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 چکیده 

های آموزشی با رویکردهای تدریس شناختی و فلسفه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای معرفتهدف

 دانشجو معلمان صورت گرفته است.

. جامعه پژوهش استده و از نظر هدف پژوهش نیز، کاربردی همبستگی بو –: روش پژوهش حاضر توصیفی روش

نفر است.  122، با حجم نمونه پردیس الزهراء)س( دانشگاه فرهنگیان استان سمنانمتشکل از کلیه دانشجو معلمان 

های آموزشی و رویکردهای تدریس شناختی، فلسفهنیز شامل سه پرسشنامه باورهای معرفت هادادهابزار گردآوری 

برای  مقدار آنکه استفاده شده است  Cronbach,s alphaسؤاالت از  یدرون یهمسان نییتع منظوربه. همچنین است

به دست آمد.  88/0و برای مؤلفه رویکردهای تدریس  92/0های آموزشی ، مؤلفه فلسفه93/0ی  شناختمعرفت مؤلفه

های در قالب آزمون SPSSآماری  افزارنرمها از ادهوتحلیل دشد. برای تجزیه دیتائها نیز روایی محتوایی پرسشنامه

 ی، ضریب همبستگیانمونه، آزمون تی تک کلموگروف ـ اسمیرنفهای فراوانی، آزمون توصیفی و همبستگی و روش

 استفاده شد. پیرسون و رگرسیون چند متغیره 

« ساده دانش»شناختی دانشجو معلمان، فتهای پژوهش نشان داد که باالترین میانگین در باورهای معر: یافتههایافته

ین دهد. همچنمیانگین بیشتری را به خود اختصاص می« بازسازی گرایی»های آموزشی ایشان بوده و در بین فلسفه

 برخوردار است. بر اساس نتایج، باور« استاد محور»نیز از میانگین باالتری نسبت به « شاگرد محور»رویکرد تدریس 

 شناختی یادگیری سریع نیز باو شاگرد محور، و باور معرفتمحور معلمنش ساده با رویکرد تدریس شناختی دامعرفت

شناختی دانش قطعی با رویکرد ارتباط مثبت و معناداری دارد. باور معرفتشاگردمحور و محور معلمرویکرد تدریس 

نادار دارای ارتباط مثبت و معمحور معلمریس شناختی تغییرناپذیری نیز با رویکرد تدو باور معرفتمحور معلمتدریس 

شی های آموزهای آموزشی ضرورت گرایی و پایدارگرایی با رویکرد تدریس معلم محور، و فلسفه. همچنین فلسفهاست

 ارتباط مثبت و معنادار دارند. شاگردمحور پیشرفت گرایی و بازسازی گرایی با رویکرد تدریس 
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 و بیان مسئله مقدمه

اد با تعد های عصر حاضر،نظام ترینوپرورش به یکی از گستردهپیامدهای تبدیل نظام آموزش

آموزان باال که در راستای ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به جذب تعداد زیادی از کارکنان و دانش

موجبات آن را فراهم آورده که وظایف متنوعی را برای خود ترسیم نموده و نتایج  –معلمان پرداخته 

 Mirkamali, 2003, Quoted by Shahbaziی را در زندگی افراد به منصه ظهور رسانند)انکاررقابلیغ

and Mirsah Jafari, 2009 .)وپرورش را بر دوش معلمانجامعه، عمده نقش نظام آموزش هرچند- 

داند. همین اهمیت قائل شدن برای عنصر می -های تعلیم و تربیتترین رکن اجرای برنامهعنوان مهمبه

های یادگیری، بع، فعالیتمانند اهداف، محتوا، مواد و منا –به دیگر عناصر آموزشی نسبت معلم

تار عنکبوت طراحی  عنوانبه (Akker, 2010)که  زمان و مکان یادگیری، ارزشیابی بندی فراگیران،گروه

ی هابدیل و روزافزون معلمان در پیشبرد نظامحاکی از نقش بی –کند برنامه درسی از آنان یاد می

ی علم و دانش بر به تغییرات گسترده و سیطره. از سوی دیگر با توجه استجوامع مختلف  آموزشی

 یدهندهتوسعهعنوان عنصری پویا و عامل بایست از آموزش عالی بهجای زندگی مردمان دنیا، میجای

های مختلف تولید و تعمق دانش، همچنین ارتقاء دهنده تجربیات تربیتی افراد یاد در زمینه جانبههمه

های مختلف اجتماعی، حضور فعال دانشجویان را در عرصه نمود که موجبات تداوم یادگیری و

 Kamali Zarch and et al, 2012, Quoted by) آورداقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... فراهم می

Barzegar, 2016 andZandvanian,  Khoshkahad .) به دلیل قرابت با دو نهاد  1معلمان -لذا دانشجو

های مطرح در سطح آموزش عالی را در کمترین زمان وانند نظریهتوپرورش، میآموزش عالی و آموزش

وپرورش عملیاتی نمایند، که و با کمترین هدر رفت یادگیری و تجربیات مکتسبه، در سطح آموزش

و تحلیل قرار دهند  موردنقدهای تربیتی را نظریه توانندیاوالً م چراکهاست؛  بااهمیتینفسه موضوع فی

وجه به لمس سطوح عملیاتی، به هر چه بهتر شدن عمل تعلیم و تربیت یاری و در وهله بعد با ت

. یعنی به فراخور نزدیکی به هر دو سطح نظر (Mohammadi Pouya and Dehghani, 2016)رسانند

خوبی در عمل پیاده کنند و از سوی سو این قابلیت را دارند که نظریات تربیتی را بهو عمل، از یک

گرفتن از نتایج عمل تربیتی، مقدمات اصالح و تکمیل نظریات تربیتی را فراهم سازند. دیگر با بازخورد 

های حاکم بر رفتار آنان در ارتباط با نظام تعلیم و تربیت و ها، باورها و فلسفهرو شناسایی ویژگیازاین

ر واقع از مجموعه د برخوردار خواهد بود. در قبال آموزش به فراگیران، از اهمیت باالیی ترقیطور دقبه

های الزم در رابطه با معلمان به معنای اعم و در رابطه با دانشجو معلمان به معنای اخص، ویژگی

                                                           
های الزم در این پژوهش دانشجویان تربیت معلم بوده که برای آمادگی در این حرفه آموزش دانشجو معلمان. مقصود از 1

لیکن برای روان بودن متن و سادگی و  . شاید بتوان از آنان تحت عنوان کارآموزان تربیت معلم نیز یاد کرد،نندیبیمرا 

تر ارتباط بیشتر با مخاطبان، عنوان دانشجو معلمان از کارآموزان دوره تربیت معلم به عاریه گرفته شده است. نکته مهم

(، از لفظ دانشجو معلمان برای دانشجویان این دانشگاه استفاده شده 1390) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان 3اینکه در ماده 

 ست.ا
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ی گذشته حاکی هاپژوهش، نتایج اوالً چراکهرود، شناختی آنان به شمار میشناسایی باورهای معرفت

افراد در طول زندگی، بلکه  گیریدر راستای تصمیم تنهانهاز آن است که باورها بهترین شاخص 

 Behjat, Fardanesh, emamjomeh and) روندشمار میای قدرتمند برای رفتار بهبینی کنندهپیش

Osareh, 2015 .) ثانیاً؛ بایستی به این نکته اشاره نمود که باورهای معلمان در رابطه با موضوعاتی مانند

 -های یاددهیاجزای مهم محیط یمثابهبهآموزش، یادگیری، تدریس، کالس درس، محتوا و... 

گردد؛ های یادگیری و آموزشی میخود موجب تفاوت در ماهیت و کیفیت تجربهخودبه یادگیری،

گیری فضاهای آموزشی معرفتی متنوعی شکل هایهمین نگاه متفاوت معلمان به عناصر مذکور زمینه

گرایی در رابطه با گرایی تا نسبیی از مطلقتوان در پیوستارآورد که همین تنوع را میرا فراهم می

 Hashemi, Khabazi Kenari andشمار آورد )ماهیت دانش، یادگیری، تدریس و... در نوسان به

Kazemi, 2017 .)1عنوان بخشی از سازوکارهای زیربنایی شناختشناختی بهثالثًا؛ باورهای    معرفت 

 ,Woolfolkدهند )آموزان را تحت تأثیر قرار میش، یادگیری و عملکرد تحصیلی دان2و فراشناخت

2004; Bendixen, Schraw and Dunkle, 1998; Kardash and Scholes, 1996; Schommer, 

1993.)  

بر این فرض اساسی متکی است که باورهای   )Schommer, 1990) شناختیمدل باورهای معرفت    

ش در ذیل دو بخ آیدبرمیقل است. آنچه از این توضیح وبیش مستنظامی از عقاید کم 3شناختیمعرفت

گیرد که ابتدای امر باید بیان نمود که مقصود از نظام بودن این است که بیش از یک عقیده قرار می

وبیش مستقل بودن در این موضع نیز آن است که امکان دارد فرد نسبت به وجود دارد و مراد از کم

 Brownlee) . البته بر پایه پژوهش(Zandvanian and et al., 2016) خیرآن آگاهی داشته باشد یا 

and et al., 2015) تر، توانایی بیشتریشناسی پیچیدهعنوان شده است که معلمان با باورهای معرفت 

حل را بر مبنای شواهد ارائه رو بهترین راهبرای درگیری در حل مسائل بد ساختار دارند و ازاین

های کاری و مخصوصاً حرفه هایی برای تمامی محیطچنین مهارت کهبیعی است نمایند، لذا طمی

فعالیت در زمینه شناسایی باورهای . (Hashemi et al., 2017)رود تدریس امری حیاتی به شمار می

عد از ارائه ب کهطوریبههای وی شکل گرفت؛ بندیهای شومر و تقسیمشناختی بیشتر با تالشمعرفت

شناختی پرداخت و چهار باور اولیه، بعدها به بازنگری مفهومی باورهای معرفت بندیتقسیم

را مورد اشاره قرار  7و دانش قطعی 6، توانایی تغییرناپذیر5، یادگیری سریع۴شناختی دانش سادهمعرفت

 گیریشکل (.Khodabandeh Oili, Sobhani Nejad and Farmahini Farahani, 2014)داده است

                                                           
1. Cognition 

2. Metacognition 

3. Epistemological Beliefs 

4. Simple Knowledge 

5. Certain Knowledge 

6. Fixed Ability 

7. Quick Learning 
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بعد از آموزش بایستی در  هایبا توجه اینکه در نخستین سال -رفتی در دانشجو معلمان باورهای مع

نماید. البته زمانی که تر جلوه می، مهم -آموزشی به آموزش فراگیران بپردازند هایمدارس و مجتمع

وی معتقد است که  چراکهتر خواهد شد پرداخته شود این اهمیت نمایان Levin, 2015) )به نظر 

ای را اتخاذ نموده و در رابطه با موضوعات درسی و نحوه همزمان باورهای چندگانه طوربهمعلمان 

 Hashemi)ی ماهیت دانش، باورهای متفاوتی دارندتدریس آن، درباره خود و فراگیران و نیز درباره

and et al., 2017). ینند بهای خود نمیلیکن دانشجو معلمان شاید به آن دلیل که تجربه الزم را در باور

گونه مباحث اند، پرداختن به ایندست نیافته شناختیو با قطعیت به ثبات در زمینه باورهای معرفت

 .استدر آنان حائز کنکاش و بررسی بیشتر 

با توجه به ارتباطی که بین نظریه و عمل وجود دارد، همواره گرایشی جدی برای کشف مبانی     

یرات عمل بر ترمیم و تکمیل نظریه از سوی دیگر، وجود داشته است. نظری عمل از سویی، و تأث

تواند به تنظیم یک فلسفه گیرد میوپرورش صورت میهایی که در این راستا در حوزه آموزشکوشش

 Zandvanian Naini, Safaei) آن یک برنامه آموزشی مناسب کمک کند تبعبهآموزشی و 

Moghaddam, Pakseresht and Sepasi, 2009 از اهمیت  دانشجو معلمانبرای  باألخص(. این موضوع

در معرض مستقیم دو نهاد آموزش عالی و  نکهیدانشجو معلمان به دلیل اخاصی برخوردار است. 

نظر و عمل تربیتی از اهمیت خاصی برخوردارند؛  پیونددهندهعنوان وپرورش قرار دارند، بهآموزش

های مطرح در سطح آموزش عالی را در سطح توانند نظریهدانشجو معلمان می دیگرعبارتبه

و  نقدبهتوانند هم می چراکهوپرورش عملیاتی نمایند و این از اهمیتی خاص برخوردار است آموزش

تحلیل نظریه تربیتی بپردازند و هم با توجه به لمس سطوح عملیاتی، به هر چه بهتر شدن عمل تربیتی 

توان از تنها میرا نه آموزشی هایفلسفه .(Mohammadi Pouya and Dehghani, 2016) یاری رسانند

های مورد انتظار در معلمان جهت ایفای نقش مناسب در حوزه تعلیم و تربیت به ترین ویژگیمهم

های بایست مرهون شناسایی فلسفهشمار آورد، بلکه ارتقاء و بهبود هرگونه عملکرد آموزشی را می

، ( et al andZandvanian Naini.2009 ,)فرایندهای تعلیم و تربیت دانست حاکم بر آن  1آموزشی

 .وار استهایی استکه خواسته و ناخواسته بر فلسفه یا فلسفه -های تربیتی جوامع چراکه مانند برنامه

شند، بامند میهای آموزشی در فرایند تربیت و آموزش بهرهسری فلسفهافراد نیز خواه یا ناخواه از یک

های تربیتی، توجه به های بنیادی در راستای طراحی یا هرگونه بازنگری برنامهرو یکی از گامازاین

تر در در سطح کالن نظام آموزشی و به معنای اخص و دقیق (Sajjadiyeh, 2014)فلسفه)های( تربیت 

خن مصداق سخن . این ساستده ـــده شــهای تدارک دیبازوی اجرایی برنامه یمثابهبهنزد معلمان 

( (Heslep, 1997 معلمان( باید درک اساسی از اهداف  باألخص) است که معتقد بود مسئوالن آموزشی

ز برخی ا زعمبهداشته باشند. در باب اهمیت و لزوم فلسفه برای هر فرآیند آموزشی، همین بس که 

                                                           
1. Educational Philosophies 
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ت ات مهم در هر فرآیند تربیتنها از ترکیبنظران و فعاالن این حوزه، معلمان و فلسفه آموزشی نهصاحب

یک متغیر پیشگام برای دانشجو معلمان )کارآموز  عنوانبهتواند شمار رفته، بلکه فلسفه آموزشی میبه

. با نظر به (Safwanya, Ghorbanalizadeh Ghaziani and Tayebi, 2010)معلمی( تعریف گردد 

هایی از بندینظران تقسیماکنون صاحبهمین اهمیت و جایگاه خطیر فلسفه آموزشی در امر تربیت، ت

ها اقدام به ساخت بندیها بر اساس همین طبقهاند و برخی از آنهای آموزشی ارائه دادهانواع فلسفه

 Elias and) ها مربوط بهبندیاند. یکی از این تقسیمابزار جهت سنجش فلسفه آموزشی نموده

Merriam, 1980) ارگرا، گرا، اومانیستی، رفتعنی لیبرال، پیشرفتاست که شش مکتب فلسفی مطرح ی

را  (white and Brockett, 1987; Day and Amusutz, 2003) رادیکال)بازسازی اجتماعی( و تحلیلی

را، گپنج مکتب فلسفی شامل لیبرال سنتی، پیشرفت Zinn, 1983) )کنند. همچنین شناسایی می

ورد م گانهپنجبندی ماعی( را مطرح کرده که این طبقهاومانیستی، رفتارگرا و رادیکال)بازسازی اجت

 ;White and et al., 1987; Epurgen and Moore, 1994; Day, 1999)استناد نویسندگان متعدد 

Holmes and Abington Cooper, 2000,; Boone and et al., 2001; Herod, 2002; Day and et al., 

2003; Cassell, 2005; Kanti, 2006) ها، بر ایننیز قرار گرفته است. عالوه(Lehay) بندی طبقه

یشرفت پگرایی، اگزیستانسیالیزم، پایدارگرایی، یی، ماهیترفتارگرای از مکاتب فلسفی یعنی اگانهشش

. (Day, 1999)سازد ای فلسفی بر اساس آن میو بازسازی اجتماعی را مطرح کرده و   پرسشنامه گرایی

( (Day, 1999 یزم، گرایی، اگزیستانسیالگانه یعنی رفتارگرایی، ماهیتبندی هفتساس یک طبقهبر ا

، اقدام به تدوین پرسشنامه در این 1گرایی، بازسازی اجتماعی و تعالیپیشرفت گراییپایدارگرایی، 

های محوری نیز این اقدام را بر اساس شناسایی تعدادی از ارزش Podeschi, 1986) )کند. زمینه می

 ,Zin)دهد گرا و رادیکال انجام میعه آمریکا تحت عنوان چهار فلسفه لیبرال، رفتارگرا، انسانجام

1990) .( (Conti, 2006  ،نیز پرسشنامه سنجش فلسفه آموزشی خود را بر اساس پنج فلسفه ایدئالیسم

به Hiemstra, 2006 - 2001) )رئالیسم، پراگماتیسم، اگزیستانسیالیزم و بازسازی اجتماعی تهیه کرد. 

ادیکالیزم ، لیبرالیزم، رفتارگرایی، اومانیسم و رپیشرفت گراییهفت مکتب فلسفی ایدئالیسم، رئالیسم، 

 االنسبزرگهای فوق اکثراً برای سنجش فلسفه آموزشی مربیان آموزش بندیکند. تقسیماشاره می

د که برای سنجش فلسفه آموزشی بندی دیگری وجود داراند. با این حال تقسیممورد توجه قرار گرفته

 .است Sadker, 1994) آموزان مورد تأکید قرار گرفته مربوط به )معلمان در ارتباط با دانش

فلسفه شخصی یک معلم در بحث آموزش، یک عنصر اساسی در نگرش  Sadker, 1994) )به اعتقاد     

 Malekipour, Malekipour, Muammar and)او نسبت به راهنمایی کودکان طی روشنفکری است 

Moradzadeh, 2016)( در غالب پرسشنامه201۴. وی بر همین اساس در سال )های آموزشی ای فلسفه

                                                           
1. Transcendentalism 
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تقسیم نموده  5و وجودگرایی ۴گرایی، بازسازی3گرایی، پیشرفت2، پایدارگرایی1گراییرا بر انواع ضرورت

هایی برخوردارند که در حد ری ویژگیهای یاد شده از سوی سادکر، از یکساست. هر کدام از فلسفه

گردد. فلسفه آموزشی ضرورت گرایی؛ به اعتقاد گوتک در فلسفه ها اشاره میاختصار نوشتار بدان

نگری و بصیرت به درون خویش جمله، شهود، درونضرورت گرایی فرد از طرق مختلف ازآموزشی 

 یمثابهبهفلسفه آموزشی هدف از آموزش را  یابد. این نوعها را در آن میای از ایدهنگرد و نسخهمی

 Wingo,1974, Quoted)پندارد های کلیدی میمطالعه زمینه لهیوسبهفکری  انضباطپرورش نظم و 

by Malekipour and et al., 2016). ای فلسفه آموزشی پایدارگرایی؛ انسان را برخوردار از خصیصه

آورد ر طبیعت انسانی را حائز اهمیت و ثابت به شمار میرو تأمل دداند، ازاینعقالنی و روحانی می

(Sobhaninejad et al., 2012) .((Sobhaninejad et al.,2012 زعم طرفداران این کنند که بهبیان می

آموزان را با حقیقت خارجی سازگار کند که اینکه فقط بر بایست دانشمی وپرورشدیدگاه آموزش

 .(Malekipour et al., 2016)وند معاصر بسنده نماید سازگاری آنان با جامعه یا ر

ن ی آموزشی که متأثر از فلسفه پراگماتیسم است بیفلسفه آموزشی پیشرفت گرایی؛ در این فلسفه    

های عملی همبستگی و استمرار وجود دارد و این همبستگی و استمرار برای شناسایی و فعالیت

الزم است. از نقطه نظرات طرفداران دیدگاه پیشرفت گرایی  سازگاری با محیط و تداوم حیات انسان

امری ممکن و البته مطلوب اشاره نمود، به  عنوانبهتوان به بهبود و اصالح شرایط انسان و جامعه می

 Sobhaninejad et al., 2012, Quoted)گیرد مورد توجه قرار می رانیفراگهمین سبب نیازها و عالیق 

by Mohammadi Pouya and Dehghani, 2016)ن، طرفداران این دیدگاه بر دور نمودن ایبر . عالوه

آموزان از یادگیری سنتی یا مکانیکی اهتمام داشته و فراهم آوردن شرایط برای رشد تفکر انتقادی دانش

وپرورش تلقی نموده های علمی را از وظایف آموزشو درگیر شدن در حل مسئله البته با اصول و روش

دانند که بایستی عالیق و نیازهایشان در کانون توجه می فردمنحصربهآموزان را موجوداتی نشو دا

توجه  Dewey, 1916) ) به نظر چراکه، (Malekipour et al., 2016)محتوای درسی مدارس قرار گیرد 

ی از دهد و معرفت حقیقها فرصت تجربه میهای فراگیران به آنمدارس به نیازها، عالئق و رغبت

. فلسفه آموزشی (Malekipour et al., 2016)شود خیزد و در تجربه تأیید و تکمیل میتجربه برمی

ای جهت ایجاد تغییرات عمده عنوان وسیلهوپرورش بهبازسازی گرایی؛ این فلسفه بر نقش آموزش

یلیچ، فریره، اکند. طرفداران این فلسفه )از جمله اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پافشاری می

های آموزشی بیمارتر از آنند که بتوان با براملد، کاونتس، کازل، هابرماس، مزیرو( معتقدند که نظام

وپرورش و جامعه را باید بازسازی ها را درمان کرد، لذا عقیده دارند که آموزشاصالحات روبنایی آن

                                                           
1. Essentialism 

2. Perennialism 

3. Progressivism 

4. Reconstructionism 

5. Existentialism 
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هنگ کننده، با فراگیران برابر است و مثابه هما. در این فلسفه، معلم به(Paka Seresht, 1994)کرد 

وپرورش ابزار دست سازد. نظام آموزشها را برای سطح جدیدی از مسئولیت اجتماعی توانمند میآن

طبقه مسلط برای تداوم سلطه بر ستمدیدگان از طریق بازتولید وضع کنونی بوده، لذا باید زدوده شود. 

( (Freire, 1972 ند کمثابه تمرین آزادی را پیشنهاد میین سلطه، تربیت بهمثابه تمرجای تربیت بهبه

ای هداند و معتقد است که غایت برنامه)دیالوگ( با ستمدیدگان را متضمن آن می وشنودگفتو روش 

 2بخشییرهاو  1بخشنیز یادگیری تحول Meziru(. 1972Freire ,) آموزشی باید کسب آگاهی باشد

ها نقشی جز چون مدرسه Illich, 1970) (. به نظر )Imel, 1999کند)را برای حل این مشکل مطرح می

های اجتماعی و بیدادگری ندارند، لذا باید از دامان جامعه زدوده شوند و نهادینه ساختن نابرابری

این فلسفه آموزشی،  مدنظری هاکالسهای برابر یادگیری برای همه مردم فراهم شود. در فرصت

دهند تا اینکه وتحلیل قرار میطور انتقادی مورد تجزیهن مشکالت موجود را بهآموزامعلمان و دانش

راهبردهایی را برای پاسخگویی به تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایجاد کنند، در همین راستا معلمان 

د نگیرقرار می مدنظرشهروندان آینده اجتماع  عنوانبهآموزان رهبران تغییر اجتماعی و دانش عنوانبه

(Malekipour et al., 2016)فلسفه آموزشی وجودگرایی؛ در این فلسفه، موجودات انسانی منحصربه .-

نظر از جامعه یا فرهنگی که در آن زندگی ها همه جا یکسان است صرففرد هستند و حقوق اساسی آن

عه مقابل جام . این فلسفه آموزشی بر موضوعاتی نظیر یگانگی و آزادی فرد در(Zadra, 1999)کنند می

یری به آن پذنمایند، مسئولیتی استوار میریپذتیمسئولترین اصل را بر تأکید داشته و مهم وارتوده

 اندمسئولمعنا که همه مردم در رابطه با معنی و مفهوم زندگی خود و ایجاد ماهیت یا تعریف خویشتن 

(Sobhaninejad et al., 2012) . 

گسترش روزافزون مفاهیم و تجربیات علمی عصر حاضر، پایبندی و  از سوی دیگر، با توجه به    

تواند به میزان زیادی فرایند آموزش و مندی از رویکرد تدریس مناسب در نزد معلمان میبهره

که معلمان در قبال آموزش  3یادگیری را بهبود دهد. در واقع رویکردهای تدریسی -های یاددهیفعالیت

ده جریان تدریس و تجربیات فراگیران را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در دنیای به فراگیران انتخاب نمو

یادگیری حول  –های یاددهی های آموزشی  و محیطهای تربیتی و آموزشی در نظامامروز تمام برنامه

 Grasha et al., 1996) )چرخد. این محوریت سبب شده که ای دوطرفه بنام تدریس میمحور رابطه

 Mohammadi, Tarkasadeh)های شاگردان دارد کنند که سبک تدریس اثر بسیاری بر تواناییبیان می

and Shafiee, 2015)ترین شکل فهم بداند، یا اینکه ارسطو تدریس را عالی (Al Hosseini, 2014) تا.

های آن ارائه شده است لیکن در برخی از تعاریف، صاحببه حال تعاریف زیادی از تدریس و روش

دهنده و یادگیرنده قرار داده و با و روش را در اختیار دو عنصر یاد نظران سه عنصر موضوع، موقعیت

                                                           
1.Transformative Learning 

2. Emancipatory Leaning 

3.Teaching Approaches 



36   آموزشی هایفلسفه و شناختیمعرفت باورهای رابطه... 

 

اند که در بحث تدریس به تحلیل نقش دو عنصر یاد شده بپردازند و های خویش سعی نمودهتالش

 وده و برخیریزی نمعنصر اصلی پایه عنوانبهای بر اساس معلم رو تعاریف متفاوت خود را عدهازاین

در  (.Mosa Pour, 2013اند)دیگر فراگیر را از جهت حصول یادگیری در وی مورد توجه قرار داده

گیری کلی معلم است که مبنای نوعی، جهتاهمیت رویکرد تدریس باید عنوان داشت که به

بر همین  نیز Evans and Duvall, 2007) ، و اعتقاد )استهای آموزش گیری در تمام حیطهتصمیم

هی دهای نظم کالس، سازمانکنند تفاوت در رویکرد تدریس در حوزهآنان بیان می چراکهاساس بوده، 

د قرار خواه الشعاعتحتها، تعامل میان استاد و شاگرد و حتی شیوه آموزش معلم را و ارزیابی فعالیت

های تدریس در دو غالب بندی رویکردتقسیم .(Quoted by Mehdi Nejad and Ismaili, 2013)داد 

نظران حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسی تربیتی و شاگرد محور، مورد نظر بسیاری از صاحبمحور معلم

های ثانویه نیز بر اساس همین دو رویکرد اعمال گردیده بندیحتی تقسیم بعضاًقرار گرفته است و 

ردهای تدریس ذیل دو دسته سنتی)معلم رویکJohnson, 2009) ) بندینمونه در تقسیم عنوانبهاست. 

(. طرفداران رویکرد تدریس Khorashadizadeh, 2011)گیرند محور( و غیرسنتی)فراگیرمحور( قرار می

آموزان عنوان انتقال دهنده اطالعات به دانشنمایند که نقش معلم بهاشاره می موضوعبر این محور معلم

وظیفه کلیدی وی مورد  یمثابهبهالب و منابع آموزشی را مورد تأکید بوده و از این جهت تدریس مط

طور آشکار، بهمحور معلمدهند. کما اینکه اگن و کاوچاک، معتقدند که در رویکرد خطاب قرار می

. در رویکرد غیر (Saif, 2009)گردد آموزش معلم به ارائه دانش و هدایت یادگیری فراگیران ختم می

وه شود، فراگیران در شیرویکرد تدریس فراگیر محور از آن نام برده میسنتی به تدریس که در قالب 

ی ها بوده و یا حتاجرا آن دیگر حالت انفعالی نداشته و غالباً با کار گروهی حاکم بر این نوع از کالس

 تیالفع زینهای حقیقی، نوشتن، آزمایش کردن و های نظیر پروژهتر، تمرکز بر شیوهدر معنای دقیق

، همچنین در رابطه با این نوع رویکرد تدریس اسالوین، معتقد است که اگر استو جمعی فردی 

های ، درگیر فعالیت-با محوریت رویکرد تدریس فراگیر محور -ها گونه کالسآموزان در ایندانش

ات چندان نیازی به اقدام وقتآنعمیق کالسی شوند و تحت تأثیر ماهیت اجتماعی برانگیخته گردند، 

 .(Saif, 2009)ی نخواهد بود انضباط

نتایج پیشینه پژوهش نشان از آن دارد که تا به حال موضوعی تحت عنوان موضوع پژوهش حاضر     

ها کند، فرایند تطابق یافتهانجام نشده است، همین امر ضمن اینکه انجام پژوهش حاضر را تصدیق می

دهد که از این باب سعی شده است به بخشی از ر میهای دیگران را مورد تأثیر قرابا نتایج پژوهش

های گذشته که حداقل در دو مؤلفه با پژوهش حاضر اشتراک دارند اشارتی گردد، که به این پژوهش

حاکی از آن بود که  Norahi et al., 2008) )نتایج پژوهش  شود.موضوع در بخش زیر پرداخته می

ره به ترین نمگرایی و پایینی، فلسفه تجربهبدنتیتربه گروه و دانشکد 22فلسفه آموزشی غالب در 

 Zandvanian Naini) گرایی تعلق گرفت. همچنین بر پایه نتایج احصاء شده از پژوهشفلسفه آرمان

et al., 2009 ) مشخص گردید که بیشترین وابستگی فکری و عاطفی آموزشیاران به فلسفه پیشرفت
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 تیها به فلسفه لیبرالیزم سنین وابستگی فکری و عاطفی آنگرایی و رفتارگرایی و همچنین کمتر

های مدرک تحصیلی، شهر محل سکونت و اثر کار( است. در نهایت مشخص شد که عامل)محافظه

های داری را در گرایش آموزشیاران به فلسفهمتقابل مدرک تحصیلی و شهر محل سکونت تفاوت معنی

حاکی از آن بود که، بین ابعاد دانش  Shafei Zadeh, 2013))نتایج پژوهش  کنند.آموزشی ایجاد نمی

ی مثبت وجود دارد. همچنین اینکه ابعاد ساده و دانش مطلق با رویکردهای تدریس معلمان رابطه

 های مناسبی برای رویکردهای تدریس معلمان هستند.بینی کنندهدانش ساده و مطلق پیش

(Mohammadi and Mosallahi, 2013) ر بیان نتایج پژوهش خویش، عنوان نمودند که بین نیز د

ود داری وجشناختی دبیران ریاضی منتخب کشور و باورهای تدریس آنان، رابطه معنیباورهای معرفت

ی مثبت و معنادار باورهای تدریس آنان بینی کنندهشناختی دبیران پیشدارد و اینکه باورهای معرفت

در پژوهش خود که به شناسایی و تحلیل باورهای  Khodabandeh Oili et al., 2014) ) .است

شناختی دانشجویان پرداختند، نبود اعتقاد به سادگی و قطعیت در ساختار دانش و توانایی معرفت

نیز در پژوهش  Behjat et al., 2015) )ذاتی و سریع در مفاهیم یادگیری دانشجویان را گزارش نمودند. 

 % 53دریافتند که « گیری تدریس معلمانشناختی و جهتورهای معرفترابطه با»خود با عنوان 

گیری تدریس محور هستند. از دیگر دارای جهت % 55شناختی خام و معلمان دارای باورهای معرفت

تی و شناخدار متوسط منفی بین باورهای معرفتتوان به همبستگی معنیهای آنان مینتایج پژوهش

نیز در پژوهش خویش به این نتیجه رسید  Kruse, 2008) )اشاره نمود. گیری تدریس معلمان جهت

 Mohammadi and)دهد که باورهای معلمان، امور آموزشی و کیفیت آن را تحت تأثیر قرار می

Mosallahi, 2013). 

حاکی از آن بود که میانگین فلسفه  Mohammadi Pouya and Dehghani, 2016) )نتایج پژوهش     

در بین دانشجو معلمان باالتر از حد متوسط قرار دارد و فلسفه آموزشی غالب نیز در بین آموزشی 

نیز مشخص گردید که  Malekipour et al., 2016) )نتایج پژوهش  آنان، پیشرفت گرایی بود. بر اساس

های فلسفه آموزشی با راهبردهای مدیریت کالس رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین گونه

 بینی مدیریت کالس استبدادی وهای فلسفه آموزشی ضرورت گرایی و پایدارگرایی توان پیشنهگو

های فلسفه آموزشی پیشرفت گرایی و بازسازی گرایی دارای توان مقتدرانه را دارند و البته گونه

 ) بر اینباشند. عالوهمی تفاوتبینی مدیریت مقتدرانه، مدیریت دموکراتیک و مدیریت بیپیش

(Javadipour et al., 2016 های پژوهش خود گزارش نمودند که دبیران دوره متوسطه در رابطه با یافته

همچنین  اند.قرار داده موردحمایترا بیش از رویکرد محصل محور محور معلمنظری رویکرد تدریس 

شی فلسفه آموزنشانگر آن بود که اساتید علوم پزشکی بر  Mohammadi Pouya, 2017))نتایج پژوهش 

های آموزشی تأکید داشته و این فلسفه را در اولویت اول رتبه پایدارگرایی بیش از سایر انواع فلسفه

ر عالوه ب. نماینداز رویکرد تدریس استاد محور بیش از دانشجو محور در حمایت میاند و گذاری نموده

رویکرد تدریس استاد  کهن بود حاکی از آ Mohammadi Pouya et al., 2017) این نتایج پژوهش )
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دار دارد محور با فلسفه آموزشی پیشرفت گرایی، پایدارگرایی، بنیادگرایی و وجودگرایی ارتباط معنی

 و رویکرد تدریس دانشجو محور نیز با فلسفه آموزشی پایدارگرایی رابطه معنادار مشاهده گردیده است.

های پیشین، همچنین عدم دریافت اصل از پژوهشدر نهایت اینکه با نظر به آنچه گذشت و نتایج ح

گردد که نقش رویکردهای اجرای تدریس معلمان در موضوعی با عنوان حاضر، چنین استنباط می

رو شناسایی عوامل تأثیرگذار بر روند بدیل بوده و ازایندهی به فرایند آموزش و یادگیری بیجهت

ستا تالش شده که در پژوهش حاضر به بررسی رابطه تدریس آنان حائز اهمیت خواهد بود. در این را

 های آموزشی با رویکردهای تدریس دانشجو معلمان پرداخته شود.شناختی و فلسفهباورهای معرفت

 

 پژوهش شناسیروش

های همبستگی بوده و با توجه به هدفی که دارد در زمره پژوهش –روش پژوهش حاضر، توصیفی 

پردیس الزهراء)س( دانشگاه ه پژوهش عبارت است از کلیه دانشجو معلمان گیرد. جامعکاربردی قرار می

نفر  136مندی از جدول مورگان تعداد با بهره نفر که 220، با حجم جامعه فرهنگیان استان سمنان

نفر در فرایند  122های ناقص تعداد نمونه انتخاب شدند که بعد از حذف پرسشنامه عنوانبه

ها نیز در پژوهش حاضر شامل سه پرسشنامه باقی ماندند. ابزار گردآوری داده هاوتحلیل دادهتجزیه

و رویکردهای  Sadkar, 2014) )آموزشی  های، فلسفهShomer, 1993) )شناختی باورهای معرفت

 .است Prosser and Trigwell, 2007) ) تدریس

تهیه شده است که دارای  1993(  در سال Shomer)توسط شومر شناختی:پرسشنامه باورهای معرفت

سؤال بوده و باور کلی افراد را در زمینه ماهیت علم و یادگیری در دوازده زیر مجموعه درباره چهار  63

شناختی ساده اندیشانه دانش ساده، یادگیری سریع، توانایی تغییرناپذیری و دانش قطعی باور معرفت

زان خام بودن باورهای افراد مورد استفاده قرار سنجد. شومر پرسشنامه مذکور را برای سنجش میمی

شناختی در داخل کشور و . پایایی ابزار باورهای معرفت(Khodabandeh Oili et al., 2014)داده است 

گزارش شده است. در پژوهش حاضر  79/0برابر با  Khodabandeh Oili et al., 2014) )در پژوهش 

 محاسبه گردید. 93/0مقدار ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

تهیه شده  Sadkar, 2014) )پرسشنامه فلسفه آموزشی به وسیله  آموزشی: هایپرسشنامه فلسفه

گرایی، پایدارگرایی، پیشرفتآموزشی معلمان شامل ضرورت فلسفهگونه  5گویه و  25است که دارای 

م و اد، زیاد، متوسط، ک)خیلی زی ایگرایی، بازسازی گرایی و وجودگرایی با طیف لیکرت پنج گزینه

. روایی پرسشنامه مذکور در زبان مبدأ توسط متخصصان تأیید گردیده، آلفای کرونباخ استخیلی کم( 

های . براساس نتایج بررسی(Malekipour et al., 2016)اعتبار آن را گزارش داده است  89/0نیز با 

مورد استفاده قرار  Malekipour et al., 2016))انجام شده این پرسشنامه در داخل کشور ابتدا توسط 

گردیده و جهت صحت  ترجمه قیدقابزار به شکل  ی،سازیبومگرفته است که در پژوهش آنان جهت 

کلیه واژگان پرسشنامه، به چند نفر از متخصصان زبان مبدأ آشنایی مکفی داشتند،  ترجمه قیدقشکل 
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د متخصصان قرار گرفته است. همچنین آنان در پژوهش ارائه شده است که بعد از بازبینی آن مورد تأیی

خود جهت روایی، پرسشنامه را به سه نفر از اساتید رشته علوم تربیتی و پنج نفر از متخصصان 

وپرورش ارائه دادند، که مورد تأیید واقع شده است. آنان همچنین ضریب آلفای کرونباخ را آموزش

د. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی گزارش نمودن 82/0برای پرسشنامه مذکور 

 محاسبه گردید. 92/0پایایی پرسشنامه، 

تهیه شده است که متشکل  Prosser and Trigwell, 2007))توسط  پرسشنامه رویکردهای تدریس:

ای درجهآموز محور را براساس طیف پنجمحور و دانشسؤال بوده و دو بعد رویکرد تدریس معلم 22از 

 Mahdi Nejad and)دهد )هرگز، بسیار کم، اغلب، اکثراً و همیشه( مورد سنجش قرار می یکرتل

Ismaili, 2014)های داخلی . در پژوهش( (Javadipour et al., 2016   پایایی پرسشنامه مذکور با

گزارش شده است. همچنین در این پژوهش ضریب آلفای  85/0استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 

بهره  SPSSآماری  افزارنرمها نیز از وتحلیل دادهمحاسبه گردید.جهت تجزیه 88/0کرونباخ برابر با 

گرفته شده است. در بخش آمار توصیفی از جدول فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ...، همچنین در 

یره بهره متغ بخش آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند

 گرفته شد.
 
 های پژوهشیافته

پژوهش، ابتدا نرمال بودن توزیع  هایها قبل از بررسی سؤاالت و فرضیهیافته وتحلیلدر بخش تجزیه

 ( گزارش شده است. 1نمرات مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول)

 
 رمال بودن توزیع نمراتن فرضشینتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف در مورد پ(: 1) جدول

 نرمال بودن توزیع نمرات

 کلموگروف ـ اسمیرنف   

 
 هامؤلفه

 
 میانگین

انحراف 

 معیار
 داریمعنی

 رویکرد تدریس
 36/0 551/0 ۴7/3  رویکرد معلم محور 

 17/0 117/0 82/3  رویکرد شاگرد محور 

 فلسفه آموزشی

 35/0 56۴/0 53/3  مؤلفه ضرورت گرایی 

 13/0 61۴/0 18/3  پایدارگرایی مؤلفه 

 06/0 6۴3/0 59/3  مؤلفه پیشرفت گرایی 

 07/0 590/0 77/3  مؤلفه بازسازی گرایی 

 08/0 817/0 ۴۴/3  مؤلفه وجودگرایی 

 شناختیباورهای معرفت

 08/0 ۴53/0 56/3  مؤلفه دانش ساده 

 13/0 ۴15/0 51/3  مؤلفه یادگیری سریع 

 20/0 53۴/0 20/3  عیمؤلفه دانش قط 

 ۴۴/0 578/0 0۴/3  مؤلفه تغییرناپذیری 
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گردد، فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات در مشاهده می 1گونه که در جدول همان    

متغیرهای در ( P> 05/0) بودن توزیع نمرات نرمال فرضشیگردد. یعنی پید متأییهای پژوهش متغیر

 تأیید گردید. پژوهش

 های آموزشی ارائه شده است.های فلسفهنتایج بررسی آزمون تی در رابطه با مؤلفه 2 در جدول

 
 نتایج آزمون تی ابعاد فلسفه آموزشی دانشجو / معلمان(: 2جدول)

 وجودگرایی
بازسازی  

 گرایی

پیشرفت 

 گرایی
 تعداد ضرورت گرایی پایدارگرایی

میانگین وزنی دیدگاه 

 دانشجو/معلمان

 دانشجو/معلمان 12۴ 53/3 18/3 59/3 77/3 ۴۴/3

 3 =ارزش مورد مقایسه

Tمقدار 
های فلسفه مؤلفه

 آموزشی
 

سطح  فاصله %95 مشارکت کنندگان

 داریمعنی

درجه 

 حد پایین حد باال آزادی

 ضرورت گرایی 51/10 12۴ 001/0 ۴305/0 6303/0

 دانشجو/معلمان

 پایدارگرایی 38/3 12۴ 001/0 0772/0 29۴9/0

 پیشرفت گرایی 31/10 12۴ 001/0 ۴799/0 7079/0

 بازسازی گرایی 6۴/1۴ 12۴ 001/0 6692/0 8783/0

 وجودگرایی 05/6 12۴ 001/0 298۴/0 5880/0

 

ای استفاده شده است. تک نمونهT  های آموزشی دانشجو/معلمان، از آزمونبرای بررسی ابعاد فلسفه    

عنوان حد وسط در به 3ای برخوردار بوده، عدد گزینه 5طیف لیکرت  با توجه به اینکه پرسشنامه از

باشد بیانگر اولویت  3های افراد باالتر از رو، به هر میزان  میانگین پاسخشده است، ازایننظر گرفته

باالتر آن فلسفه آموزشی از دیدگاه دانشجو/معلمان بوده است. بر این اساس، اولویت فلسفه آموزشی 

(، پیشرفت گرایی 77/3ه دانشجو / معلمان به ترتیب شامل بعد بازسازی گرایی )با میانگین: از دیدگا

( و در نهایت، ۴۴/3وجودگرایی )با میانگین:  (،53/3(، ضرورت گرایی )با میانگین: 3.59)با میانگین: 

 ( است.18/3پایدارگرایی )با میانگین: 

شناختی توان نتایج آزمون تی، مربوط به هریک از ابعاد باورهای معرفتپژوهش می 3در جدول     

 دانشجو معلمان را مالحظه فرمود.
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 شناختی دانشجو / معلماننتایج آزمون تی بررسی ابعاد باورهای معرفت(: 3جدول)

 وزنی دیدگاه دانشجو/معلمانمیانگین  تعداد دانش ساده یادگیری سریع دانش قطعی تغییرناپذیری

 /معلماندانشجو یشناختمعرفتباورهای  12۴ 56/3 51/3 16/3 0۴/3

 3 =ارزش مورد مقایسه

Tمقدار 
ی باورها یهامؤلفه

 شناختیمعرفت
 فاصله %95 مشارکت کنندگان

 درجه آزادی داریسطح معنی
 حد پایین حد باال

 نش سادهدا 97/13 12۴ 001/0 7861/0 6۴66/0

 دانشجو/معلمان
 یادگیری سریع 89/13 12۴ 001/0 ۴۴30/0 5901/0

 دانش قطعی 62/3 12۴ 001/0 0763/0 2601/0

 یریرناپذییتغ 9۴3/0 12۴ 001/0 -0536/0 1512/0

 
 (: نتایج آزمون تی بررسی ابعاد رویکردهای تدریس دانشجو / معلمان۴) جدول

 میانگین وزنی دیدگاه دانشجو/معلمان تعداد معلم محور شاگرد محور

 رویکرد تدریس دانشجو/معلمان 12۴ ۴7/3 82/3

 3 =ارزش مورد مقایسه

Tمقدار 
ی کردهایرو یهافهمؤل

 تدریس

 

 

 مشارکت کنندگان
 فاصله 95%

 درجه آزادی داریسطح معنی
 حد پایین حد باال

 معلم محور ۴9/9 12۴ 001/0 /.37۴۴ /.5716
 دانشجو/معلمان

 شاگرد محور ۴8/13 12۴ 001/0 /.7081 /.9517
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شناختی از دیدگاه دانشجو/ دهد، اولویت باورهای معرفتنشان می 3که نتایج جدول  گونههمان    

یادگیری باور (، 56/3شناختی دانش ساده )با میانگین: ب اولویت شامل باور معرفتترتیمعلمان به

ی شناختباور معرفت( و در نهایت، 16/3(، سپس بعد دانش قطعی )با میانگین: 51/3سریع )با میانگین: 

 ( است.0۴/3ییرناپذیری ) با میانگین: تغ

 ۴رد تدریس دانشجو معلمان در جدول همچنین در ادامه جدول نتایج حاصل از بررسی ابعاد رویک    

 ارائه گردیده است.  

محور را )با آموزرویکرد دانشنتایج بررسی رویکردهای تدریس دانشجو معلمان نشان که آنان     

دهند. قرار می موردحمایت( ۴7/3)با میانگین: محور معلم( بیش از رویکرد تدریس 82/3میانگین: 

را محور معلمتوان عنوان داشت که آنان رویکرد تدریس می ۴همچنین بر پایه نتایج برآمده از جدول 

د اند، یعنی آنان رویکرقرار داده موردحمایتلیکرت ( باالتر از میانگین فرضی طیف ۴7/0نیز به میزان )

نیز گرایش دارند، اما اولویت رویکرد حمایتی خود را بیش از معلم محوری در محور معلمتدریس 

در این بخش از پژوهش، جهت بررسی این سؤال که آیا بین فلسفه  دانند.آموز محوری میرویکرد دانش

دار وجود دارد یا خیر؟ از ی تدریس حمایتی آنان ارتباط معنیآموزشی دانشجو معلمان و رویکردها

تحلیل آماری مناسب بهره گرفته شد، چراکه نمرات هر  عنوانبهضریب همبستگی گشتاوری پیرسون 

ای بودند. نتایج آزمون تحلیل همبستگی نمرات فلسفه گیری فاصلهدو متغیر به لحاظ سطح اندازه

 گزارش شده است. 5نشجو معلمان در جدول آموزشی و رویکردهای تدریس دا

 
 و رویکردهای تدریس دانشجو معلمان یآموزش یهافلسفه(: نتایج آزمون همبستگی نمرات 5) جدول

 7 6 5 ۴ 3 2 1 متغیرها

        ضرورت گرایی -1

       **0/322 پایدار گرایی -2

      198/0* 36۴/0** پیشرفت گرایی -3

     355/0** 239/0** 162/0 بازسازی گرایی -۴

    57۴/0** 570/0** 275/0** 300/0** وجودگرایی -5

   82/0 162/0 1۴1/0 387/0** 301/0** رویکرد معلم محور -6

رویکرد شاگرد  -7

 محور
159/0 8۴/0 *219/0 *217/0 150/0 **312/0  

**: P<0/01*: P<0/05 

 

گرایی با رویکرد تدریس معلم ضرورت ، فلسفه آموزشی 5اساس نتایج حاصله از جدول بر    

 ,P<01/0) محور(؛ فلسفه آموزشی پایدارگرایی با رویکرد تدریس معلمP, 301/0=r<01/0محور)
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387/0=r(؛همچنین فلسفه آموزشی پیشرفت گرایی)05/0>P, 219/0=r و فلسفه آموزشی بازسازی )

 ثبت و معنادار دارد.ارتباط مشاگردمحور ( با رویکرد تدریس P, 217/0=r<05/0گرایی)

شناختی و رویکردهای داری بین متغیرهای باورهای معرفتمیزان ارتباط معنی دهندهنشان 6جدول 

ریب از ضگیری هر دو متغیر، ای بودن سطح اندازهتدریس دانشجو معلمان است که با توجه به فاصله

 ه شد.وتحلیل بهره گرفتزیهمتناسب با هدف تجتحلیل آماری  عنوانبههمبستگی گشتاوری پیرسون 

 
 و رویکردهای تدریس دانشجو معلمان شناختی(: نتایج آزمون همبستگی نمرات باورهای معرفت6) جدول

 6 5 ۴ 3 2 1 متغیرها

       دانش ساده -1

      **0/531 یادگیری سریع -2

     ۴53/0** 516/0** دانش قطعی -3

    587/0** ۴12/0** 336/0** یریرناپذییتغ -۴

   281/0** ۴2۴/0** 361/0** 353/0** رویکرد معلم محور -5

  312/0** 38/0 51/0 292/0** 282/0** رویکرد شاگرد محور -6
**: P<0/01*: P<0/05 

شناختی دانش ساده با رویکرد تدریس معلم ، باور معرفت6آمده از جدول دستبر پایه نتایج به     

(؛ یادگیری سریع با رویکرد P, 282/0=r<01/0) محوررویکرد شاگرد ( و باP, 353/0=r<01/0محور)

( ارتباط مثبت و P, 292/0=r<01/0) محور( و با شاگردP, 361/0=r<01/0محور)تدریس معلم

 ,P<01/0) محورمعناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد، که باور دانش قطعی با رویکرد تدریس معلم

۴2۴/0=rری با رویکرد تدریس معلم( و باور تغییرناپذی( 01/0محور>P, 281/0=r دارای ارتباط مثبت )

 .استو معنادار 

 

ا بینی رویکرد تدریس آنان رفلسفه آموزشی دانشجو معلمان قابلیت پیشفرضیه: آیا نوع 

 دارد؟

 دریسرویکرد تو  فلسفه آموزشی یهامؤلفه نیب داریپژوهش ارتباط معن یهاافتهبا توجه به اینکه ی

چندگانه بهره گرفته شده است که  ونیرگرس لیاز تحلجهت پاسخگویی به سؤال باال،  را نشان داد

پژوهش  هیفرض دییدهنده تأ( نشانANOVA) انسینتیجه حاصل تحلیل رگرسیون از راه تحلیل وار

ی، گرایضرورت یهامدل انتخاب شده )در قالب مؤلفه نیبنابرا (؛F= 219/8؛ و sig=001/0است )

که ییاز آنجا نیاست. همچن داریمعن (گرایی و وجودگراییگرایی، بازسازیپایدارگرایی، پیشرفت

، 5/1 - 5/2 دامنه در داشتن قرار به توجه با و آمدهدستبه 87/1 برابر  واتسون – نیشاخص دورب

 (.7شده است )جدول  تیاستقالل خطاها رعا فرضشیکه پ شودیمشخص م

 



۴۴   آموزشی هایفلسفه و شناختیمعرفت باورهای رابطه... 

 
 یج برازش مدل رگرسیون(: نتا7) جدول

شاخص 

 -نیدورب

 واتسون

 

یداریمعن  

خطای  

استاندارد 

 برآورد

 بیضر 

 نییتع

شدهیلتعد  

 
 بیضر

 (R2)نییتع

 بیضر 

 یهمبستگ

 چندگانه

(R) 

 

 مدل

87/1   001/0   53۴/0   09۴/0   103/0   321/0   1 

 

ت ضرور)های شود، ضریب همبستگی چندگانه بین مؤلفهمالحظه می 7چنانچه در جدول شماره     

با متغیر رویکرد تدریس برابر با  (گرایی و وجودگراییگرایی، بازسازیگرایی، پایدارگرایی، پیشرفت

بین قابلیت توان اذعان داشت که متغیرهای پیشمی (2Rاست. پس با توجه به ضریب  تعیین ) 321/0

 تبیین متغیر رویکرد تدریس را دارند.

 
 رویکرد تدریسلسفه آموزشی برحسب ف ینیبشیپ یضرایب رگرسیون برا(: 8) جدول

 مدل

 ضرایب استاندارد نشده
ضریب 

 استانداردشده
 

T sig 
 بیضر

 تحمل

 بیضر

تورم 

 ß انسیوار
خطای 

 استاندارد
Beta  

78/2 مبدأعرض از   278/0  -  02/10  001/0  - - 

192/0 گراییضرورت  078/0  27۴/0   15/3  02/0  8۴2/0  232/1  

238/0 پایدارگرایی  07/0  261/0   11/3  02/0  760/0  352/1  

18۴/0 پیشرفت گرایی  176/0  232/0   221/1  21۴/0  637/0  362/1  

1۴2/0 بازسازی گرایی  27۴/0  151/0   503/0  713/0  693/0  ۴59/1  

5۴5/0 وجودگرایی  3۴2/0  58۴/0   ۴59/1  12۴/0  73۴/0  019/1  

 

نمایش داده شده  8در جدول   مبدأاز  گرفتن عرض در نظرنتایج برآورد مدل رگرسیونی خطی با     

مستقل  ریمقدار متغ یوابسته است که به ازا ریاز متغ یمقدار انگریبیا مقدار ثابت عرض از مبدأ  است.

 یداری)بتا( و سطح معن یکیتفک بیبر اساس مدل ضرا بدین ترتیب، .شودیبرابر با صفر محاسبه م

های ضرورت گرایی، پایدارگرایی ریمتغفقط ت که اذعان داش توانی( مP ≤ 005/0مشاهده شده )

از نبود  یحاک آمدهدستبه 2عامل تورم واریانسو  1ضرایب تحمل مقدار نیهستند. همچن داریمعن

پژوهش  یهاافتهیبا توجه به  روازاینمستقل است؛  یرهایمجموع متغ نیب یقو یخط مرابطه ه

 نییبت توانایی (فلسفه آموزشی ری)از متغارگرایی ی ضرورت گرایی، پایدهاکه مؤلفه شودیمشخص م

 را دارند.دانشجو معلمان  سیتدر کردیرو

                                                           
1. Tolerance 

2. Variance inflation factor 
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 ؟بینی رویکرد تدریس آنان را داردشناختی دانشجو معلمان قابلیت پیشباور معرفتآیا نوع 

ور با یهامؤلفه نیب داریپژوهش ارتباط معن یهاافتهی کهازآنجاییجهت پاسخگویی به سؤال باال و 

 چندگانه بهره گرفته شده است که ونیرگرس لیاز تحل را نشان داد، رویکرد تدریسو  شناختیمعرفت

پژوهش  هیفرض دییتأ دهندهنشان( ANOVA) انسینتیجه حاصل تحلیل رگرسیون از راه تحلیل وار

یادگیری  ،دانش ساده یهامدل انتخاب شده )در قالب مؤلفه نیبنابرا (؛F= 3۴1/6؛ و sig=001/0است )

است که  73/1 با برابر  واتسون– نیاست. شاخص دورب داریمعن (تغییرناپذیریو دانش قطعی ، سریع

 (.9شده است )جدول  تیاستقالل خطاها رعا فرضشیپدهد نشان می

 
 (: نتایج برازش مدل رگرسیون9) جدول

 -نیشاخص دورب

 واتسون

یداریمعن خطای  

استاندارد 

 برآورد

 نییتع بیضر

شدهلیتعد  

 بیضر

 نییتع
(R2) 

 بیضر

 یهمبستگ

 (R) چندگانه

 مدل

73/1  001/0  ۴68/0  193/0  120/0  3۴7/0  1 

 

 یهامؤلفه) هایشود، ضریب همبستگی چندگانه بین مؤلفهمالحظه می 9چنانچه در جدول شماره     

 3۴7/0با متغیر رویکرد تدریس برابر با  (تغییرناپذیریو دانش قطعی ، یادگیری سریع، دانش ساده

بین قابلیت تبیین توان اذعان داشت که متغیرهای پیشمی (2Rاست. پس با توجه به ضریب  تعیین )

 متغیر رویکرد تدریس را دارند.

 
 رویکرد تدریسبرحسب  شناختیباورهای معرفتبینی پیش یضرایب رگرسیون برا(: 10) جدول

 مدل

 ضرایب استاندارد نشده
ضریب 

 استانداردشده
T sig 

 بیضر

 تحمل

 بیضر

تورم 

 ß انسیوار
خطای 

 استاندارد
Beta 

11/2 عرض از مبدأ  333/0  - 3۴/6  001/0  - - 

۴31/0 دانش ساده  093/0  ۴86/0  6۴/۴  001/0  761/0  190/1  

۴82/0 یادگیری سریع  101/0  567/0  79/۴  001/0  802/0  361/1  

261/0 دانش قطعی  085/0  278/0  08/3  003/0  73۴/0  2۴6/1  

165/0 تغییرناپذیری  ۴۴6/0  2۴3/0  0۴/6  076/0  901/0  ۴59/1  

 

 (P ≤ 001/0،  005/0)داری مشاهده شده اساس مدل ضرایب تفکیکی )بتا( و سطح معنیبر    

دار هستند. همچنین توان اذعان داشت که متغیر دانش ساده، یادگیری سریع و دانش قطعی معنیمی

انس حاکی از نبود رابطه هم خطی قوی بین مجموع متغیرهای مقدار ضرایب تحمل و عامل تورم واری



۴6   آموزشی هایفلسفه و شناختیمعرفت باورهای رابطه... 

 

های دانش ساده، شود که مؤلفههای پژوهش مشخص میبا توجه به یافته روازاینمستقل است؛ 

 شناختی( از قابلیت توانایی تبیین رویکرد تدریسیادگیری سریع و دانش قطعی )از متغیر باور معرفت

 .دانشجو معلمان برخوردار هستند

 

 گیریبحث و نتیجه

با نظر به اهمیت نقش رویکرد تدریس انتخابی معلمان در پیشبرد اهداف تربیتی جوامع، شناسایی 

توان به باورهای عوامل اثرگذار بر این فرآیند حائز ضرورت خواهد بود، که از آن جمله عوامل می

ر سعی بر آن بود که به بررسی رو در پژوهش حاضشناختی و فلسفه آموزشی اشاره نمود. ازاینمعرفت

آموزشی با رویکردهای تدریس دانشجو معلمان پرداخته  هایشناختی و فلسفهرابطه باورهای معرفت

تر نیز بیان گردید، عدم دریافت پژوهشی با عنوان حاضر، حتی طور که پیششود. لیکن همان

های شده را با سایر پژوهش های مختلف پژوهش، تطابق نتایج دریافتهای اندک در زمینهپژوهش

اند که در این بخش از رو نموده است. اما پژوهشگران سعی نمودهانجام شده قدری با مشکل روبه

نتایج پژوهش نشان داد که  قرار دهند. مدنظرهای مرتبط را پژوهش تا حد امکان نتایج سایر پژوهش

ش ساده در اولویت اول آنان قرار دارد و از شناختی دانشجو معلمان، باور داندر رابطه با باور معرفت

محور علممشناختی دانش ساده با رویکرد تدریس ارتباط مثبت و معناداری بین باور معرفتسوی دیگر 

و محور ممعلشناختی یادگیری سریع با رویکرد تدریس و رویکرد شاگرد محور؛ و نیز بین باور معرفت

شناختی دانش قطعی با رویکرد تدریس باور معرفت وجود داشت. همچنین ارتباطشاگردمحور 

عنادار نیز ارتباط مثبت و ممحور معلمشناختی تغییرناپذیری با رویکرد تدریس و باور معرفتمحور معلم

تغییرناپذیری با رویکرد تدریس شناختی دانش قطعی و لذا طبیعی است که باورهای معرفت بود.

در دانش قطعی و تغییرناپذیری، صحبت از  چراکهداشته باشند؛  ارتباط مثبت و معناداریمحور معلم

، ریناپذو خدشه دانش قطعی، Chan and Elliot (2003) به قولقطعیت و اصول ثابت شده است و 

از همین رو معلم همان مرجع اقتدار دانش بوده و کنترل . استوابسته به مرجع اقتدار غیر از خود 

دریس معلم محوری مدنظر است. اما الزمه باورهایی مانند یادگیری یادگیری با اوست و رویکرد ت

محور معلمسریع، استفاده تعاملی از نقش معلم و شاگرد بوده و به همین دلیل از رویکردهای تدریس 

 شود.بهره برده میشاگردمحور و 

 فلسفه که آناندانشجو معلمان، نتایج بیانگر آن بود  مدنظردر رابطه با شناسایی فلسفه آموزشی     

در درجه اول اولویت خود قرار  آموزشی هایآموزشی بازسازی گرایی را نسبت به سایر اقسام فلسفه

،  Nourai et al., 2007 ،((Zandvanian Naini et al., 2009) )دادند. این اولویت با نتایج پژوهش

((Mohammadi Pouya and Dehghani, 2016  و((Mohammadi Pouya, 2017 چراکهده، همسو نبو 

گرایی و یی، زندوانیان نایینی و همکاران، فلسفه پیشرفتگراتجربه نورایی و همکاران، فلسفه آموزشی

رفتارگرایی، محمدی پویا و دهقانی، فلسفه پیشرفت گرایی و همچنین محمدی پویا، فلسفه آموزشی 
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حاکی از آن است  این نتیجهاولویت جامعه پژوهش خود گزارش نمودند. تبیین  عنوانبهپایدارگرایی را 

که پایدار گرایی را  Mohammadi Pouya, 2017))در پژوهش  اساتید برخالف-که دانشجو معلمان، 

 -قائل هستند شدهنییتعدر اولویت قرار دادند و اهمیت زیادی برای حقیقت خارجی و از پیش 

، سیاسی، اقتصادی و ای جهت ایجاد تغییرات عمده اجتماعیعنوان وسیلهبهوپرورش را آموزش

ور کنند. فلذا به دلیل حضفرهنگی)که البته این تغییرات رو به رشد و تعالی جامعه است( قلمداد می

در کسوت دانشجویی و معلمی، رابط بین حیطه نظر و عمل بوده و نگاهی اصالحی و تکامل گرایانه به 

آموزشی بازسازی گرایی است. از طرف نظام آموزشی دارند و الزمه این نگاه، اولویت دادن به فلسفه 

های آموزشی در پژوهش حاضر، پیشرفت گرایی بوده است و در این معنا دیگر دومین اولویت فلسفه

 Nourai et al., 2007، (Zandvanian Naini))های که اولویت دوم نیز اهمیت دارد با نتایج پژوهش

et al., 2009)  و( (Mohammadi Pouya and Dehghani, 2016  .محمدی پویا و  چراکههمسو است

دهقانی نیز همین نتیجه را در بین دانشجو معلمان به دست آوردند. نتیجه پژوهش نورایی و همکاران 

گرایی است و این فلسفه آموزشی به نوعی همان فلسفه دهی به فلسفه آموزشی تجربهنیز اولویت

که متأثر از فلسفه پراگماتیسم است،  آموزشی ةاین فلسفدر  چراکه؛ استآموزشی پیشرفت گرایی 

آموزان از یادگیری سنتی و مکانیکی و درگیر شدن در حل وپرورش دور نمودن دانشوظیفه آموزش

ه دانند کمی فردمنحصربهآموزان را موجوداتی بوده و دانش -های علمیالبته با اصول و روش -مسئله 

 ,.Malekipour et al)وای درسی مدارس قرار گیرد بایستی عالیق و نیازهایشان در کانون توجه محت

ها فرصت های فراگیران به آندیویی توجه مدارس به نیازها، عالئق و رغبت به نظر چراکه، (2016

 ,Dewey)شود خیزد و در تجربه تأیید و تکمیل میدهد و معرفت حقیقی از تجربه برمیتجربه می

گرایی و فلسفه آموزشی پایدارگرایی ضرورت فلسفه آموزشیاز دیگر نتایج پژوهش این بود که  .(1916

و فلسفه آموزشی بازسازی گرایی با  محور، و فلسفه آموزشی پیشرفت گراییبا رویکرد تدریس معلم

 Mohammadi) ارتباط مثبت و معنادار دارد. این نتیجه با نتایج پژوهششاگردمحور رویکرد تدریس 

Pouya, 2017)  رویکرد تدریس استاد محور ا ایشان نیز در پژوهش خود دریافتند که . زیراستهمسو

دار دارد. نتیجه حاصل از این بخش پژوهش با نتایج پژوهش پایدارگرایی ارتباط معنی با فلسفه آموزشی

((Malekipour et al., 2016  ،ایشان نیز گزارش نمودند که بین  چراکهنیز از همسویی برخوردار است

همچنین نتایج حاکی  آموزشی با راهبردهای مدیریت کالس رابطه معنادار وجود دارد. های فلسفهگونه

شناختی دانش ساده، یادگیری سریع و دانش قطعی و همچنین از آن بود که باورهای معرفت

رویکردهای تدریس را دارند. این  بینیآموزشی ضرورت گرایی و پایدارگرایی قابلیت پیش هایفلسفه

های گونههمسو بوده، زیرا آنان دریافتند که  Malekipour et al., 2016))نتایج پژوهش  نتیجه نیز با

بینی مدیریت کالس استبدادی و مقتدرانه، و گرایی و پایدارگرایی توان پیشفلسفه آموزشی ضرورت

بینی مدیریت مقتدرانه، مدیریت گرایی توان پیشگرایی و بازسازیهای فلسفه آموزشی پیشرفتگونه

 تفاوت را دارند. دموکراتیک و مدیریت بی
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ر دمحور معلمرا نسبت به شاگردمحور در نهایت مشخص شد که دانشجو معلمان رویکرد تدریس     

 Mohammadi) و Javadipour et al., 2016) )های پژوهش دهند. این نتیجه با یافتهاولویت قرار می

Pouya, 2017) تر از بیشمحور معلمرویکرد تدریس  آنان گزارش کردند که چراکهیست. نمسو ه

توان اذعان داشت که در بوده است. در تبیین این یافته می موردحمایتشاگردمحور رویکرد تدریس 

پویا، اساتید عنوان جامعه پژوهش و در پژوهش محمدیهای جوادی پور و همکاران، دبیران بهیافته

باالتر از جامعه پژوهش کنونی و  مراتببهن سنی آنان اند که غالبًا میانگیجامعه پژوهش را شکل داده

تر نظام آموزشی بوده و جامعه پژوهش حاضر یعنی دانشجو باشند. آنان از نسل قدیمدر حال آموزش می

 های تدریس امروزی ارتباطگردند، که با فرایند و ویژگیمعلمان نسل جدیدتر حوزه آموزشی تلقی می

وپرورش توان بر تأکید نظام آموزشز سوی دیگر نتیجه حاصله را تا حدودی میاند. ابهتری برقرار نموده

محتوا و سیاق سند  چراکههای اخیر مرتبط دانست؛ وپرورش در سالبر سند تحول بنیادین آموزش

اسناد باالدستی نظام  یمثابهبهتحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی)

های مختلف . کما اینکه در بخش1اندرد شایستگی محور طراحی و تدوین شدهوپرورش( با رویکآموزش

شود. برای نمونه در بخش رویکرد و هایی از دیدگاه شایستگی محور دیده میسند برنامه درسی شمه

ی و پذیریتتربیادگیری و  -های کلی، عنوان شده است که فراگیران، در فرآیند یاددهیگیریجهت

خویش به لحاظ ذاتی نقشی فعال دارند. یا در بخش محتوا در سند برنامه درسی توسعه شایستگی 

شناختی های روانآمده است که محوریت محتوا، متناسب با نیازهای حال و آینده، عالیق، ویژگی

 ,National Curriculum Document)آموزان، انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش است دانش

های دانشجو معلمان، طبیعی خواهد انداز اسناد باالدستی و آموزشبا توجه به چشم حالاییعل. (2012

را  شاگردمحوربود که دانشجو معلمان نیز بر اساس توجه به شایستگی محوری، رویکردهای تدریس 

 قرار داده و در قبال فراگیران به این رویکرد اهتمام ورزند. موردحمایت

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
توان به برنامه تلویزیونی پرسشگر عنوان مثال میاند، بهمحور اسناد اشاره نموده. اکثر متخصصان نیز بر رویکرد شایستگی1

زاده و دکتر ذوعلم مبنی بر تأکید رویکرد شایستگی های کارشناسان برنامه آقایان دکتر صادق( و صحبت29/۴/1397)مورخ 

 محور در سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی استناد نمود.
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