنباطی)آزمون لوین، تحلیل واریانس تک متغیره و چندمتغیره( بهره

پذیری، همچنین  ذهنیت فلسفی و ابعاد تعمق، انعطافهای پژوهش نشان داد که در  گرفته شد. یافته
داری وجود دارد. همچنین  رویکرد تدریس معلم محور و محصل محور برحسب جنسیت تفاوت معنی

یرنده پژوهان علمی، کارایی اجتماعی، یادگ تفاوتی بین معلمان مرد و زن در جامعیت، ایدئولوژی دانش
پذیری  محور و بازسازی اجتماعی مالحظه نگردید. نتایج حاکی از آن بود که بین نمرات بعد انعطاف

 داری وجود دارد. برحسب مدرک تحصیلی تفاوت معنی
 

 یت فلسفی، ایدئولوژی برنامه درسی، رویکردهای تدریس. ذهنجنسیت، مدرک تحصیلی،  واژگان کلیدی:
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 یراندانشگاه تهران، تهران، ا ی،آموزش یها ا و برنامهه گروه روش یاردانش 3



45 7931زمستان ، دوم، شماره دهمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 

 

 مقدمه 
داند که انسان با آن درگیر  ای می ترین مسئله ها را مشکل ربیت انسانکانت، تعلیم و ت

های  (. نظام آموزشی کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، در اغلب نظام11، ص1389است)کوی،
پندارند که درصدد یادگیری و کسب دانش از مرجعی آگاه پای  آموزشی دانش آموزان را فراگیرانی می

نهند، اما حال سؤال این است که مراجع انتقال دهنده دانش خود باید دارای چه  یبه وادی مدرسه م
خصوصیاتی باشند و از چه نوع دانش ویژگی رفتاری و فکری برخوردار باشند؟ آیا در دنیای کنونی 

هایی از این قبیل،  ها و سؤال های سنتی به دانش آموزان دانش را منتقل نمود؟ این توان به شیوه می
اندرکاران آموزشی و مربیان تربیتی بیش از گذشته ذهن متخصصان و  های دست م توجه به ویژگیلزو

ترین و شاید تنها  متولیان امر تعلیم و تربیت را به خود جلب نموده است. چرا که، معلمان از اصلی
یم و ی تعل آیند، لذا ایجاد هرگونه دگرگونی در عرصه مسئول اجرای محتوای آموزشی به شمار می

(. در 24، ص1388کند)شهبازی، جعفری، ی نگرش و تفکر معلمان را ضروری می تربیت، تغییر در نحوه
زیادی به نحوه تفکر، کیفیت، برقراری ارتباط  های ابالغی تا حد واقع، موفقیت یا عدم موفقیت برنامه

ای خود با  طقه( در نشست من1990او با دانش آموزان و... بستگی خواهد داشت. چنانچه یونسکو)
وپرورش برای آینده، به ارتباط شایستگی نظام آموزشی و میزان شایستگی معلمان آن  موضوع آموزش

داند)جمشیدی توانا،  کیفیت معلمان می نظام اشاره کرده وکیفیت نظام آموزشی را در گرو
دن کامل وپرورش را شکوفا کر ترین هدف آموزش (. از سوی دیگر، اگر مهم4، ص1398جمعه، امام

توان به  ( قلمداد نماییم، می91، ص1394های متعالی)کدیور،  شخصیت دانش آموزان و پرورش ارزش
)به تغییرات بدنی و آنچه در کارکرد جسمی فرد  1توانایی شکوفایی شخصیت در قالب رشد جسمانی

 3شد اجتماعیآید(، ر )دربرگیرنده تغییراتی که در شخصیت فرد به وجود می 4دهد(، رشد شخصی رخ می
)تغییرات حاصل در اندیشه  2پذیرد( و رشد شناختی )به تغییراتی که در روابط فرد با دیگران صورت می

( و اذعان داشت که 42، ص1394شود( اشاره نمود)کدیور،  و شناخت فرد در طول زندگی را شامل می
همیت و البته پیچیده و سخت شناسایی عوامل متعدد تأثیرگذار در فرایند تعلیم و تربیت بسیار حائز ا

های موجود در امر تعلیم و تربیت برای رسیدن به اهداف و  رو؛ توجه به پیچیدگی این خواهد بود. از
 طلبد. دگرگونی نظام آموزشی  همت و تالشی مضاعف را می
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پژوهش حاضر درصدد است که در پرداختن و شناسایی مواردی نظیر؛ ذهنیت فلسفی، نوع 
امه درسی و رویکرد تدریس دبیران در مسیر تحوالت نظام آموزشی، کمک به آگاهی و ایدئولوژی برن

های جمعیت  ی تعلیم و تربیت گام برداشته و به بررسی ویژگی الذکر در عرصه شناسایی موارد فوق
های ذهنیت فلسفی، ایدئولوژی برنامه درسی و  شناختی دبیران در برخورداری از هر یک از مؤلفه

تدریس بپردازد. آگاهی از ذهنیت فلسفی، نوع ایدئولوژی برنامه درسی و رویکرد تدریس  رویکردهای
های  اندرکاران و متولیان برنامه تواند از دو بعد اساسی مؤثر واقع گردد؛ بعد اول: در ارتباط با دست می

وزشی با توجه توانند در تهیه رئوس مطالب و ارائه محتوای آم صورتی که آنان می باشد. به آموزشی می
های الزم را انجام دهند. بعد دوم:  بندی گیری و اولویت به خصوصیات دبیران و طرز فکر آنان تصمیم

آنان بهتر  -1در این بعد از چند جهت شناسایی ابعاد تفکر و نگرش دبیران برای آنان مفید خواهد بود. 
ی  ش همکاران خود با روحیهدر ارتباط و پذیر -4توانند اهداف درسی خود را مشخص کنند.  می

در نهایت در گفتگوی با مردم و خارج شدن از فشارهای ایدئولوژیکی جامعه  -3باالتری عمل نمایند. 
 -22، ص1393؛ به نقل از اسکایرو،4002توانند موفق و مؤثر واقع گردند)کاتی و اسکایرو، و مردم می

23.) 
توان به وجود عناصر خالق و منطقی  می های آموزشی پویا های نظام ذهنیت فلسفی؛ از ویژگی

خواند که از  ذهنیت فلسفی برخوردار  1توان دارای تفکر منطقی ها اشاره کرد و معلمی را می در آن
توان از مواردی چون؛ طرز تفکر، نحوه برخورد با مسائل و خصوصیات  باشد. ذهن فلسفی فرد را می
، 1389تبلور یافته است)دمرچیلی و رسول نژاد، های مختلف رفتار وی فکری او شناخت که در جنبه

های  ها و ویژگی توانایی»ذهنیت فلسفی یا همان طرز تفکر صحیح علمی، عبارت است از (.149ص
« دهد های صحیح، عادت می نماید او را به داشتن قضاوت ذهن که فرد را در تفکر صحیح کمک می

3، تعمق4که شامل سه بعد جامعیت
 ، به نقل از شهبازی و1384است)اسمیت،  2پذیری و انعطاف 

خواهد که در برابر  (، جامعیت از ما می1384بنا به تعریف اسمیت) (. جامعیت:24، ص1388جعفری،  
های درازمدت  فشار آنی و مورد خاص بودن مقاومت کنیم و مسائل خودمان را بر اساس هدف

رده و به کار بریم، ولی رشد یک دست آو بنگریم. در انجام چنین کاری، قدرت تعمیم خالق به
(. تعمق: از نظر 89 -99شکیبایی برای تفکرات عمیق نظری پیش نیازی برای آن است)ص
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برداری از نوع عبارت یا روش کار  ( غالباً مفیدترین نوع سؤال، ماهیت آن در پرده1370اسمیت)
برخورداری از توانایی توان از تعمق به عنوان  است. در واقع می« بدیهی»و « مشهود»، «آشکار»

(. تعمق 93، ص1391زاد و دادخواه،  برخورد نزدیک با اصول اساسی موقعیت است، یاد کرد)بیک
ها را مورد مطالعه عمیق قرار  ها و پدیده شود فرد ایده عنوان بعد دوم ذهن فلسفی سبب می به

از ابعاد ذهنیت فلسفی  پذیری؛ سومین ویژگی (. انعطاف412، ص1389دهد)جاویدی کالته، ابوترابی، 
شود. افراد دارای ذهن فلسفی با فهم تفاوت میان  پذیری یا قابلیت انعطاف شامل می را انعطاف

ها تعدادی از  توانند مسائل را نه دو جانبه بلکه چند جانبه ببینند. آن متضادها و متناقضات کامل، می
ی که از پشتیبانی خوبی برخوردارند، اقدام های ها را در نظر گرفته و مایلند تا برحسب فرضیه انتخاب

 (.100، ص 1384کنند)اسمیت، 
گیری اجتماعی، فلسفی و یا سیاسی آغاز  ایدئولوژی برنامه درسی: هر برنامه درسی با یک جهت

، 1372ساز،  هایی شکل خواهد گرفت)قورچیان و تن گیری هدف تبع بر اساس آن جهت گردد و به می
های  گیری معلمان دارای ارتباط نزدیک با روش از آنجایی که باورها و جهت(. و از سوی دیگر، 72ص

مختلف و اهداف آموزشی است و از باورها در فرایندهای یادگیری به مثابه مشاهده یادگیرنده در محتوا 
(. لذا، حمایت و آشنایی معلمان با 22، ص4012، 1گردد)براور و وایلد و حیطه عمل یاد می

( به 31، ص1388های( البته پر مناقشه برنامه درسی)مهرمحمدی، امین خندقی،  ولوژیهای)ایدئ نظریه
عنوان یکی از عوامل تشکیل دهنده در این حیطه که در ابتدای قرن حاضر وضعیت تغییر مداوم را 

(، در نوع آموزش به فراگیران تأثیر 199، ص 4002، 3، به نقل از مارش4،4000نماید)رایت تجربه می
های(  گیری)ایدئولوژی، نظریه، گرایش خواهد داشت. با توجه به حساسیت و پیچیدگی جهت مطلوبی

پردازان حوزه برنامه درسی قرار  برنامه درسی، همواره در طول تاریخ مورد توجه متخصصان و نظریه
(، 1991)8(، لوی1989)2نظرانی چون ویلیام شوبرت توان به صاحب عنوان مثال می گرفته است. به

(، 1999)1(، مک نیل1994(، کلیبارد)1992)8(، آیزنر1972)7(، آیزنر و واالنس1983)9رمیل
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اند.  در پژوهش حاضر  ( و... اشاره نمود که در این حوزه فعالیت نموده4008(، اسکایرو)1989)4شورت
  2( برنامه درسی را شامل 1393بندی ایدئولوژی اسکایرو مبنا قرار گرفته شده است. اسکایرو) تقسیم

داند و برای  پژوهان علمی، یادگیرنده محور، کارایی اجتماعی، بازسازی اجتماعی می ایدئولوژی دانش
نماید.  و ارزشیابی ذکر می هدف، تدریس، یادگیری، دانش، فراگیربعد  9هر یک خصوصیاتی در 

دیده، پژوهان علمی؛ دانش فرهنگی را که در نتیجه فعالیت متخصصان و گذشت زمان حاصل گر دانش
. همچنین دانش در کارایی اجتماعی مجموعه رفتارهای متجلی در نمایند مهم و با ارزش تلقی می
ی فرایند تغییر رفتار محسوب  گردد، بر همین اساس آموزش نیز به مثابه اعمال فرد را شامل می

و  (. ایدئولوژی یادگیرنده محور، تأکید خود را متوجه نیازها90 -91ص1383شود)قادری،  می
بخشی فضای مدرسه جهت رشد و ارتقاء طبیعی افراد  داند و بر لذت های فراگیران می مشغولی دل

(. طرفداران ایدئولوژی بازسازی اجتماعی نیز، هدف آموزش را 29ص1393ورزد)اسکایرو،  اهتمام می
دانند،  میو خشنودکننده برای اعضای آن  ای جدید و عادل با احراز شرایط راضی کمک به ایجاد جامعه

های اقتصادی، اجتماعی،  عدالتی البته این آموزش را مستلزم آگاهی از وجود مشکالت گسترده و نا
؛ به نقل از فرمهینی و 4008پندارند اسکایرو،  قومی و جنسیتی حاکم بر اعضای جامعه بدیهی می

 (. 4393 -4392ص 4012ملکی، 
ابزارهای اساسی در فرایندهای تعلیم و  های آموزشی جزء در نظام 3رویکردهای تدریس؛ تدریس

وپرورش یا  شود. لذا هنگامی که سخن از آموزش تربیت برای انتقال اطالعات به مخاطب محسوب می
مراتب بیشتر از سایر  ویژه تدریس به آید، مفاهیمی همچون معلم و به آموزش عالی به میان می
وپرورش تلقی  ای تدریس را مترادف با آموزش هشوند، تا آنجا که حتی عد متغیرهای مربوط نمایان می

(. اگر برنامه درسی را طرحی 98، ص1389؛ به نقل از عندلیب و احمدی، 1384اند)فتحی آذر، کرده
های یادگیری بیان نماییم، تدریس اجرای برنامه درسی  ای از فرصت جهت  فراهم کردن مجموعه

شده است. لذا  ریزی های یادگیری طرح وز با فرصتآم توسط معلم و به معنای درگیر نمودن عملی دانش
منزله نادیده گرفتن نیمی از برنامه درسی یعنی اجرای آن  اگر به تدریس بهای کافی داده نشود به

(. لذا، بعد از بررسی جایگاه سه مؤلفه مذکور و نقش آنان در 2، ص1391است)بانگی مشهدسری، 
 شود.    های انجام شده، پرداخته می شینه پژوهشفرایند یادگیری یاددهی، حال به بررسی پی
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شناسایی رویکرد غالب برنامه درسی معلمان » ( در پژوهشی تحت عنوان1388پور کلور) تقی
گزارش نموده است؛ بین «  87 -88تحصیلی  مدارس ابتدایی منطقه شهر قدس شهریار در سال

ون؛ جنسیت و مدرک تحصیلی تفاوت نظرات افراد در رابطه با رویکرد غالب برحسب متغیرهایی چ
داری  های تحصیلی و سابقه کار تفاوت معنی داری وجود داشت، اما بین متغیرهایی نظیر؛ پایه معنی

بررسی نوع ایدئولوژی برنامه درسی  »( با عنوان 1390نتایج پژوهش ملکی)وجود نداشت.  همچنین، 
ی دولتی سطح شهر تهران در سال ها های علوم تربیتی دانشگاه اعضای هیأت علمی دانشکده

ی؛ حاکی از آن بود که جنسیت، مرتبه شناخت یتجمعمبنی بر بررسی متغیرهای « 89-90تحصیلی 
علمی و سابقه تدریس نیز نشان داد که اعضای هیأت علمی مرد وزن با هر مرتبه علمی و با هر سابق 

( نیز، در 1390حبیبی) اند. شان دادهمحور ن –تدریس، گرایش غالب خود را به ایدئولوژی یادگیرنده 
ی دبیران با رویکردهای شناس معرفتی بین باورهای  بررسی رابطه»نتایج پژوهش خود با عنوان 

دار نمرات دبیران مرد و زن در زمینه  بر تفاوت معنی« تدریس آنان در مقطع متوسطه شهر سنندج
نمایید که بین تأثیر باورهای  یمباورهای معرفت شناختی اشاره نموده است. همچنین گزارش 

ی معناداری وجود  شناسی شخصی دبیران بر رویکردهای تدریس آنان از لحاظ جنسیت رابطه معرفت
 نداشته است.

های برنامه درسی  گیری جهت» ( در پژوهش خود با عنوان1391اکبری بورنگ و همکاران)
ی، حضوری( در دانشگاه علوم پزشکی استادان: نقش جنسیت، مرتبه علمی و نحوه ارائه آموزش)مجاز

نوع ارائه  برحسبهای برنامه درسی استادان  گیری به این نتایج رسیدند که؛ بین جهت« مشهد
آموزش)حضوری و مجازی( و مرتبه علمی آنان تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین برحسب جنسیت 

( در 1391زمانی بابگهری)نشد.  های برنامه درسی استادان مشاهده گیری تفاوت معناداری در جهت
 علمی یئتبررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس اعضای ه »پژوهش خود با عنوان 

های ذهنیت  گزارش نموده است که در میانگین مستقل tبا مقایسه  «نهای دولتی شهر کرما دانشگاه
های روش تدریس بر اساس ینفلسفی  دو گروه مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد، اما در میانگ

بررسی  »( نیز در پژوهش خود با عنوان1391و همکاران) شیرزادجنسیت تفاوت معنادار یافت نشد. 
در نتایج نشان دادند « ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران مدارس متوسطه شهر کرج نرابطه بی

رشته تحصیلی، مدرک  که؛ بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران بر اساس متغیرهای جنسیت،
 تحصیلی و سابقه خدمت نیز همبستگی معناداری مشاهده شده است.
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رابطه ذهنیت فلسفی با جهت گیری های برنامه درسی »( با عنوان 1394نتایج پژوهش رمرودی)
ن بود که بین ذهنیت فلسفی و بعد تعمق برحسب حاکی از آ« دبیران مدارس متوسطه شهر زاهدان
داری مشاهده شد که افراد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس  مدرک تحصیلی دبیران تفاوت معنی

نسبت به مدرک لیسانس از ذهنیت فلسفی و تعمق بیشتری برخوردار هستند. از بین ذهنیت فلسفی و 
دار مشاهده شد که مردان از سطح تعمق  نیابعاد آن برحسب جنسیت فقط در بعد تعمق تفاوت مع

های برنامه درسی دبیران برحسب  گیری باالتری برخوردار بودند. اما در نتایج پژوهش برای جهت
بررسی » در پژوهشی دیگر با عنوان جنسیت، سن و مدرک تحصیلی تفاوتی مشاهده نشد. 

( انجام 4008سط ردینگ)که تو« گیری برنامه درسی معلمان و مدیران مدارس کاتولیک جهت
ی)متغیرهای شناخت یتجمعهای  نفر از معلمان و مدیران در ارتباط با ویژگی 380گیری  پذیرفت، جهت

دموگرافیک( با استفاده از پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین 
طه معناداری وجود داشت، زنان و گرایانه و متغیرهای جنسیت، و مقطع مدرسه راب گیری انسان جهت

 گرایانه ابراز داشتند. گیری انسان گذاری بیشتری به جهت معلمان مقاطع ابتدایی گرایش و ارزش

گیری مدیران مدارس عمومی با بررسی جهت» ( نیز در پژوهش خود با عنوان 4008فویل)
ی مدیران بر اساس گیری برنامه درس ، به بررسی جهت«استفاده از برنامه درسی اصالح شده

مدیر بر اساس شش   899های شخصیتی، شغلی و مدرسه پرداخت. در این پژوهش  ویژگی
گرایانه، فناورانه)رفتاری(، بازسازی اجتماعی،  گیری برنامه درسی فرایندهای شناختی، انسان جهت
کی از آن بود گزینی شوآب مورد نظرسنجی قرار گرفتند که نتایج حا گرایی آکادمیک  و البته به عقل

گیری برنامه درسی مدیران مشاهده  ی و جهتشناخت تیجمعهای  داری بین ویژگی که؛ اختالف معنی
بررسی ذهنیت فلسفی در مدیران »( نیز، در پژوهشی با عنوان 4013گردید. انصاری و همکاران)

بعاد جامعیت و تعمق نفر مرد، دریافتند که در ا 38نفر زن و  38نفر، 79به تعداد  با نمونه« پرستاری
ی نگردید. دار یمعنپذیری تفاوت  مردان در شرایط باالتری نسبت به زنان قرار دارند. اما در بعد انعطاف

های جمعیت شناختی، های انجام شده مبنی ارزش و اثرگذاری ویژگی با بررسی نتایج پژوهشی
 تیذهنهای  مؤلفهپژوهش حاضر درصدد است که به بررسی نقش جنسیت و مدرک تحصیلی در 

 فلسفی، ایدئولوژی برنامه درسی و رویکردهای تدریس دبیران متوسطه نظری بپردازد.

 شناسی تحقیق روش

باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه  روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی می
نهاوند، دبیران دوره متوسطه دوم نظری شهرستان نهاوند)شامل دبیران متوسطه در سطح شهر 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/604883
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/604883
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/604883
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باشد. با توجه به حجم  مرد( می 137نفر زن و  107نفر) 422شهرگیان و بخش برزول( به تعداد 
ها و  آوری پرسشنامه استفاده گردید. پس از جمع 1محدود جامعه در پژوهش حاضر، از روش سرشماری

مورد تحلیل  و پرسشنامه جهت تجزیه 183های مخدوش و ناقص، در نهایت تعداد  حذف پرسشنامه
در دو بخش  Spss V44افزار آماری  ها نیز، از نرم وتحلیل داده منظور تجزیه استفاده قرار گرفت. به

های آمار توصیفی  آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. ابتدا در بخش آمار توصیفی از شاخص
ه گرفته شد. در مرحله بعد وتحلیل بهر نظیر؛ فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و نمودار جهت تجزیه

منظور آزمون فرضیات و پاسخگویی به سؤاالت تحقیق از آمار استنباطی نظیر؛ آزمون لوین، تحلیل  به
 واریانس تک متغیره و چندمتغیره مورد استفاده قرار گرفت.

 ابزار پژوهش 
یوه صوری مورد ها به ش باشد، روایی پرسشنامه ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، پرسشنامه می

ها از ضریب آلفای کرونباخ و  تأیید متخصصان امر قرار گرفت. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه
گیری و سنجش ذهنیت  روش باز آزمایی بهره گرفته شده است. پرسشنامه ذهنیت فلسفی؛ برای اندازه

( تهیه شده، 1383پور) یی برگرفته از مدل اسمیت که توسط سیف هاشمی و رجائ فلسفی از پرسشنامه
سؤال بسته پاسخ با طیف لیکرت)همیشه، اکثراً، اغلب، بسیار  30استفاده گردید. این پرسشنامه شامل 

پذیری است.  باشد و دارای سه بعد جامعیت، تعمق و انعطاف ( می8تا  1های  کم و هرگز و با نمره
آمد.  دست به 73/0( برابر با 1390پایایی پرسشنامه ذهنیت فلسفی در پژوهش پورقاز و همکاران)

گزارش نموده است. در پژوهش  7/0( نیز، ضریب پایایی این پرسشنامه را باالتر از 1393رضایی)
 برآورد شد. 74/0حاضر نیز پایایی پرسشنامه ذهنیت فلسفی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

( 1393) 4ئولوژی برنامه درسی اسکایروپرسشنامه ایدئولوژی برنامه درسی؛ پرسشنامه استاندارد اید
ی؛  گانه های ششدارای شش بخش است که هر بخش دارای چهار عبارت بوده و به ترتیب مؤلفه

که با  سنجند را می 8و ارزشیابی 7، ماهیت فراگیر9دانشماهیت ، 8یادگیریماهیت ، 2، تدریس3هدف

                                                 
1
 در این پژوهش به جای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شده است..  

4
 . Schiro 

3
 . Purpose of Education 

2
 . Teaching 

8
 . Nature of  Learning 

9
 . Nature of Knowledge 

7
 . Nature of Childhood 

8
 . Evaluation 
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پژوهان  دانش -  شده وژی از پیش تعییندر قالب چهار نوع ایدئولدبیران جمع آنان نوع ایدئولوژی 
. ایدئولوژی غالب گردد محاسبه می -آیی اجتماعی و کار بازسازی اجتماعی یادگیرنده محور، علمی،

آمده از حاصل جمع نمرات هر شش مؤلفه برنامه درسی  دست فرد همان ایدئولوژی است که امتیاز به
در این پژوهش با استفاده از روش باز  ها باشد. یدارای کمترین نمره نسبت به سایر نمرات ایدئولوژ

پژوهان علمی، یادگیرنده محور، بازسازی اجتماعی و  آزمایی ضریب پایایی برای ایدئولوژی دانش
پرسشنامه رویکردهای به دست آمد.  78/0و  74/0، 99/0، 91/0کارایی اجتماعی به ترتیب برابر 

نژاد و  ؛ مورد استفاده مهدی4007ول ) تریگ تدریس؛ پرسشنامه رویکردهای تدریس پراسر و
ای لیکرت)هرگز، بسیار کم، اغلب، اکثراً و  سؤال در طیف پنج درجه 44( شامل 1393اسماعیلی، 

 10محور  و  -سؤال اول مربوط به رویکرد تدریس معلم  14باشد که  ( می8تا  1های  همیشه؛ با نمره
( در 1393نژاد و اسماعیلی) باشد. مهدی ر میمحو -سؤال دوم مربوط به رویکرد تدریس محصل

برآورد کرده بودند که در  82/0پژوهش خود، برای پرسشنامه رویکرد تدریس ضریب آلفای کرونباخ را 

 برآورد گردید. 88/0پژوهش حاضر نیز، پایایی برای پرسشنامه رویکرد تدریس 

 های پژوهش یافته
نفر  183آمده است. نمونه پژوهش حاضر برابر  1-1همان طور که در نتایج آمار توصیفی جدول 

درصد افراد نمونه مربوط  8/27نفر یعنی معادل  87درصد مرد و  8/84نفر معادل  99باشد که تعداد  می
باشد. طبق نتایج جدول در بررسی مدرک تحصیلی گروه نمونه مشخص گردید که  به جنسیت زن می

باشد. افراد دارای مدرک  درصد می 9/71رشناسی با باالترین فراوانی مربوط به مدرک تحصیلی کا
 1باشند، مدرک تحصیلی دکتری نیز تنها با تعداد  می 9/47نفر و معادل درصدی  81کارشناسی ارشد 

درصد گروه نمونه را به خود اختصاص داده است. در بررسی سابقه تدریس آن طور  8/0فراوانی معادل 
 23با  8-10درصد(، سابقه  7/8فراوانی) 19سال با  1-8دریس شود افراد با سابقه ت که مشاهده می

با فراوانی  19-40درصد(، سابقه تدریس  3/41فراوانی) 39با  11-18(، سابقه تدریس 8/43فراوانی)
درصد( گروه نمونه را تشکیل  2/32فراوانی ) 93با تعداد  41-30درصد( و سابقه تدریس  14) 44
 دهند. می
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 آمار توصیفیهای  یافته 1-1جدول 
 جمع درصد کل جمع فراوانی درصد فراوانی فراوانی نوع متغیر

 

 جنسیت

  8/84 99 مرد

183 

 

 8/27 87 زن درصد 100

 

مدرک 

 تحصیلی

  9/71 131 کارشناسی

183 

 

 9/47 81 کارشناسی ارشد درصد 100

 8/0 1 دکتری

 

 

سابقه 

 تدریس

  7/8 19 سال 1 -8

 

183 

 

 

 درصد 100

 8/43 23 سال 9 -10

 3/41 39 سال 11 -18

 14%  44 سال 19 -40

 2/32 93 سال 41 -30

 

بهه   دبیرانپذیری(  ذهنیت فلسفی)و هر یک از ابعاد جامعیت، تعمق و انعطافسؤال اول؛ میانگین 
 باشد؟ های تشکیل دهنده چگونه می تفکیک گویه

 

 ذهنیت فلسفی های های مؤلفه گویه میانگین  4 -1جدول 
کامالً  جمع میانگین

 (1مخالفم)

 

 مخالفم
(4) 

 تا حدودی
(3) 

 موافقم
(2) 

کامالً 
 (8موافقم)

 ها مؤلفه ها گویه

  1گویه  38 88 28 13 4 183 77/3
 
 
 
 

 جامعیت

 4گویه  37 83 89 9 1 183 81/3

 3گویه  44 91 87 14 1 183 99/3

 2گویه  30 99 29 48 10 183 24/3

 8گویه  87 83 30 14 1 183 00/2

 9گویه  88 97 48 1 4 183 30/2

 7گویه  91 89 31 8 _ 183 10/2

 8گویه  90 74 22 8 4 183 00/2
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 9گویه  92 87 49 9 _ 183 12/2

 10گویه  91 84 34 9 4 183 09/2

میانگین  29/3 

 کل

  1گویه  48 81 29 37 41 183 18/3
 
 
 

 تعمق

 4گویه  89 99 28 10 _ 183 93/3

 3گویه  38 82 23 19 4 183 71/3

 2 گویه 98 78 32 2 4 183 09/2

 8گویه  30 73 88 44 3 183 87/3

 9گویه  28 97 29 41 2 183 99/3

 7گویه  28 98 32 8 1 183 00/2

 8گویه  99 81 44 8 3 183 14/2

 9گویه  22 73 29 17 3 183 78/3

 10گویه  80 79 29 7 1 183 91/3

میانگین  92/3 

 کل

  1گویه  19 22 77 38 8 183 19/3

 

 

 

 پذیری انعطاف

 4گویه  49 93 99 41 2 183 29/3

 3گویه  41 39 29 81 49 183 89/4

 2گویه  10 38 28 93 47 183 99/4

 8گویه  18 40 24 89 80 183 24/4

 9گویه  17 33 90 82 19 183 89/4

 7گویه  12 34 94 99 9 183 89/4

 8گویه  21 94 29 49 8 183 89/3

 9گویه  20 90 37 14 2 183 81/3

 10گویه  97 70 39 8 4 183 02/2

میانگین  79/3 

 کل

 

ذهنیتتتتتتتت  93/3      

 فلسفی
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های مربوط به دو بعد  ، میانگین در تمام گویهشود یم( مالحظه 4-1که در جدول باال ) طور همان

گویه مربوط به بعد  10باشد، اگر چه در  ت و تعمق باالتر از میانگین فرضی طیف لیکرت میجامعی
پذیری با روی هم ریختن میانگین این بعد باالتر از سطح میانگین طیف لیکرت است؛ اما  انعطاف

از سطح میانگین  تر پایینهای این مؤلفه  % کل گویه80معادل  3 -2 -8 -9 -7گویه  8میانگین 
باالتر از سطح میانگین  1 -4 -8 -9 -10گویه  8ها یعنی  % گویه80لیکرت نمایش داده شد و  طیف

 طیف لیکرت بود. 

 
 پذیری ای سطوح جامعیت، تعمق و انعطاف نمودار مقایسه 1-1شکل

پهذیری   بر اساس نمودار فوق، در بین دبیران میانگین سطوح جامعیهت بیشهتر از تعمهق و انعطهاف    

 پذیری در سطح باالتری است. زان تعمق نسبت به انعطافمی نیهمچناست. 
های  های ایدئولوژی برنامه درسی)و مؤلفه در هر یک از گویه وضعیت دبیرانسؤال دوم؛ 

پژوهان علمی، ایدئولوژی کارایی اجتماعی، ایدئولوژی یادگیرنده محور، ایدئولوژی بازسازی  دانش
 باشد؟ ( چگونه میاجتماعی

 های مربوط به ایدئولوژی برنامه درسی ارائه گردیده است.  نگین هر یک از گویهمیا 3 -1در جدول 
 
 
 



 98... دوره متوسطه دوم بر  یراندب یستدر یکردهایو رو یبرنامه درس یدئولوژیا ی،فلسف یتذهن یبررس

 

 

 های ایدئولوژی برنامه درسی های مؤلفه گویه میانگین 3 -1جدول 
کمترین  جمع میانگین

گرایش 
(2) 

درجه سوم 
 (3اولویت)

درجه دوم 
 (4اولویت)

بیشترین 
 (1گرایش)

 ها مؤلفه ها گویه

  1ویه گ 17 37 92 98 183 99/4

پژوها دانش

 ن علمی

 4گویه  48 41 80 87 183 08/3

 3گویه  38 88 22 29 183 88/4

 2گویه  22 84 28 39 183 22/4

 8گویه  89 89 39 34 183 44/4

 9گویه  31 24 84 88 183 72/4

میتتانگین  66/9 

 کل

 

  1گویه  28 49 90 29 183 89/4

 

یادگیرنده 

 محور

 4گویه  48 38 94 88 183 78/4

 3گویه  88 38 29 22 183 23/4

 2گویه  20 88 80 38 183 23/4

 8گویه  38 84 88 38 183 80/4

 9گویه  72 23 39 47 183 10/4

میتتانگین  79/9 

 کل

 

  1گویه  93 27 12 49 183 88/1

 

بازسازی 

 اجتماعی

 4 گویه 89 99 24 19 183 10/4

 3گویه  41 37 87 98 183 92/4

 2گویه  28 33 27 88 183 92/4

 8گویه  49 49 82 72 183 92/4

 9گویه  48 20 83 98 183 89/4

میتتانگین  66/9 

 کل

 

  1گویه  47 70 28 21 183 82/4
 4گویه  79 89 47 42 183 99/1
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  3گویه  71 80 39 49 183 09/4

کارایی 

 اجتماعی

 2گویه  89 20 37 80 183 22/4

 8گویه  87 29 38 39 183 34/4

 9گویه  84 87 39 38 183 31/4

میتتانگین  92/9 

 کل

 

 
باالتر از میانگین  9، 3، 4، 1های  پژوهان علمی گویه در بخش دانش 3 -1مطابق نتایج جدول 

تر از متوسط میانگین لیکرت قرار دارند،  پایین 8و  2های  ( قرار دارند و گویه8/4فرضی طیف لیکرت)
پژوهان علمی در مجموع باالتر از سطح میانگین قرار  حالی است که میانگین بخش دانشاین در 

اند و با روی هم های دیگر را فراهم آورده موجبات تعدیل گویه  8و  2گرفته است یعنی گویه های 
 از متوسط قرار داشتند و به سمت تر پایینکه این ابعاد  شود ینمریخته شدن، در میانگین کل معلوم 

باالتر از   8و  4، 1های  گرایش قوی سوق داشتند. همچنین در بخش یادگیرنده در حالی که گویه
تر از حد متوسط  اند، میانگین کل ایدئولوژی یادگیرنده محور پایین سطح متوسط میانگین قرار گرفته

تنها گویه اول باشد،  می 48/4قرار دارد. در بخش کارایی اجتماعی میانگین کل مشاهده شده برابر با 
( باالتر  از سطح میانگین قرار داشت و دیگر گویه های تمامی 02/0در این بخش به مقدار کمی)

تر از سطح میانگین مورد انتظار قرار داشتند و ایدئولوژی غالب را شکل دادند. در نهایت در بخش  پایین
تر از سطح میانگین مورد  ن( به مقدار محسوسی پایی88/1ایدئولوژی بازسازی اجتماعی گویه اول )

تر بود، اما با توجه به  انتظار قرار داشت، همچنین گویه دوم نیز در این بخش از سطح میانگین پایین
، میانگین کل را اند گرفتهباالتر از سطح میانگین قرار  9و  8، 2، 3های  نتایج جدول از آنجایی که گویه

اند و در ردیف سومین گرایش ز سطح میانگین قرار دادهدر بخش ایدئولوژی بازسازی اجتماعی باالتر ا
 گذاری شده است. دبیران ارزش
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 ای گرایش ایدئولوژی برنامه درسی نمودار مقایسه 4-1شکل

های  بیشتر است. ایدئولوژی کارایی اجتماعیدر مجموع شش بعد، گرایش معلمان به ایدئولوژی 
 ی بعدی هستند.ها ردهوهان علمی در پژ یادگیرنده محور ، بازسازی اجتماعی و دانش

های رویکردهای تدریس)معلم محور، محصل  در هر یک از گویه ؛ وضعیت دبیرانسؤال سوم
 باشد؟ محور( چگونه می

های بخش رویکردهای تدریس  برای پاسخگویی به این سؤال به بررسی میانگین هریک از گویه
قابل مالحظه  2 -1ست که نتایج در جدول محور پرداخت شده ا -محور و محصل -در دو بخش معلم

 باشد. می
 های رویکردهای تدریس های مؤلفه گویه میانگین 2 -1جدول 

همیشه  جمع میانگین
(8) 

بسیار  (3اغلب) (2اکثراً)
 (4کم)

 (1هرگز)

 

 ها مؤلفه ها گویه

  1گویه  2 12 29 71 28 183 78/3

 

 

 

 

 4ویه گ 1 10 99 70 39 183 71/3

 3گویه  3 17 24 91 90 183 89/3

 2گویه  9 18 28 74 24 183 70/3

 8گویه  9 33 90 92 17 183 48/3

 9گویه  1 8 91 94 81 183 82/3
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 رویکرد 7گویه  3 19 39 98 87 183 88/3

 8گویه  2 9 23 88 74 183 99/3 معلم محور 

 9گویه  4 9 32 99 99 183 09/2

 10 گویه 4 17 37 99 91 183 91/3

 11گویه  4 10 20 74 89 183 99/3

 14گویه  4 8 28 70 88 183 98/3

میانگین  29/3 

 کل 

 

  1گویه  1 9 22 94 97 183 01/2

 

 

 

 رویکرد

محصل  

 محور

 

 4 گویه 3 47 88 88 37 183 89/3

 3گویه  8 11 88 99 23 183 73/3

 2گویه  2 43 88 82 22 183 90/3

 8گویه  4 44 87 74 30 183 87/3

 9گویه  8 19 84 98 24 183 98/3

 7گویه  9 29 29 81 31 183 30/3

 8گویه  8 18 89 89 24 183 94/3

 9گویه  3 9 32 103 32 183 88/3

 10گویه  1 14 37 89 22 183 89/3

میانگین  62/3 

 کل

 

 

ی تدریس در دو بخش معلم های رویکردها میانگین هر یک از گویه  2 -1نتایج جدول  بر اساس
نمودار توزیع فراوانی رویکرد  3-1شکل باشد.  محور و محصل محور باالتر از سطح میانگین می –

 دهد. یادگیری را نشان می
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 نمودار توزیع فراوانی رویکرد یادگیری 3-1شکل

، رویکردهای چهارم؛ آیا بین دبیران زن و مرد دوره متوسطه دوم در ایدئولوژی برنامه درسیسؤال 
 تدریس و ذهنیت فلسفی تفاوتی وجود دارد؟

های موجود بین معلمان زن و مرد به لحاظ ایدئولوژی برنامه  در سؤال چهارم قصد داشتیم تفاوت
درسی، رویکردهای تدریس و ذهنیت فلسفی را بررسی کنیم. از آنجا که متغیرهای مورد مقایسه بیش 

م خطا آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مورد استفاده قرار از یکی بودند، برای پیشگیری از تور
 قابل مشاهده است. 8-1های توصیفی به تفکیک جنسیت در جدول  گرفت. داده
 تدریس رویکردهای درسی، برنامه های ایدئولوژی میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه  8-1جدول 

 فلسفی به تفکیک جنسیت ذهنیت و
 انحراف استاندارد میانگین جنسیت متغیر

 31/0 87/3 مرد ذهنیت فلسفی

 31/0 70/3 زن 

 38/0 92/3 مرد جامعیت

 23/0 94/3 زن 

 20/0 71/3 مرد تعمق

 39/0 89/3 زن 

 87/0 09/3 مرد پذیری انعطاف

 22/0 30/3 زن 

 20/0 74/4 مرد پژوهان علمی دانش

 24/0 90/4 زن 
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 28/0 42/4 مرد کارایی اجتماعی

 24/0 34/4 زن 

 29/0 27/4 مرد یادگیرنده محور

 28/0 27/4 زن 

 24/0 81/4 مرد بازسازی اجتماعی

 23/0 94/4 زن 

 88/0 93/3 مرد معلم محور

 27/0 03/2 زن 

 93/0 89/3 مرد شاگرد محور

 94/0 81/3 زن 

 183حجم نمونه=
ن مورد بررسی قرار گرفت. های آ پیش از اجرای آزمون تحلیل واریانس چند متغیره پیش فرض

(. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری در 9-1ها حمایت کرد )جدول  آزمون لوین از برابری واریانس
 گزارش شده است.  7-1جدول 
 

 درسی، برنامه های ایدئولوژی های مؤلفه نتایج آزمون لوین برای برابری واریانس  9-1جدول 
 تفکیک جنسیتفلسفی به  ذهنیت و تدریس رویکردهای
 F df1 df4 P 

 <P 08/0 181 1 03/0 ذهنیت فلسفی

 <P 08/0 181 1 22/1 جامعیت

 <P 08/0 181 1 09/0 تعمق

 <P 08/0 181 1 98/1 پذیری انعطاف

 <P 08/0 181 1 04/0 پژوهان علمی دانش

 <P 08/0 181 1 78/0 کارایی اجتماعی

 <P 08/0 181 1 92/0 یادگیرنده محور

 <P 08/0 181 1 01/0 زی اجتماعیبازسا

 <P 08/0 181 1 91/0 معلم محور

 <P 08/0 181 1 32/1 شاگرد محور
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 های ایدئولوژی تحلیل واریانس چند متغیره میانگین نمرات معلمان زن و مرد در مؤلفه 7-1جدول 
 فلسفی ذهنیت و تدریس رویکردهای درسی، برنامه

 دازه اثران P خطا df مفروض F df ارزش  اثر

 P<0/01 48/0 173 9 32/7 48/0 پیالیی جنسیت

 P<0/01 48/0 173 9 32/7 74/0 المبدای ویلکس

 

ترین( برای جنسیت،  یجرای اثر پیالیی )محافظه کارانه ترین( و المبدای ویلکس )ها ارزشبر پایه 
رند. برای بررسهی منشهأ   های متفاوت دا یانگینمالاقل در یک متغیر وابسته  ها گروهشود که  یممعلوم 

های مربوط تحلیل واریانس تک متغیری در جدول  تفاوت تحلیل واریانس تک متغیره انجام شد. یافته
 قابل مشاهده است. 1-8

 و تدریس رویکردهای درسی، برنامه نتایج تحلیل واریانس تک متغیری ایدئولوژی 8-1جدول 
 فلسفی بر پایه جنسیت ذهنیت

 اندازه اثر SS df MS F P وابسته منبع اثر

 P<0/01 08/0 97/8 84/0 1 84/0 ذهنیت فلسفی 

 P> 00/0 08/0 12/0 04/0 1 04/0 جامعیت جنیست

 P<0/01 08/0 19/10 89/1 1 89/1 تعمق 

 P<0/01 08/0 89/9 88/4 1 88/4 پذیری انعطاف 

 P> 04/0 08/0 38/3 87/0 1 87/0 پژوهان علمی دانش 

 P> 01/0 08/0 33/1 47/0 1 47/0 کارایی اجتماعی 

 P> 00/0 08/0 00/0 01/0 1 01/0 یادگیرنده محور 

 P> 04/0 08/0 07/3 88/0 1 88/0 بازسازی اجتماعی 

 P<0/01 13/0 99/49 19/7 1 19/7 معلم محور 

 P<0/01 02/0 80/7 78/4 1 78/4 شاگرد محور 

    10/0 181 88/17 ذهنیت فلسفی 

    19/0 181 83/49 جامعیت خطا

    19/0 181 23/48 تعمق 

    49/0 181 41/27 پذیری انعطاف 

    17/0 181 73/30 پژوهان علمی دانش 
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    41/0 181 44/37 کارایی اجتماعی 

    43/0 181 48/23 یادگیرنده محور 

    18/0 181 78/34 بازسازی اجتماعی 

    47/0 181 02/28 معلم محور 

    37/0 181 04/97 محورشاگرد  

دهد که معلمین زن در نمرات ذهنیت فلسفی، تعمق،  نتایج تحلیل تک متغیری نشان می
پذیری، معلم محور و شاگرد محور میانگین باالتری دارند. تفاوت معلمان مرد و زن در جامعیت،  انعطاف
 دار نبود.  یمعنعی پژوهان علمی، کارایی اجتماعی، یادگیرنده محور و بازسازی اجتما دانش

پنجم؛ آیا بین دبیران کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره متوسطه دوم در ایدئولوژی برنامه سؤال 
 درسی، رویکردهای تدریس و ذهنیت فلسفی تفاوتی وجود دارد؟

 قابل مشاهده است. 9-1میانگین نمرات هر بعد به تفکیک سطح تحصیالت در جدول 
 و تدریس رویکردهای درسی، برنامه های ایدئولوژی استاندارد مؤلفه میانگین و انحراف 9-1جدول 

 فلسفی به تفکیک سطح تحصیالت ذهنیت
 انحراف استاندارد میانگین سطح تحصیالت متغیر

 33/0 92/3 کارشناسی ذهنیت فلسفی

 48/0 90/3 کارشناسی ارشد 

 23/0 89/3 کارشناسی جامعیت

 34/0 04/2 کارشناسی ارشد 

 39/0 78/3 ارشناسیک تعمق

 23/0 83/3 کارشناسی ارشد 

 81/0 48/3 کارشناسی پذیری انعطاف

 80/0 99/4 کارشناسی ارشد 

پژوهان  دانش

 علمی

 23/0 98/4 کارشناسی

 38/0 99/4 کارشناسی ارشد 

 28/0 49/4 کارشناسی کارایی اجتماعی

 27/0 33/4 کارشناسی ارشد 

 29/0 80/4 کارشناسی یادگیرنده محور
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 83/0 20/4 کارشناسی ارشد 

 20/0 89/4 کارشناسی بازسازی اجتماعی

 80/0 29/4 کارشناسی ارشد 

 89/0 84/3 کارشناسی معلم محور

 84/0 81/3 کارشناسی ارشد 

 92/0 93/3 کارشناسی شاگرد محور

 94/0 98/3 کارشناسی ارشد 

 1(184)حجم نمونه=
گونه که  دهد. همان برابری واریانس نمرات را نشان می نتایج آزمون لوین برای 10-1جدول 

 ها همگن است. توان دید واریانس تمام نمرات در گروه می
 درسی، برنامه های ایدئولوژی های مؤلفه نتایج آزمون لوین برای برابری واریانس 10-1جدول 

 فلسفی به تفکیک سطح تحصیالت ذهنیت و تدریس رویکردهای
 F df1 df4 P 

 <P 08/0 181 1 80/1 ت فلسفیذهنی

 <P 08/0 181 1 13/4 جامعیت

 <P 08/0 181 1 09/1 تعمق

 <P 08/0 181 1 00/0 پذیری انعطاف

 <P 08/0 181 1 48/0 پژوهان علمی دانش

 <P 08/0 181 1 04/0 کارایی اجتماعی

 <P 08/0 181 1 97/1 یادگیرنده محور

 <P 08/0 181 1 01/4 بازسازی اجتماعی

 <P 08/0 181 1 13/0 معلم محور

 <P 08/0 181 1 18/0 شاگرد محور

 
قابل مشاهده  11-1نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نمرات بر پایه سطح تحصیالت در جدول 

 است.

                                                 
1
مودر  تحیویلی درتوری گوزارش شوده اسوت، مودر         جزیه و تحلیل توصیفی تنها یک مورد مربوو  بوه   . به دلیل اینکه در ت 

 تحییلی درتری در تجزیه و تحلیل نتایج بر حسب تحییالت اعمال نشده است.   
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 11-1جدول 
ههای   تحلیل واریانس چند متغیره میانگین نمرات معلمان کارشناسی و کارشناسی ارشد در مؤلفهه  

 فلسفی ذهنیت و تدریس رویکردهای درسی، نامهبر ایدئولوژی
 اندازه اثر P خطا df مفروض F df ارزش  اثر

 P<0/08 11/0 174 9 29/4 11/0 پیالیی تحصیالت

 P<0/08 11/0 174 9 29/4 89/0 المبدای ویلکس

 داری یمعندهد که الاقل یکی از نمرات بین دو گروه متفاوت است. با این حال  نشان می Fارزش 
دهد که تأثیر تحصیالت چندان زیاد  ( نشان می11/0صدم اطمینان و اندازه اثر کوچک ) 98در سطح 

نیست. برای بررسی منشأ تفاوت تحلیل واریانس تک متغیره انجام شد.  نتایج تحلیل تک متغیری 
ارشد پذیری معلمین کارشناسی باالتر از معلمان کارشناسی  دهد که میانگین نمره انعطاف نشان می

 (. =01/0P< ،18/3 Fاست )

 گیری بحث و نتیجه
ترین افرادی هستند که در تعامل و ارتباط با دانش  ترین و کلیدی معلمان و آموزگاران از مهم
گذرانند. لذا، بیش  آیند، زیرا ساعت خاصی را در هفته کنار یکدیگر می آموزان و دنیای آنان به شمار می

اماکن آموزشی، وجود آموزگاران و دست اندرکاران آموزشی برخوردار ی مدارس و افزار سختاز تجهیز 
های تدریس، در نگاه به  های برنامه درسی و شیوهگیری از نظریه از ذهنیت فلسفی که بتوانند با بهره

آور و ضروری محسوب  دانش آموزان و فراگیران به عنوان فردی منحصر به فرد عمل نمایند، الزام
ی جمعیت شناختی)جنسیت، مدرک تحصیلی( در ها یژگیورو پژوهش حاضر به بررسی  گردد. از این می

 ذهنیت فلسفی، ایدئولوژی برنامه درسی و رویکردهای تدریس دبیران پرداخته شده است.    

رغم اینکه میانگین کل در ذهنیت  در بررسی سؤاالت ابتدایی پژوهش نمایان گردید که علی
ها،  ( قرار داشت در برخی از گویه3باالتر از میانگین فرضی طیف لیکرت)فلسفی و هر یک از ابعاد آن 

تر از میانگین طیف لیکرت بود که البته این شرایط نیز در مورد ایدئولوژی برنامه درسی  میانگین پایین
مربوط به ذهنیت فلسفی در بعد تعمق  3 -2 -8 -9 -7های طور مثال؛ در گویه صدق نمود. به
نیز، در بخش  1( و در بخش ایدئولوژی برنامه درسی3از سطح میانگین طیف لیکرت)میانگین کمتر 

                                                 
1
( دارای مطلوبیت است، اموا در  3. در بخش ذهنیت فلسفی و رویکردهای تدریس میانگین باالتر از میانگین فرضی طیف لیکرت) 

 1گذاری ایون بخوش عودد     ( مطلوب می باشد، زیرا در نمره5/2تر از طیف فرضی لیکرت) بخش ایدئولوژی برنامه درسی میانگین پایین

 باشد. تر ارزش می رای پاییندا 4دارای باالترین ارزش و نمره 
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( و در بخش 8/4باالتر از میانگین فرضی طیف لیکرت) 9، 3، 4، 1های  پژوهان علمی گویه دانش
اند. در بخش کارایی  باالتر از سطح متوسط میانگین قرار گرفته  8و  4، 1های  محور گویه -یادگیرنده
( باالتر  از سطح میانگین قرار داشت. در نهایت در بخش 02/0به مقدار کمی) 1تنها گویه  اجتماعی

تر از سطح  ( پایین10/4)4(  و گویه 88/1) 1رغم اینکه گویه  ایدئولوژی بازسازی اجتماعی علی
باالتر  9و  8، 2، 3های  میانگین مورد انتظار قرار داشتند، اما با توجه به نتایج جدول از آنجایی که گویه

، میانگین کل را در بخش ایدئولوژی بازسازی اجتماعی باالتر از سطح اند گرفتهاز سطح میانگین قرار 
تر از سطح طیف  ها پایین اند، در بخش رویکردهای تدریس هیچ یک از گویهمیانگین قرار داده

فی و ایدئولوژی برنامه ی ذهنیت فلسها بخشویژه در  ( قرار نداشتند. نتایج مشاهده شده به3لیکرت)
ها و جایگاه آنان در میانگین کل دارد، لذا  درسی حاکی از عدم توجه به شرایط میانگین هریک از گویه

های آتی از سوی متخصصان و پژوهشگران این نکته مورد  تحلیل ودر نتایج تجزیهگردد پیشنهاد می
ها مخفی  ت میانگین هر یک از گویهکنکاش بیشتری قرار گیرد، زیرا در میانگین کل گرفتن وضعی

گذاری  توان به کاربرد و ارزش باشد. از دیگر نتایج پژوهش حاضر میو قابل تفکیک نمی ماند یم
رویکرد تدریس معلم محور، بیش از محصل محور در دبیران متوسطه نظری شهرستان نهاوند اشاره 

ای تدریس معلم محور به نوعی در حال نمود. این در صورتی است که در دنیای امروز دیگر رویکرده
نماید، آنان  ( این ادعا را تصدیق می4008رخت بربستن هستند، نتایج پژوهش سلسبیلی و قاسمی)

مدار و یک طرفه، عدم تسلط کافی معلم در تدریس و عدم ایجاد  های یاددهی یادگیری حافظه روش
دانش آموزان عنوان  ترین علل شکست تحصیلیهای یادگیری مناسب را اساسی فرصت
(. لذا؛ باید سعی گردد که مربیان و معلمان با 90، ص1392اند)ابراهیم کافوری و همکاران،  نموده

های ایفای نقش، کاوشگری، روش نمایشی و...  ویژه شیوه های یادگیرنده محور به استفاده از روش
ل آموزش و فرایندهای کالسی آموزان برآیند و آنان را مستقیماً در عمدرصدد درگیر نمودن دانش

درگیر نمایند و از این طریق هم به فهم مطالب از سوی آنان کمک نموده و هم موجبات افزایش میل 
 آنان حاصل گردد.   به نفسحضور به مدرسه و یادگیری و نیز ارتقای اعتماد 

ه درسی و در سؤال چهارم به بررسی تفاوت مردان و زنان در ذهنیت فلسفی، ایدئولوژی برنام
دار جنسیت در بین ذهنیت فلسفی،  رویکردهای تدریس پرداخته شد؛ نتایج حاکی از اختالف معنی

دار در  پذیری، رویکرد تدریس معلم محور و محصل محور و همچنین عدم اختالف معنی تعمق، انعطاف
و بازسازی  پژوهان علمی، کارایی اجتماعی، یادگیرنده محور دانشبین مردان و زنان در جامعیت، 

بود. برای سنجش و قیاس نتایج حاصله از این سؤال با موارد پیشین به طور جداگانه به اجتماعی 
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بررسی هر یک از سه قسمت پرداخته خواهد شد. به عنوان نمونه، در بخش مربوط به ذهنیت فلسفی 
(، 4013ران)دار بین نمرات برحسب جنسیت، با نتایج پژوهش انصاری و همکا مشاهده تفاوت معنی

باشد. در بخش رویکردهای تدریس نیز تفاوت  ( همسو می1394( و رمرودی)1391زمانی بابگهری)
( با عدم 1391دار برحسب جنسیت مشاهده شد که این نتیجه با نتایج پژوهش زمانی بابگهری) معنی

یدئولوژی باشد. در بررسی ا های تدریس برحسب جنسیت، همسو نمی دار در روش مشاهده تفاوت معنی
داری مشاهده نشد، این نتیجه نیز با نتایج پژوهش  برنامه درسی بر اساس جنسیت تفاوت معنی

( همسو بوده و با نتایج 1390(، ملکی)1390(، حبیبی)1391(، اکبری بورنگ و همکاران)1394رمرودی)
ات پژوهش نتایج مشاهد باشد. ( همسو نمی4008(، فویل)4008(، ردینگ)1388پور کلور) پژوهش تقی

پذیری،  حاضر بر میانگین باالتر نمرات زنان نسبت به مردان در بین ذهنیت فلسفی، تعمق، انعطاف
 رویکرد تدریس معلم محور و محصل محور ، داللت داشت. 

های ذهنیت فلسفی، ایدئولوژی  در بررسی سؤال پنجم پژوهش؛ به بررسی تفاوت میانگین مؤلفه
یس برحسب مدرک تحصیلی پرداخته شد. نتایج پژوهش در ذهنیت برنامه درسی و رویکردهای تدر

( 1394های رمرودی) دار را نشان داد، که با نتایج پژوهش فلسفی بر اساس جنسیت تفاوت معنی
دار برحسب مدرک تحصیلی را در بعد تعمق  باشد. وی در پژوهش خود تفاوت معنی همخوان می

پذیری حاصل گردید. در  دار در بعد انعطاف اوت معنیگزارش نموده است. در نتایج پژوهش حاضر تف
دار بین  بررسی ایدئولوژی برنامه درسی بر اساس مدرک تحصیلی نتایج نشان دهنده عدم تفاوت معنی

( همسو بوده و اما با نتایج 1390( و ملکی)1394های رمرودی) نمرات افراد بوده و با نتایج پژوهش
باشد زیرا نتایج پژوهش آنان بر تفاوت  ( همسو نمی4008)( و فویل1388پور کلور) پژوهش تقی

دار بر اساس مدرک تحصیلی تأکید نمود. در بررسی رویکردهای تدریس بر اساس مدرک  معنی
باشد و این نتایج با نتایج پژوهش شیرزاد  داری در گروه نمونه نمی تحصیلی معلوم شد که تفاوت معنی

در باشد.  یلی، همسو نمیتحصدار بر اساس مدرک  اوت معنی( مبنی بر مشاهده تف1391و همکاران)
ویژه تحقیقات  تربیت به و های آتی حوزه تعلیم شود که در پژوهش پایان پیشنهاد می

های ابزار مورد استفاده توجه گردد تا ضمن  توصیفی)همبستگی، پیمایشی و...( به بررسی یکایک گویه
های آشنایی با  پژوهش خود مبادرت ورزند. برگزاری کالستوجه به جایگاه هر یک از آنان، بر غنای 

های  های جدید ارائه مطالب، اداره کالس و روش نظریات برنامه درسی، همچنین آشنایی با شیوه
وتربیت و یادگیری از دیگر پیشنهادات پژوهش حاضر  تدریس متناسب با نظریات متخصصان تعلیم

 گردد. محسوب می
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 منابع

(. بررسی نقش عناصر برنامه درسی کالین در 1392، کیمیا؛ ملکی، حسن؛ خسروی بابادی، علی اکبر)ابراهیم کافوری -

پژوهش در افت تحصیلی درس ریاضی سال اول دوره متوسطه از دیدگاه شرکای برنامه درسی، 
 . 80 -94(، صص 22)پیاپی 17، سال دوازدهم، دوره دوم، شمارهریزی درسی برنامه

ترجمه: محسن فرمهینی  های برنامه درسی)ایدئولوژی برنامه درسی(، نظریه(. 1393اسکایرو، مایکل) -

 فراهانی، رضا رأفتی، تهران، انتشارات آییژ. چاپ اول.

، ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران، نشرکمال ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی(. 1384اسمیت، فیلیپ جی) -

 تربیت، چاپ چهارم.
های برنامه  گیری (. جهت1391فری ثانی، حسین؛ آهنچیان، محمدرضا و کارشکی، حسین)اکبری بورنگ، محمد؛ جع -

درسی استادان: نقش جنسیت، مرتبه علمی و نحوه ارائه آموزش)مجازی، حضوری( در دانشگاه علوم پزشکی 

 .3، تهران، سال دوازدهم، شماره مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیمشهد، 

، 34، راهبرد توسعه، شمارهذهنیت فلسفی مدیران و سبک رهبری(. 1391واه، سمیه)بیک زاد، جعفر، دادخ  -

 . 88 -100صص

بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن (. 1390ارمکی، اکبر) پورقاز، عبدالوهاب؛ کیخانژاد، مهین؛ فرجی -

، فصلنامه با انجام دادن وظایف مدیریتی مدیران مدارس متوسطه شهرستان زاهدان

 . 81 -98، صص 3هفتم، شماره و تربیت، سال بیست و تعلیم

شناسایی رویکرد غالب برنامه درسی معلمان مدارس ابتدایی منطقه شهر (. 1388پور کلور، الهام) تقی -
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و  ، پایان، تهران29 -22تحصیلی  قدس شهریار در سال

 بهشتی. علوم تربیتی، دانشگاه شهید
(. ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران در نظام آموزش 1389جاویدی کالته جعفرآباد، طاهره؛ ابوترابی، رزیتا) -

 . 411 -432(، 1)11، مطالعات تربیتیعالی)مورد بررسی: دانشگاه فردوسی مشهد(، 

در برنامه درسی  بررسی تأثیر کارورزی فکورانه(. 1398جمعه، محمدرضا) جمشیدی توانا، اعظم، امام -
ی ششم،  های برنامه درسی، دوره ، پژوهشهای دانشجو معلمان تربیت معلم بر رشد شایستگی

 .1 -40شماره اول، صص 

شناسی شخصی دبیران با رویکردهای  ی بین باورهای معرفت  بررسی رابطه(. 1390حبیبی، نسرین) -
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  ، کردستان، دانشکدهتدریس آنان در مقطع متوسطه شهر سنندج

 نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی.  کردستان، پایان
(. بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خالقیت اعضای 1389دمرچیلی، فریبا، رسول نژاد، عبدالحسین) -

م، شماره ، دوره جدید، سال سونامه آموزش عالیهای آزاد اسالمی استان زنجان،  علمی دانشگاه هیئت

 دوازدهم.
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بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و سالمت روانی با کیفیت زندگی کاری در (. 1393صادق) رضایی، -

نامه کارشناسی ارشد، رشته آموزش بزرگساالن، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  ، پایانمعلمان متوسطه

 دانشگاه تهران.

رابطه ذهنیت فلسفی با جهت گیری های برنامه درسی دبیران مدارس (. 1394رمرودی، مسعود) -
 نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند. پایان .متوسطه شهر زاهدان

اعضای هیأت علمی بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس  (.1391زمانی بابگهری، زهرا ) -
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام  نامه کارشناسی ارشد . پایاننکرما های دولتی شهر دانشگاه

 نور تهران.
(. بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس 1388شاه جعفری، سید ابراهیم) شهبازی دستجردی، راحله، میر -

مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران  ی شهر اصفهان، متوسطه دبیران مدارس
 .4، دوره پنجم، سال شانزدهم، شمارهاهواز

بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش (. 1391پور، مهدی؛ رضایی تالبن، محمدرضا) شیرزاد، مینو؛ خلیل -
گاه آزاد ، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، دانشتدریس دبیران مدارس متوسطه شهر کرج

 .47 -48اسالمی واحد نور، اردیبهشت 

 ، تهران، انتشارات یادواره کتاب، چاپ اول.بسترهای فهم برنامه درسی(. 1383قادری، مصطفی) -

سیمای روند تحوالت برنامه درسی به عنوان یک رشته (. 1372ساز، فروغ) قورچیان، نادرعلی، تن -
 انه شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.، چاپختخصصی از جهان باستان تا جهان امروز

 ، تهران، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم.روانشناسی تربیتی(. 1394کدیور، پروین) -

های علوم  بررسی نوع ایدئولوژی برنامه درسی اعضای هیأت علمی دانشکده(. 1390ملکی، مهدی) -
نامه  تهران، پایان، 22-29های دولتی سطح شهر تهران در سال تحصیلی  تربیتی دانشگاه

 ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران. کارشناسی ارشد برنامه

های  بندی و مقایسه مؤلفه اولویت(. 1394ملکی، مهدی، فرمهینی فراهانی، محسن، اسماعیلی، کوروش) -
ی علوم ها های برنامه درسی از منظر اعضای هیأت علمی دانشکده گانه ایدئولوژی شش

 .149 -122، صص11ریزی درسی، سال دهم، دوره دوم، شماره ، پژوهش در برنامهتربیتی شهر تهران

 های برنامه درسی آیزنر بامیلر: مقایسه ایدئولوژی(. 1388مهرمحمدی، محمود و امین خندقی، مقصود) -

 .. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی, دوره دهمنگاهی دیگر

علمی و رویکردهای یادگیری  (. رابطه میان رویکردهای تدریس اعضای هیئت1393نژاد، ولی؛ اسماعیلی، رقیه) مهدی -

، دانشگاه شاهد، سال های آموزش و یادگیری پژوهشدانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

 .8یکم، شماره  و بیست

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/604883
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/604883
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/604883
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  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
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 دانش و عوامل اثرگذار یریتمد ینب یروابط عل یینتع
3احقر یقدسو  2 یباقر یمهد ،1یوکیپور ا یسمانه نق 

 

 :چكيده

اثرگذار انجام پذیرفت. روش  عوامل و دانش مدیریت بین علی روابط پژوهش حاضر باهدف تعیین
ها و یا ری دادهبنیادی؛ برحسب نوع داده، کمی؛ برحسب روش گرداو-پژوهش برحسب هدف، کاربردی

همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمهامی مهدیران    -ماهیت و روش پژوهش، غیرآزمایشی 
بودنهد کهه بها اسهتفاده از      1397وپرورش استان هرمزگان و مدیران مدارس در سال  اداره کل آموزش

ای  ی، چندمرحلهه گیهر  عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونهه  نفر به 429فرمول کوکران، تعداد 
ها با استفاده از پرسشنامه محقهق سهاخته برگرفتهه از پرسشهنامه حسهینی و       بوده است. گرداوری داده

(، انجام پذیرفت. برای سنجش روایی، از روایی صوری، محتوا و سازه و برای سنجش 1392همکاران )
که مورد تائید قرار گرفتند.  پایایی در بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد

 یاسهتنباط میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی( و ) یفیتوصها در دو بخش  وتحلیل داده تجزیه
)تحلیل عاملی تأییهدی( انجهام    سازی معادالت ساختاری هایی نظیر همبستگی پیرسون(، مدلآزمون)

 یانسانیرگذار بر مدیریت دانش شامل، نیروی های تأث ها نشان داد که مؤلفه پذیرفت. نتایج تحلیل داده
(، فنهاوری  82/0) یدانشه (، فرهنهگ  28/0(، مهدیریت توانمنهد )  88/0) یسهازمان (، راهبردهای 89/0)

( بودند کهه طبهق   28/0) یسازمان(، فرایند 27/0) یسازمان(، حمایت 22/0) یابیارزش(، 88/0اطالعات )
 دانش داشتند.های پژوهش تأثیر معناداری بر مدیریت  یافته
 

 وپرورش، استان هرمزگان واژگان کلیدی: مدیریت دانش، آموزش
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