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Abstract 

The evolution of teacher training for third millennium universities depends on 

interdisciplinary teacher training. Teaching in interdisciplinary disciplines 

requires qualified instructors for this purpose. That is, they have the ability to 

understand the teaching of such disciplines. As for teaching in interdisciplinary 

disciplines, instructors who are normally selected for pure disciplines do not 

have the capabilities of interdisciplinary instructors. Understanding 

interdisciplinary teaching is a phenomenon that has been referred to in this 

research as wisdom. Therefore, the present study has been constructed and 

standardized with the aim of obtaining a scale to evaluate teachers in relation 

to the level of familiarity with the wisdom of interdisciplinary teaching. The 

aim of the present study is to construct and validate the Perceived Wisdom 

Scale for teacher training for interdisciplinary teaching. This research has been 

applied in terms of purpose and in terms of exploratory approach and in terms 

of method of collecting descriptive information of survey and cross-sectional 

type. The statistical population of this study included all professors of 

educational sciences in Isfahan province (112 people (including professors of 

Islamic Azad, non-profit universities and public universities) in the years 

2020-2021. Due to the limited statistical population, sampling was done by 

census method. Finally, 78 people (29 from Islamic Azad universities, 12 from 

non-profit universities and 37 from public universities) responded to the 

distributed questionnaire. Female and 62% of them were male, 38% of the 

respondents had 1 to 10 years of service, 34% of the respondents had 11 to 20 

years of service and 28% of them had more than 20 years of service. The study 
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of articles and research background was prepared by analyzing the content of 

the items obtained in relation to the perceived wisdom of teacher training for 

multidisciplinary teaching and then to ensure the validity of the items provided 

to 3 faculty members of the Department of Educational Sciences. The city of 

Isfahan was located. After eliminating similar and duplicate cases, 52 items 

were provided at first. After reviewing and finalizing them by expert 

professors, 35 items were agreed upon. Cronbach's retest) and concurrent 

validity were used to analyze the data b Using SPSS software version 12 was 

used. The questionnaire items were arranged on a five-point Likert scale 

(strongly agree, agree, almost agree, disagree, disagree). The minimum score 

of this questionnaire was 35 and the maximum score was 175. Exploratory 

factor analysis and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. 

Exploratory factor analysis test was used to identify the number of common 

factors that affect a set of variables, determine the intensity of the relationship 

between each factor and each observed variable, and the large number of 

variables observed to a smaller number than Agents are summarized. Also 

determine the divergent validity and convergent validity of the reflective items 

classified in each factor. Then, confirmation factor analysis test was used to 

achieve the validity of the structures. In this regard, a factor matrix was formed 

to determine the factor load of each component or item with each factor. Factor 

load can be considered as correlation coefficients between factor and variable. 

Factor loads less than 0.3 can be ignored., the results showed that in the initial 

factor analysis, four factors with eigenvalues higher than one were obtained 

and the subsequent factor analysis was limited to these four factors. Based on 

the content of the relevant articles, four factors were named as follows. "Simple 

understanding of concepts", "Mastery of fundamental research methods", 

"Understanding the expansion of the fields of scientific disciplines", 

"Elimination of reductionist thinking".The highest correlation coefficient was 

related to factor 4 "reduction of reductionist thinking" (r = 0.88), and the lowest 

correlation coefficient was related to factor 1 "simple understanding of 

concepts" (r = 0.74). The correlation coefficient of factor 2 was equal to 

"mastery of basic research methods" (r = 0.87) and the correlation coefficient 

of factor 3 was "understanding the expansion of the fields of scientific 

disciplines" (r = 0.81). Finally, the fourth factor in the Teacher Training 

Wisdom Scale for interdisciplinary teaching has been the "elimination of 

reductionist thinking." These correlation coefficients were significant at the 

level of P <0.01 The scale also had good internal consistency (Cronbach's 
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alpha was 0.94 and retest reliability at two weeks was 0.91). The results also 

showed that the scale of dimensions of perceived wisdom of teacher training 

for interdisciplinary teaching has a suitable structure, validity and reliability 

for Iranian society. Therefore, it seems that this tool is a suitable scale for the 

purpose of research, which is to train teachers for multidisciplinary teaching. 

According to (Hatami & Roshan cheshm, 2012) Habermas believes that in the 

age of modernity, part of the capabilities of the human mind has been subjected 

to natural sciences, and this prevents the real knowledge of the world and the 

contrast between quantitative and qualitative methods in the humanities. Has 

been. Criticizing the positivist method in the humanities and in the next stage 

by presenting the theory of communicative rationality and communicative 

action, he emphasizes the multidimensionality of human problems and human 

knowledge and seeks to solve complex human problems through convergence 

and consensus from the ideal situation.  

   The scale tested in this research, which has a relatively proportionate validity, 

can be provided as a tool to identify the wisdom of teacher training for 

interdisciplinary teaching. Therefore, it is suggested that this scale be used to 

select and hire teachers to teach in universities and higher education centers. 

The limitations of this research include Not using close interviews due to 

coronary restrictions, lack of necessary cooperation of respondents to 

distributed questionnaires 
 

Keywords: Construction and standardization, scale, teacher training, 

interdisciplinary, perceived wisdom 
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تربیت مدرس برای تدریس  شدهادراکهنجاریابی مقیاس حکمت  و   ساخت

 ایرشتهمیان
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 چکیده

تربیت مدرس برای تدریس  شدهادراکهدف تحقیق حاضر، ساخت و اعتباریابی مقیاس حکمت 

آماری این تحقیق شامل کلیه جامعه  وروش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.  ایرشتهمیان

بوده است.  1399-1400 هایسالنفر در  112حوزه علوم تربیتی استان اصفهان   هایرشتهاساتید 

نفر  به پرسشنامه توزیع شده    78صورت پذیرفت که در نهایت تعداد  گیرینمونهبه شیوه سرشماری 

عه مقاالت و ه بود که بر اساس مطالاطالعات پرسشنامه محقق ساخت آوریجمعپاسخگو بودند. ابزار 

همسانی  هایروشاز داده شد. برای برآورد روایی و پایایی  به دستآن  هایگویمستندات علمی 

عامل  رچهانتایج نشان داد  طورکلیبه استفاده شد. زمانهمدرونی)آلفای کرونباخ و بازآزمایی( و روایی 

تسلط بر »، «درک و فهم بسیط مفاهیم» راهم شد:ف تحت این عناوین از یک باالتربا ارزش ویژه 

 .«گراییتقلیلزدایش تفکر »، «علمی هایرشته فهم گسترش مرزهای»،«های تحقیق بنیادیروش

از ساختار، روایی و پایایی  ایرشتهمیانتربیت مدرس برای تدریس  شدهادراکمقیاس ابعاد حکمت 

که این ابزار، مقیاس مناسبی برای هدف  رسدمیه نظر مناسب برای جامعه ایرانی برخوردار است. لذا ب

 است، باشد. ایرشتهتحقیق که همانا تربیت مدرس برای تدریس چند 

 هاکلیدواژه

 شدهادراک، حکمت ایرشتهمیان، تربیت مدرس، مقیاسساخت و هنجاریابی، 
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 مقدمه

ثل و محض م ایرشتهکت صورتبهی صورت پذیرفته است که هایرشتهتاکنون تربیت مدرس برای 

ه شدن جامعه انسانی و البت ترو پیچیده. اما با گذر زمان اندبودهو..  شناسیجامعهرشته تاریخ، ادبیات، 

نیاز به تربیت مدرسانی که بتوانند در تدریس به دانشجویان خود با  ایرشتهمیان هایرشتهتوسعه 

انی است. مدرس پیدا کردهرسی بپردازند، ضرورت به تفهیم مطالب و مفاهیم د ترجامعتفکری بازتر و 

که از محدود کردن دانشجویان برای مطالعات بیشتر به اصول و قواعد تعریف شده در قالب یک 

که  ایلیشهک. برای آموزش و تحقیقات فراتر از تفکر قالبی و کنندمیدیسیپلین و رشته درسی دوری 

ن گذشته متداول بوده است، به بررسی و مطالعه اقدام در طی دورا خودخودی بهدر هر یک از علوم 

 و دیسیپلین موجب مشکالت ذیل رشتهیک . محدود کردن تربیت مربیان و مدرسان در قالب کنندمی

 شده است:

علوم انسانی وجود داشته  مختلف هایرشتهدر  هاآندر رابطه با موضوعات بین  همواره   قضاوت نظرات و  اختالف .1

 باشد.

علوم انسانی مطرح است،  هایحوزهکه در  هاییپدیدهرسیدن به درک و فهم مشترک پیرامون  .2

 بین عامالن تحقیق و مطالعات علوم انسانی همواره دشوار باشد.

 تفاهم در عالم نظر و فهم برای اندیشمندان و متفکران علوم انسانی سخت شود. سازیفراهم. 3

 نباشد. . رسیدن به وحدت نظر ممکن پذیر4

 ذهنی، پراکنده اندیشی و عدم همگرایی در تفکر گسترش یابد. هایسوگیری. 5 

در  ایرشتهنبی،  توجه به استلزاماتی است که برای تربیت مدرسان «ایرشتهبینحکمت تربیت مدرسان »منظور از    

ستن چیزهایی است که عرصه آموزش و تحقیق برای نظام آموزش عالی ضرورت دارد. مسلم است که حکمت، دان

هانی و برحصولی  صورتبهآگاهی یا همه  وی ایناست  نحکمت آگاهی یافت .کندمی سازیغنیباارزش است و عمل را 

پذیرای هیچ  ،افالطون بر این عقیده بود که حکمت یا فلسفه نظری  ودات قلبیهش بریا مبتنی است  آیدمی به دست

هایی هستند از مجموعه واحدی از اصول نهایی، و اثبات این اصول کار علم اعالیی ها استنتاجتقسیمی نیست و کلیه علم

حکمت نظری به معنای فلسفه امری است و حکمت عملی . (Ibn Sina ,2004)است که افالطون آن را دیالکتیک نامید

 ، 2021 ا کشف کرد)الزم است که حکمت آن ر ایرشتهبینبر تدبیر برای عمل استوار است. لذا برای تربیت مدرس 

Seyed Nourani and Vakili) 
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حقیقت آموزش برداشتن موانع از جلوی ،مبانی حکمت متعالیه تأثیرتحت و ز نظر صدرالمتألهین ا

 دارای بودن ویژگی ملکوتی بودن از بنابراست که  ایگونهبه. نفس انسان تابش و فیضان الهی است

نگاه حکمت ی متعالی شدن از محدودیت گریزان است. قائم بودن به مکان و زمان مبراست و در پ

، باز و جامع بوده متعالیه به علم و همچنین به هدف و غایت آموزش و ماهیت الهی آن در این نگرش

  (. Shariati 2016,است)

به عالم امر که عالمی فراتر از  تعلقاتش واسطهبهروح متعالی و نفخه رحمانی در وجود انسان      

دانش بشری است، اقتضای بیان نمادین را دارد. همین راز وارگی روح انسانی موجب شده  محدوده

فیلسوفان و عارفان مسلمان، در بیان چگونگی آن،به تشبیه نفس آدمی به پرنده  است تا حکیمان،

 ,Dinaniبپردازند که همواره در پی حرکت فراتر از زمین و در جستجوی عالم فراتر از عالم مادی است)

1985.) 

تا حدی که برای او  شودمیمحدود کردن روح و اندیشه انسان  منجر به جانبهیکتربیت  روازاین    

این در حالی است که  .گرددمیمتصور  شناسیمعرفت سازوکارهای، تفکر و ابزار شناختدر  حدومرز

یت ظام تعلیم و تربکه ارکان شناخت و البته ن شناسیارزشو  شناسیهستی ،شناسیمعرفتدر عالم 

که با توجه به اهمیتی  روستازاینو  دهدمیتعالی سازی تشکیل  هایشاخصرا منطق و  حدومرز است،

و مراکز آموزش عالی،  هادانشگاهکه آموزش عالی در تربیت دانشجویان دارد و البته ارتقای کیفیت 

به پرورش روح معرفتی و یادگیری -نیاز به مدرسانی است که بتوانند در فرایندهای یاددهی

 ایگونههبکه دانشجویان را گرا و مبتنی بر وسعت اندیشه اقدام نمایند. چناننظام طوربه شناسیشناخت

باالی درک و فهم برسند.  مراتببه گیرچشمرشد دهند که در عرصه کسب دانش و معرفت به نحوی 

 سویه نگری وو از یک گیرندمیرا بکار  در چنین حالتی در برخورد با مسائل دیدگاهی جامع و کامل

. اما رشد و پرورش چنین ورزندمیمتعصبانه علمی برای مطالعه و کشف حقایق دوری  گیریجهت

 از آمادگی الزم برخوردار باشند و ایرشتهمیاندانشجویانی وابسته به مدرسانی است که برای تدریس 

برای فهم و درک مسائلی که در  ایرشتهتکه بر اساس حکمت به تدریس بپردازند. داشتن دیدگا

 تحلیلابلقعوامل متعدد است و از طریق یک دیسیپلین و رشته درسی  تأثیردنیای پیچیده امروز تحت 

برخوردار باشد، از استلزامات مطالعات  ایرشتهمیاننیست و نیازمند ذهن خردمندی است که از فهم 

انشجویان نیازمند مدرسان و اساتیدی هستند که بتوانند برای د روازاینو کالید شکافی مسائل است. 

مورد بررسی و  ایرشتهمیانمنظور نظر را از طریق فهم  هایپدیدهذهنیتی پرورش دهند که  هاآن
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ابعاد و  (. مسئله اصلی این تحقیق عبارت است از اینکهFatholahi & Nazari,2009)مطالعه قرار دهد

و برازش مدل  اندکدام ایرشتهمیانتربیت مدرس برای تدریس  شدهدراکامقیاس حکمت  هایمؤلفه

 تدوین شده تحقیق چگونه است؟ 

 مبانی نظری

محض، موجب آن شده است که مدرسان در رابطه تحلیل  طوربه ایرشتهتربیت مدرس با رویکرد      

خود را مبتنی بر  محدود عمل کنند و صرفًا ذهنیت دانشجویان صورتبهموضوعات مورد تدریس 

، پرورش دهند. این در صورتی است که برای شناخت اندکردهکه در آن تحصیل  ایرشته شناسیروش

الزم است که از جامعیت تفکر برخوردار بود و از زوایای مختلف به بررسی و  موردمطالعه هایپدیده

د . رویکررسدمیری به نظر ضرو ایرشتهمیانتربیت مدرس با رویکرد  روازاینبحث پرداخته شود. 

از فلسفه مشخص شد که با  هارشتهاز آنجا مورد توجه قرار گرفت که پس از جدا شدن  ایرشتهمیان

ه اید به شناخت عمیق و جامعی دست یافت. تواننمی، موردمطالعهبه موضوعات  ایرشتهنگاه 

پاسـخى به دو تحول در قرن بیستم  عنوانبه توانمیرا  ایرشتهمیانو ظهور مطالعات  ایرشتهمیان

دانست. اولین تحول در جنبش آموزشى مربوط به بعد از جنگ جهانى اول به وقوع پیوست و دومى 

 (. Riyazi،2013)شودمیمربوط  هاآموزششده در  و اصالحات حاصل 1960به انقالب فرهنگى دهۀ 

ن یکپارچگی و وحدتی بازگرداند که تا تالش دارد علوم را به هما ایرشتهمیانتدریس رویکرد      

دان فرانسوی، بر علوم حاکم بود. پیش از قرن هفدهم میالدی و نظریات رنه دکارت، فیلسوف و ریاضی

آنچه مدنظر است، اضافه کردن عنصر »مخالفتی ندارد، « تخصص»ای با رشتهمطالعات میان البته

کار گیرد تا مکمل یکدیگر شوند و بتوانند ها را در ترکیبی جدید به جدیدی است که این تخصص

ته های دیگر هم سود جسهای رشتهو در نتیجه از ظرفیت« افزایی داشته باشندنسبت به یکدیگر هم

شناسی، فلسفه ای تا حد زیادی متأثر از جامعهرشتهتفکر میان (.Fatholahi & Nazari,2009)شود

فیلسوف فرانسوی و یورگن هابرماس، فیلسوف و  پسامدرن و نظریات متفکرانی مانند ژیل دلوز،

)مرکزگریز( در  1«ریزومی تفکر»ای مشابه رشتهتفکر میان(. Tavana,2011)شناس آلمانی استجامعه

های زیرزمینی در )مرکزگرا( است. طبق تعریف، ریزوم یا زمین ساقه به ساقه2«تفکر درختی»تقابل با 

عنوان اندام ها بهرشد عمودی، رشدی افقی دارند. این ساقه جایبهشود که برخی گیاهان گفته می

                                                      
1. Rhizomatic Thinking 

2. Arbolic Thinking 
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ای از آن را جدا کنیم و بکاریم، قابلیت رشد و کنند؛ بدین معنی که اگر قطعهتکثیر رویشی عمل می

شناسی وام گرفت و از آن در شناسی و گیاهجوانه زدن خواهد داشت. ژیل دلوز، این واژه را از زیست

ها و ترین چیزها، مکانترین و مشابهوم بیانگر روابطی است که میان متفاوتریز»فلسفه سود جست: 

 (.Sohrabi,2020.....«)  شودها یافت میانسان

شود، هر تفکر ریزومی در پایان به تفکری جدید منتهی شود و ای ریزوم سبب میساختار شبکه    

یرند و گها بین تفکرات خطی قرار می، ریزومدیگرعبارتبهتوان برای آن آغاز یا پایانی قائل شد. نمی

، دریاپایان دال و مدلول در اندیشه ژاک کنند؛ درست همانند زنجیره بیرا به هم متصل می هاآن

ضای سایبری فرانسوی. ف -در اندیشه ژولیا کریستوا، فیلسوف بلغاری «بینامتنیت»فیلسوف فرانسوی و 

الی خوب مث« ویکی پدیا»ای تجسم چنین فضای فکری است و ها برو اینترنتی یکی از بهترین مثال

 (.Sohrabi,2020)تفکر است گونهاینانتهای ، تکثیرپذیر و بیپر ارجاع، المعارف گونهدایرةبرای قابلیت 

در .  4ایرشتهبینو  3ایرشته، فرا2ایرشته، تقاطع 1ایرشتهاند از: چندای عبارترشتهاقسام میان

ه رشتچند هایدیدگاهشود که از شوند و تالش میرشته با هم ادغام می، با اینکه چند«یارشتهچند»

از مرزهای مشترک « ایرشتهتقاطع»است.  رشتهیکبرای حل مسئله استفاده شود، ولی محور اصلی 

نتی، سبندی ها و فراتر از تقسیماز سایر رشته« ایفرارشته»جوید و در رشته سود میمیان دو یا چند

نیز موضوع واحدی را از زوایای متفاوت و « ایرشتهبین»شود. فقط در حد نیاز و ضرورت استفاده می

با توجه به مطالب ذکر شده و به دلیل اهمیت  (.Sohrabi,2020)کندبا تکیه بر چند رشته، مطالعه می

 . ودشمیاشاره  هاآناز ، تحقیقات متعددی در این رابطه صورت گرفته است که به برخی ایرشتهمیان

 پیشینه    

ات ادبی تاریخچهدر مفهوم شناسی میان رشتگی و  بازاندیشی»( با عنوانEbrahim pour,2020مطالعه )    

 بندیطبقهمیان رشتگی، رویکردی جدید در عرصه پژوهش،آموزش و نشان داد، « نظری آن در ایران

کل متش« ایرشتهمیان»شبکه معنایی  فراوان دارد،ضرورت  علم است که از منظرهای کاربردی مختلف

، «پویا گراییجمعدیالکتیک و »، «استفاده از چند دانش تخصصی»، «تلفیق و ترکیب»از شش مفهوم 

 است.« معرفتی داشتن افزودهارزش»و « فرآیند بودن»، «موضوع پیچیده»

                                                      
1. Multidisciplinary 

2. Crossdisciplinary 

3. Transdisciplinary 

4. Interdisciplinary 
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درسی شهروند جهانی در آموزش طراحی و تبیین الگوی برنامه » ( با عنوانRashidi,2020مطالعه )

ز ا گیریبهرهنشان داد، توسعه دانش، مهارت و نگرش وابسته به « ایرشتهمیانعالی ایران رویکرد 

 است. ایرشتهمیانرویکرد 

زبانشناسی ادبی در ایران و  ایرشتهمیانمعرفی مطالعات » ( با عنوانKhalili zadeh,2018مطالعه )

و این  شودمیداد، مطالعات میان رشته موجب گسترش درک و فهم مفاهیم  نشان« جهان  هایدانشگاه

 نگری گرفتار آن است. جانبهیککه فرد در  گرددمی هاییمغلطهی معنایی و هایسوگیریمانع از 

 هاینظامرا در  ایرشتهمیانوجهی که  ترینمهمی توجه داشت تبایس(، Nabavi,2016به نقل از )    

. اشدبمی، ضرورت و اهمیت این نوع رویکرد است امع علمی و تحقیقاتی گسترش دادهدانشگاهی و مج

ضروری است. برای  ایرشتهمیانرویکرد «را به شرح زیر برشمرد:  هاضرورتبرخی از این  توانمی

اشتباهات و خطاها. برای اطمینان از تناسب دانش.. برای آموزش وضعیت ِ ،دانش هایناتوانیآموزش 

برای آموزش  ی و اینجهانی ما،.. برای کمک بـه رویارویی با ابهاماتن. برای آموزش هویت زمیبشری.

 .قیات نوع بشرالدرک بهتر،برای آموزش اخ

برنامه  ایرشتهمیان دهیسازمان »( با عنوانAhmadi, Sobhaninejad, Amiri ,2015)مطالعه نتایج     

امه برن ایرشتهمیان دهیسازمانمبین اثربخشی « وس بخش سازی محتوای درتأکید بر اثردرسی  با 

چون؛ یادگیری معنادار، به فعالیت واداشته شدن یادگیرندگان، پرهیز از حفظ  هاییزمینهدرسی در 

بودن، تناسب محتوا با مختصات یادگیرنده و  فهمقابل، انطباق محتوا با زندگی، رعایت اصل وارطوطی

 .آتی دانست یهایادگیریبرای  سازیزمینه

 تأکیدبا  ایرشتهمیاننقش ترجمه فرهنگی در مطالعات  »( با عنوانDarzi & Pakatchi 2014,مطالعه )   

 را از حالت آشوب و شناسیشناخت،ایرشتهمیاننشان داد، مطالعات «فرهنگی  شناسینشانهبر الگوهای 

 .سازدمیرست دور ناد هایبرداشتو  فهمیکجو  مورد مطالعه هایمقوله نظمیبی

 ایهرشتمیانحوزه پژوهشی  مثابهبهتربیتی  شناسیزبان» (با عنوانZandi,2014بر اساس مطالعه )    

 هایعالیتف کوشدمیپلی میان دنیای زبانی و نظام تعلیم و تربیت  عنوانبهتربیتی  شناسیزبان«

ی بر تربیت شناسیزباندهد. مطالعات سامان  ترمطلوبزبانی، به نحوی  مسائلآموزشی را با توجه به 

و  اسیشنزبانبر تلفیق  تأکیدنقش زبان در یادگیری و آموزش متمرکز است. این شاخه علمی ضمن 

و مشکالت عملی نظام آموزش رسمی  مسائل، شناختیزبان هاینظریهو  هاروشآموزش، با استفاده از 

 در بایستمی. همچنین دهدمیمورد توجه قرار  در زمینه یادگیری زبان و یادگیری از طریق زبان را
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وم از یادگیری عل»، «یادگیری زبان»تربیتی در ایران به سه قلمرو  شناسیزبانطراحی برنامه درسی 

اصولی برای گسترش این حوزه  حلراهتوجه کرد. « نقش فرهنگی و تربیتی زبان»، و «طریق زبان

ت تکمیلی مأموریت گراست که بتوانند زمینه الزم را برای تحصیال هایدورهمطالعاتی در ایران تأسیس 

 .حل مسائل مشترک زبان و تعلیم و تربیت فراهم آورند

ها در آموزش عالی: عوامل ایرشتهمیانو توسعه  گیریشکل» ( با عنوانMehdi,2013نتایج تحقیق )   

و  هافعالیتو توسعه  گیریشکلدر آموزش عالی و نظام دانشگاهی ایران،  نشان داد،« و الزامات

نسبت به اهداف و برنامه، توفیق چندانی نداشته است. در راستای  ایرشتهمیاندانشگاهی  هایرشته

 تفکر و  ذهنیت بخشی سازیغنیفراهم شود که به  هاییزمینهباید  گذشته هایماندگیعقبجبران 

رای بیشتر ب هاینوآوریبا  توانمیطریق از این  بیشتر برای فهم نیازها و مشکالت جامعه منجر شود.

 مؤثری برداشت. هایگامبرطرف سازی انتظارات اجتماعی 

علوم  حوزهدر  ایرشتهمیانماهیت رویکرد  »( با عنوانHatami & Roshan cheshm,2012مطالعه )    

ی مدرنیته قسمت هابرماس بر آن است که در عصر نشان داد،« هابرماس  هایاندیشهبر  تأکیدانسانی با 

ذهن بشری تحت علوم طبیعی بر تمامی آن غالب گشته و مانع از شناخت واقعی جهان  هایتواناییاز 

گرا در علوم انسانی شده است. وی با انتقاد از روش پوزیتویستی گرا و کیفیکمی هایروشو تقابل میان 

ودن ب چندبعدیطی و کنش ارتباطی بر در علوم انسانی و در مرحله بعد با ارائه نظریه عقالنیت ارتبا

ه ب آلایدهنموده و از طریق همگرایی و اجماع حاصل از وضعیت  تأکیدمسائل بشری و دانش بشری 

 .باشدمیدنبال حل مسائل پیچیده بشری 

 ایرشتهمیان هایچالشآموزش عالی و  ریزیبرنامه »( با عنوانFrasat khah,2012نتایج تحقیق )    

 تحوالت. 2 علم، در کارکردی–تحوالت ساختی .1 از:اند عبارت ایرشتهبینن داد، الزامات نشا«  شدن

 تحوالت. 5 علم، از بیرونی انتظارات تحوالت. 4 ،و ارتباطات اطالعات فناوری تحوالت. 3 پارادیمی، کالن

 . عامل فناوری8. تحوالت نهادی و 7 ،شدنجهانی عامل. 6 تقاضا، کشش از ناشی

زندگی در نشان داد، « ایرشتهبینرویکردهای آموزش » با عنوان( Khosh daman, 2011العه )مط    

وع و متن چندبعدی صورتبهآن افزایش مشکالت و مسائل  موازاتبهجامعه پیشرفته و مدرن امروزی و 

، رشد سریع دانش، حجم زیاد مطالب و تقسیم زمان برای دروس مختلف که باعث شده طرفیکاز 

وزشی آم هایبرنامهشده تجربه کنند ، مربوط نبودن  قطعهقطعه صورتبهدگیرندگان زمان آموزش را یا

آن شده از سوی دیگر موجب گردیده که  معناییبیو  روحیبیبا محیط که باعث خشکی محتوا 
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 که هاآموزش گونهاینمجزا جوابگو نباشد .  صورتبهآموزش سنتی و دیسیپلین محور  هایشیوه

 کنیممیبرای ما که سعی  گرددمیدرسی سنتی ارائه  هایبرنامهجداگانه و در قالب  هایرشته صورتهب

آوریم کافی  دستبهبرای حل مسائل و گذر از هر موقعیت از منابع مختلف موجود، دانش و مهارت 

و  ایشتهربینی هاآموزشنیست . به همین دلیل روی آوردن به رویکردهای نوین آموزشی از جمله 

یادگیری  هایفرصتدانش کنار گذاشته و  هایحوزهکه طی آن مرزبندی صریح میان  ایرشتهچند 

ضروری به نظر  شودمیتنظیم  ایرشتهو چند  ایرشتهمیانمتفاوت با رویکردهای  هایشیوهبه 

 .رسدمی

ائه یک مدل الگوی ار »( با عنوانMohammadi Mehr and Fathi Vajargah,2010نتایج مطالعه )    

 قویتت به توانمی شیوه این هایویژگی ز نشان داد،« درسی  هایبرنامهدر طراحی  ایرشتهمیانتلفیق 

 بهتر را هااستراتژی و اصول مفاهیم، تشابهات یابندمی فرصت فراگیران زیرا کرد اشاره یادگیری انتقال

 هایزمینه در را شده آموخته مفاهیم و موزندبیا شوندمی تدریس جدا صورتبه هارشته که حالتی از

 را خود هایاندیشه بگیرند، تصمیم کنند فکر چگونه آموزدمی هاآن به همچنین ،کارگیرندبه مختلف

 دست به را اطالعات وتحلیلتجزیه و آوریجمع پژوهش، یادگیری، هایمهارت کنند، دهیسازمان

 این با یدرس برنامه در علمی یهارشته به کیدأت .شوندمی یادگیرندگان تفکر پرورش به منجر و آورند

 فراگیر به اطالعاتی شودمی باعث که است مضر حتی و غیرضروری امر یک به اصرار دانش انفجار

 رویایی و یتکنولوژیک هایزمینه در دانش پیشرفت باالی سرعت نیاید. او بکار آینده در ولی یابد انتقال

 .طلبدمی را ایرشتهمیان هایحلراه ضرورت متعدد مسائل با

( با Khanjarkhani,Bakhtiar Nasrabadi & Ebrahimi Dinani,2009)نتایج تحقیق     

هدف  داد کهنشان  ،«در آموزش عالی ایرشتهمیاندرآمدی بر ضرورت، جایگاه و انواع مطالعات »عنوان

 حوزه در ایرشتهمیان و ایرشته رویکرد زمانهم کاربرد .1 از: است عبارت ایرشتهمیانمطالعات 

 دونب متنوع هایمهارت دهیسازمان کنار در منطقی ساختار گرفتن قرار ،دیگرعبارتبه یا تحقیقات،

 کردن درونی و مجریان و مسئوالن میان در ایرشتهمیان وجودی فلسفه توجیه .2 دیگری؛ از غفلت

 ،هارشته مناسب آموزش به نیاز سبب به حوزه این در گذاریهسرمای .3 افراد؛ برای مقوله این هایارزش

 .دیگر یهارشته کمک با رشته هر رشد روند تسهیل کاربردی، و جامع تحقیقات اجرای

 ایرشتهبین( نشان داد، توسعه آموزش Wen, Wang, Kozak, Liu, & Hou 2020,) نتایج تحقیق   

 .شودمیفراهم  هارشتهحالتی زمینه تلفیق  نیندر چمستلزم مهندسی مجدد نظام آموزشی است.
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باید مرزهای  هاپدیده( نشان داد، برای توسعه درک و فهم Van den Beemt etal,2020نتایج مطالعه )

 نشأت هاینظریتنگو  هاسوگیری روازاینتوسعه یابد.  ایرشتهبینبرطرف شود و علوم  ایرشته

 .شودمیبرطرف  ایرشتهگرفته از 

ربه تج یابیدر دانشگاه: ارز ایرشتهبین یریادگی»( با عنوان Berasategi & etal ,2020نتایج مطالعه )   

منجر به بهبود تجربیات  ایرشتهبینتوسعه  نشان داد،«ی بر اساس روش مطالعه مورد ایرشتهبین

 .کندمی سازیغنی موردمطالعهو گستره شناخت را در رابطه با موضوعات  شودمییادگیری 

 سؤاالت تحقیق

کدام  بر روی ایرشتهمیانتربیت مدرس برای تدریس  شدهادراکحکمت  هایهگویهریک از .1

 ؟گیردمیقرار  مقیاسعامل 

 ت ساختاری عوامل این مقیاس چگونه است؟المعاد.3

 شناسیروش

اطالعات  آوریجمعو از لحاظ شیوه  اکتشافیاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد    

 هایشتهرجامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اساتید بوده است.   توصیفی از نوع پیمایشی و مقطعی

و   غیرانتفاعیآزاد اسالمی،  هایدانشگاهنفر)شامل اساتید  112حوزه علوم تربیتی استان اصفهان  

یت جامعه آماری به شیوه محدود به دلیلبوده است.  1399-1400 هایسالدولتی( در  هایدانشگاه

آزاد اسالمی،  هایدانشگاهنفر از  29نفر) ) 78صورت پذیرفت که در نهایت تعداد  گیرینمونهسرشماری 

دولتی(  به پرسشنامه توزیع شده  پاسخگو  هایدانشگاهنفر از  37و  غیرانتفاعی هایدانشگاهنفر از  12

تا  1از پاسخگویان دارای سابقه خدمت  %38بودند.  مرد هاآناز  %62از پاسخگویان زن و %38بودند . 

دارای سابقه خدمت  هاآناز  %28سال و  20تا  11از پاسخگویان دارای سابقه خدمت  %34سال،  10

از  طریق مطالعه  مقاالت و  پیشینه پژوهشی  به شیوه سال بودند. فرم اولیه پرسشنامه  20باالتر از 

تربیت مدرس برای  شدهادراکحکمت داده شده در رابطه با  به دستتحلیل محتوای گویه های 

نفر از   3تهیه شد. سپس برای تأمین روایی گویه های فراهم شده در اختیار  ایرشتهتدریس چند 

شهر اصفهان قرار گرفت، پس از حذف موارد مشابه  هایدانشگاهاعضای هیات علمی گروه علوم تربیتی 

توسط اساتید  هاآنمجدد و نهایی پس از بررسی گویه فراهم گردید  52در ابتدا و موارد تکراری ، 

همسانی  هایروشگویه موافقت گردید. برای تأمین روایی و اعتبار پرسشنامه  از  35با  ،نظرصاحب
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با استفاده از  هادادهاستفاده شد. برای تحلیل  زمانهمدرونی)آلفای کرونباخ و بازآزمایی( و روایی 

آمد. گویه های پرسشنامه بر اساس مقیاس  عملبهاستفاده 1 12اس نسخه اسپیاس افزارنرم

لیکرت)خیلی موافقم، موافقم، تقریباً موافقم، کم موافقم، موافق نیستم(تنظیم شد. حداقل  ایدرجهپنج

ی تحلیل عامل هایآزموناز  هادادهبوده است. برای تحلیل  175و حداکثر نمره  35نمره این پرسشنامه 

اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با این منظور استفاده شد 

 ابطهر شدت شوند، شناسایی ،گذارندمی تأثیر متغیرها از ایمجموعه بر که مشترک هایعامل تعدادکه 

 تعداد به هشد مشاهده متغیر زیاد تعداد و شود مشخص شده مشاهده متغیر هر و عامل هر بین

های انعکاسی گویه یهمگرا روایی و واگرا روایی همچنین شود. خالصه ،هاعامل از تریکوچک

 روایی هب دستیابی تعیین شود. در ادامه از آزمون تحلیل عاملی تأیید برای در هر عامل شدهبندیدسته

 یا هامؤلفه از یک هر عاملی بار تعیین برای عاملی ماتریس راستا این در آمد. عملبه تفادهاس ها سازه

بین عامل و متغیر دانست  2توان ضرایب همبستگیرا می ار عاملیب شد. تشکیل  عامل هر با ها گویه

 .توان نادیده گرفترا می 3/0تر از بارهای عاملی کم.

 پژوهش    هاییافته      

 مؤلفه نظری مقیاس و نمره کل آزمون چهار ماتریس همبستگی  .1جدول 

 4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  عوامل

 - - - - درک و فهم بسیط مفاهیم

   - 65/0** تحقیق بنیادی هایروشتسلط بر 

  - 69/0** 71/0** علمی هایرشته مرزهایفهم گسترش 

 - 89/0** 74/0** 68/0** گراییتقلیلزدایش تفکر 

 88/0** 81/0** 87/0** 74/0** نمره کل مقیاس

p>0/01** 

. اندداشتهرابطه معناداری  P<01/0، کلیه عوامل با یکدیگر در سطح  1جدول شماره  بر اساس   

زدایش »  4و عامل « علمی  هایرشته مرزهایفهم گسترش »  3بیشترین رابطه معناداری بین  عامل 

تحقیق  هایروشتسلط بر » 2رابطه معناداری بین عامل  ترینو کم( =89/0r«)گراییتقلیلتفکر 

کلیه ابعاد با نمره  طورکلیبه( بوده است. =65/0r«)درک و فهم بسیط مفاهیم » 1و عامل « بنیادی 

                                                      
1. Spss 

2. Correlation coefficient 

https://analysisacademy.com/3344/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87.html
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3567-fa.pdf
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3567-fa.pdf
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اهده ضریب همبستگی مش بر اساس. همچنین اندداشتهکل مقیاس ضرایب همبستگی نسبتاً باالیی 

تر باالنمره کل آزمون، همه ابعاد از همبستگی  طورهمیننمره کل هر مقوله و با  موردمطالعهشده ابعاد 

پرسشنامه از همسانی  هایمقیاساست که خرده  بیانگر آنشش درصد برخوردار بودند. این امر  از

بررسی  منظوربه نبوده است. هامؤلفهاز  یکهیچدرونی مطلوبی برخوردار بودند و نیازی به حذف 

ماده  حپرسشنامه از تحلیل مؤلفه اصلی با چرخش واریماکس در سط (روایی سازه) ساختار عاملی

نشان داد که نمونه موردنظر برای تحلیل  بردارینمونهآزمون کفایت ، 2بر اساس جدول استفاده شد. 

و مجذور  =df 84آزادی  همچنین آزمون کرویت بارتلت با درجه (.KMO= 87/0) عوامل مناسب است

. چنانکه تحلیل عوامل را گزارش کرد توانمیلذا  معناداراست.P <0001/0سطح  ( در 2χ) کای تقریبی

 درصد واریانس تبیینبیشترین  85/9ویژه  ، عامل یک با ارزشهاعاملآمده است، در میان  2در جدول 

 49/66داده شده،  به دستدر مجموع چهار عامل   (.43/37) اختصاص داده استشده را به خود 

، سه 3است. در جدول شماره  ایمالحظهقابلکه نسبتاً درصد  کندمیواریانس آزمون را تبیین 

 نهایی آماری تحلیل عوامل ارائه شده است. هایمشخصه

 و نتایج آزمون کرویت بارتلت kmo :آماره ۲دول ج                                           

87/0 Kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy 

34/8775 Approx.chi-square Bartlett’s test of spherisity 
 )آزمون کوریت بارتلت(

 
 ((df درجه آزادی 84

 sigسطح معناداری   001/0

 

 پرسشنامه شامل ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین (قبل از چرخش)آماری اولیه  هایمشخصه. ۳جدول 

 شده

درصد واریانس تبیین  ارزش ویژه هامؤلفه

 شده

درصد تجمعی واریانس 

 تبدیل شده

1 85/9 43/37 43/37 

2 34/7 27/14 7/51 

3 52/6 63/8 33/60 

4 87/4 16/6 49/66 
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 1تر از البا ارزش ویژه با (چرخش واریماکس)عامل  چهار نهایی آماری بر پایه پردازش  هایمشخصه. ۴جدول 

 درصد تجمعی واریانس تبدیل شده درصد واریانس تبیین شده ارزش ویژه هامؤلفه

1 35/6 49/25 49/25 

2 19/6 87/19 36/45 

3 73/5 36/15 72/60 

4 16/4 13/11 85/71 

 

و  35/6پس از چرخش واریماکس بیانگر این است که ارزش ویژه عامل اول برابر   4جدول شماره    

درصد واریانس  85/71. در مجموع چهار عامل شودمییل عوامل محسوب عامل عمده در تحل روازاین

، هر آمدهدستبه. در ادامه برای تعیین این موضوع که از مجموع چهار عامل کنندمیموجود را تبیین 

گویه به  35چرخش یافته مجموع  هایعاملتشکیل شدند، ماتریس عاملی،  هایمؤلفهکدام از چه 

، گرددمیمالحظه   4گزارش شده است.چنانکه در جدول شماره  4ول شماره شیوه واریماکس در جد

در نهایت  ماده تشکیل شده است. 7ماده از  9ماده، عامل سوم از  11ماده، عامل دوم از  8عامل اول از 

: عامل شودمیکه تحت هر عامل قرار گرفته است، سه عامل بدین شرح گزارش  هاییمادهبا توجه به 

بوده است. با توجه به ماهیت گویه های  83/0تا  68/0بر دامنه بار عاملی بین   مشتمل اول

کرد. گویه های  گذارینام«  درک و فهم بسیط مفاهیم» با عنوان توانمی، عامل اول را دهندهتشکیل

قرار گرفته است. با توجه به ماهیت گویه های  79/0تا  61/0عامل دوم  در دامنه بار عاملی بین 

د. کر گذارینام«  تحقیق بنیادی هایروشتسلط بر » با عنوان توانمی، عامل دوم را دهندهیلتشک

قرار گرفته است.با توجه به ماهیت گویه  89/0تا  59/0گویه های عامل سوم  در دامنه بار عاملی بین 

 گذارینام«  علمی هایرشته مرزهایفهم گسترش  »با عنوان توانمی، عامل سوم را دهندهتشکیلهای 

قرار گرفته است. با توجه به  92/0تا  54/0کرد. گویه های عامل چهارم  در دامنه بار عاملی بین 

 گذارینام« گراییتقلیلزدایش تفکر »با عنوان توانمی، عامل چهارم را دهندهتشکیلماهیت گویه های 

 کرد.

 سؤال اول تحقیق

کدام  بر روی ایرشتهمیانبرای تدریس  تربیت مدرس شدهادراکحکمت های  هریک از گویه

 ؟گیردمیقرار  مقیاسعامل 
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 نتایج بارهای عاملی تحلیل مؤلفه اصلی پس از چرخش واریماکس. 5جدول 

 4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  گویه ها خرده مقیاس
 
 
 
 

 درک و فهم بسیط مفاهیم

1 65/0    
2 78/0    
3 83/0    
4 79/0    
5 68/0    
6 75/0    
7 82/0    
8 71/0    

 
 
 
 
 

 تحقیق بنیادی هایروشتسلط بر 

9  66/0   
10  74/0   
11  61/0   
12  72/0   
13  64/0   
14  79/0   
15  62/0   
16  76/0   
17  65/0   
18  73/0/0   
19  77/0   

 
 
 
 

 علمی هایرشته مرزهایفهم گسترش 

20   83/0  
21   66/0  
22   87/0  
23   59/0  
24   62/0  
25   81/0  
26   84/0  
27   60/0  
28   68/0  

 
 
 

 گراییتقلیلزدایش تفکر 

29    95/0 
30    91/0 
31    58/0 
32    92/0 
33    85/0 
34    54/0 
35    86/0 
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شده باالتر بارهای عاملی استخراج  همه که دهدمینشان  5جدول ماتریس بارهای عاملی موجود در 

 .دارد سازگاریبا آزمون اصلی  هامقیاسدر خرده  هامادهو توزیع  است. 54/0از 

تربیت مدرس برای   شدهادراکحکمت  مقیاس هایمؤلفهضرایب آلفای کرونباخ و باز آزمایی . 6جدول شماره 

 ایرشتهمیانتدریس 

 ضرایب بازآزمایی ایب آلفای کرونباخضر هاعامل

 91/0 94/0 درک و فهم بسیط مفاهیم

 88/0 91/0 تحقیق بنیادی هایروشتسلط بر 

 90/0 93/0 علمی هایرشته مرزهایفهم گسترش 

 93/0 95/0 گراییتقلیلزدایش تفکر 

              

 سؤال دوم تحقیق         

 مقیاس چگونه استختاری عوامل این ت ساالمعاد        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایرشتهمیانحکمت تربیت مدرس برای تدریس مدل  . مدل تجربی1شکل 

 

 

 

 زدایش تفکر تقلیل گرایی

فهم گسترش مزرهای رشته 
 های علمی

تسلط بر روش های تحقیق 
 بنیادی

 بسیط مفاهیمدرک و فهم 

حکمت تربیت مدرس برای 

 تدریس میان رشته ای

 

65/0  

58/0  

71/0  

68/0  

11/0  

15/0  

09/0  

13/0  
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 ایرشتهمیانحکمت تربیت مدرس برای تدریس . برازش مدل ۷جدول 

 نتیجه برآورد های برازندگیشاخص

 تأیید 95/0 ( GFI) شاخص نیکویی برازش

 تأیید 90/0 ( AGFI)نیکویی برازش شدهتعدیلاخص ش

میانگین مجذور  استانداردشدهریشه 

 ( RMSEA)هاماندهباقی
 تأیید 0538/0

 تأیید 07/263 (2)جذور کام

 تأیید 96 ( df)درجه آزادی

 

 =RMSEA ،95/0=GFI ،90/0= AGFI،0001/0=P(value) ،96=0538/0،  7های جدولبر اساس یافته   

df ،12/219=2  از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده است.  موردمطالعهبوده و بیانگر این است که  مدل 

 گیرینتیجهبحث و 

نیازمند مدرسان حائز شرایط به این منظور است. بدین معنا که  ایرشتهمیان هایرشتهتدریس در     

را داشته باشند. چنانکه برای  هارشتهاز  گونهایندر  برخوردار باشند که درک تدریس هاییقابلیتاز 

، دشونمیمحض انتخاب  هایرشتهبرای  طورمعمولبه، مدرسانی که ایرشتهمیان هایرشتهتدریس در 

ق است که در این تحقی ایپدیدهرا ندارند. درک تدریس میان رشته،  ایرشتهمیانمدرسان  هایقابلیت

ابی ارزی منظوربهدادن مقیاس  به دستشده است. لذا تحقیق حاضر با  هدف  با عنوان حکمت از آن یاد

 ساخت و هنجاریابی شده است. ایرشتهمیانمدرسان در رابطه با  میزان آشنایی حکمت تدریس 

 ترینحکم(، =88/0r«)گراییتقلیلتفکر  زدایش»4عامل  بیشترین ضریب همبستگی مربوط به   

بوده است. ضریب (، =74/0r)« درک و فهم بسیط مفاهیم» 1امل ضریب همبستگی مربوط به ع

 3ضریب همبستگی عامل  ( و=87/0r)برابر« تحقیق بنیادی هایروشتسلط بر  » 2همبستگی عامل 

مقیاس  باالخره عامل چهارم برابر بوده است.( =81/0r)« علمی هایرشته مرزهایفهم گسترش »

رایب ین ضا بوده است.« گراییتقلیلزدایش تفکر »ایهرشتمیانتربیت مدرس برای تدریس حکمت 

 آزمون مقیاس سؤاالتو  هامؤلفه اولیهررسی ب رابطه معنادار بوده است. P<01/0در سطح  همبستگی 

از اعتبار مقدماتی  موردنظرآزمون که  دهدمینشان  ایرشتهمیانحکمت تربیت مدرس برای تدریس 

، تحلیل عاملی از نوع اکتشافی بر روی موردنظرد روایی سازه آزمون برای برآور. یی برخوردار استالبا

پذیرفت. با در نظر گرفتن ارزش ویژه باالتر از یک ، تعداد چهار عامل مهم ماده این آزمون صورت  35
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مشخص گردید،  4از آزمون را به خود اختصاص دادند. چنانکه در جدول  %71کشف شدند که حدود 

عامل ماده تشکیل شده است.  7ماده از  9ماده، عامل سوم از  11عامل دوم از  ماده، 8عامل اول از 

، گویه های عامل دوم  در دامنه بار عاملی بین  83/0تا  68/0بر دامنه بار عاملی بین   مشتمل اول

و گویه های عامل چهارم   89/0تا  59/0، گویه های عامل سوم  در دامنه بار عاملی بین  79/0تا  61/0

« درک و فهم بسیط مفاهیم » عامل اول با عنوانبوده است. 92/0تا  54/0ر دامنه بار عاملی بین د

یم، درک و فهم ، درک و فهم ارتباط افقی مفاه)درک و فهم ارتباط عمودی مفاهیم گویه 8مشتمل بر 

ط ، درک و فهم معنای مفاهیم، درک و فهم ارزش مفاهیم، درک و فهم ارتباوجوه تشابه مفاهیم

مفاهیم(، بوده است. عامل دوم  هایسازهچندگانه مفاهیم، درک و فهم فرا معنای مفاهیم، درک و فهم 

گویه )تسلط بر نحوه استفاده از تحقیقات  11مشتمل بر«تحقیق بنیادی  هایروشتسلط بر » با عنوان

یادی، فهم قات بنبنیادی، فهم ماهیت تحقیقات بنیادی، فهم انواع تحقیقات بنیادی، فهم تشابه تحقی

نیادی، تحقیقات ب شناسیمعرفتفهم فرایندهای تحقیقات بنیادی، فهم  تحقیقات بنیادی، هایداللت

ادی، تحقیقات بنی هایمزیتتحقیقات بنیادی، فهم ساخت تحقیقات بنیادی، فهم  شناسیارزشفهم 

« علمی هایرشته زهایمرفهم گسترش » عامل سوم با عنوان بوده است. فهم اهداف تحقیقات بنیادی(

)آشنایی با نحوه گسترش مرزهای علمی،آشنایی با مرزهای مشترک علمی،آشنایی با  گویه 9شامل 

 آشنایی با ابعاد مرزهای مشترک علمی، مشترک علمی، هایارزشانواع مرزهای علمی، آشنایی با 

ا آشنایی ب می،آشنایی با جستجوی مرزهای مشترک عل آشنایی با فلسفه مرزهای مشترک علمی،

ل عام مشترک معرفتی مرزهای علمی، آشنایی با فواید مرزهای مشترک  علمی( بوده است. هایزمینه

در دانش شناسی،  نگریجزئیگویه) دوری از  7شامل « گراییتقلیلزدایش تفکر »چهارم با عنوان 

علمی، دوری از مرکز  نگری علمی، دوری از تمایز گرایی جانبهیک، دوری از ایرشتهدوری از تعصب 

 7دولهای جبر اساس یافته داشتن رویکردی نظام گرا( بوده است. ،فکرریزومیداشتن ت گریزی علمی،

 ،0538/0=RMSEA ،95/0=GFI ،90/0=AGFI ،0001/0=P(value) ،96=df  ،12/219=2 بوده و بیانگر

 مطلوبی برخوردار بوده است.  از برازش  نسبتاً  موردمطالعهاین است که  مدل  

 و ایرشتهبینبرای درونی سازی رویکردهای  رسدمی، به نظر آمدهدستبه هاییافتهبر اساس     

علمی از  هایسوگیریاز یکسو و دوری از  موردمطالعه هایپدیده ترعمیقبهتر و  منظوربه نگرجامع

تدریس خود بتوانند با جامعیت در تفکر و سویی دیگر باید مدرسانی تربیت شوند که در فرایند 

دادن  به دستو ذهن خردورزانه را برای  شودمیخاص ن ایرشتهکه  صرفًا محدود به  هاییدیدگاه
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، به تعلیم و تربیت دانشجویان بپردازند.در چنین دهدمیهر چند منطقی و عالمانه توسعه  هایتحلیل

 . دشومیآموزش عالی و شیوه اندیشیدن فراهم  حالتی است که زمینه تحولی بس شگرف در عرصه

ساس      شتهمیان ایرشتهحکمت تربیت مدرس برای  هایداللتتحقیق، یکی از  هاییافتهبر ا ،  ایر

ست. سازیفراهم سیط مفاهیم ا  ,( و )Khalili zadeh,2018تحقیق با مطالعه ) هاییافته درک و فهم  ب

etal, 2020  Berasategiسویی د ست. مطالعات ( هم شته ا شته  هاآنا بیانگر آن بود که مطالعات میان ر

ی معنایی و هایســوگیریکه  از  شــودمیو این باعث  شــودمیمنجر به گســترش درک و فهم مفاهیم 

ــود هاکاریمغلطه ــائل دوری ش ــودمیو درک معنایی پدیدار  در فهمکه  هاییمغلطه .در درک مس ، در ش

صرفاً عقالن ست که  سیر محدود به حالتی ا شتهیت در تف صورتی شودمیخاص  ایر شتههر  کهدر  ایر

محدود به دانشــی اســت که بر اســاس هدف آن رشــته فراهم آمده اســت. اما فهم و ادراکی که مبتنی بر 

ــتهبینمطالعات  ــورت  ایرش ــیر را پذیردمیص ــازدمی پذیرانعطاف ایگونهبه، ذهنیت عامل به تفس ه ک س

ی را گسترده را بررسی و مطالعه نماید و از محدود شدن به رشته و دیسیپلین خاص برای و معان هاداللت

این مطالعه ( همسویی دارد. Mehdi,2013) تحقیق با مطالعه هاییافتهتفسیر و درک معانی رهایی یابد. 

تفکر و  ذهنیت بخشــی بیشــتر برای فهم  ســازیغنیبه  منجر ایرشــتهمیاننشــان داد که مطالعات 

 هایپدیدهاز  ترجامع. درک و فهم مفاهیم وابسته به درک گسترده و شودمینیازها و مشکالت جامعه 

سان  ست که حدود دیدگاه ان ست. در چنین حالتی ا سیععالم ا که قائم  هایمحدودیتشده و از  ترو

 .گرددمیاست، خارج  شدهبینیپیشعلوم تجربی و از پیش تدوین شده و  هایچارچوببه 

ـــاس      ـــتبه هاییافتهبر اس ـــتهحکمت تربیت مدرس برای  هایداللت، یکی از آمدهدس  ایرش

 Khanjarkhani,Bakhtiar)مطالعات  بنابر تحقیق بنیادی اســت. هایروش، تســلط بر ایرشــتهمیان

Nasrabadi & Ebrahimi Dinani,2009 شتهبین( مطالعات سفه توجیهبا  ایر  هایپدیده وجودی فل

ست یهاینظریه جستجوی در العهموردمط ساس و بنیان که ا  هاپدیده همه برای را شناسیشناخت ا

شکیل ستفاده با و دهدمی ت شترک وجوه توانمی هانظریه آن از ا س عالم بر مبتنی را هاپدیده م  تیه

 که دهدمی دســـت به انســـان برای افقی بنیادین، هاینظریه طریق از عالم درک چنانکه کرد. درک

سطت سدمی هاپدیده شناخت به آن و ست نوری همان افق، .ر سط که ا  را مختلف امور توانمی آن تو

 کرد. مطالعه ترعمیق و تردقیق طوربه

 ایرشتهحکمت تربیت مدرس برای  هایداللت، یکی از آمدهدستبه هاییافتهبر اساس 

 & Darzi 2014,حقیق با مطالعات )نتایج ت علمی است. هایرشته مرزهای، فهم گسترش ایرشتهمیان
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Pakatchi و )(,2020 Wen, Wang, Kozak, Liu, & Hou همسویی داشته است. نتایج )نشان نیز  هاآن

 خاص هایرشتهو  هادیسیپلینکه حدود تفکر از مرزهای  شودمیمنجر به این  ایرشتهمیانداد، مطالعات 

 مختلف از دانش، تفکر  و تأمل بر هایرشتهاز  ایتنیدهدرهمبیشتر شود تا حدی که مبتنی بر یک نظام 

و یادگیری صورت پذیرد ضمن اینکه از خلط مقوالت و مباحث مختلف با  موردمطالعهروی موضوعات 

 و فهمیکجو  موردمطالعه هایمقوله نظمیبی. نیز در چنین حالتی است که از شودمییکدیگر دوری 

( همسویی Ebrahim pour,2020. با مطالعه )آیدمی عملبهجلوگیری  اهنظریتنگنادرست و  هایبرداشت

که  ددهمی به دستجدید از علوم  بندیطبقه ایرشتهمیانداشته است. این مطالعه نشان داد که مطالعات 

 متشکل از شش« ایرشتهمیان» شبکه معنایی .شودمیمختلف علوم  هایرشتهباعث گسترش مرزهای 

موضوع »، «پویا گراییجمعدیالکتیک و »، «استفاده از چند دانش تخصصی»، «ترکیب تلفیق و»مفهوم 

دیدگاه انسان را محدود  آنچه که است.« معرفتی داشتن افزودهارزش»و « فرآیند بودن»، «پیچیده

، مرزهایی بوده که برای علوم قائل شده است. در چنین حالتی فراتر از مرزهایی که انسان در سازدمی

که آنچه که انسان نتواند درک  روستازایند فهم کند و تواننمیرشته به تفکیک متصور شده را هر 

ابزارهایی است که در قالب  به دلیلو این  کندمیو البته انکار  کشدمیکند، خط بطالن بر روی آن 

 های علمی در هر رشته برای شناخت فراهم کرده است.حدومرز

ـــاس      ـــتدبه هاییافتهبر اس ـــتهحکمت تربیت مدرس برای  هایداللت، یکی از آمدهس  ایرش

ـــتهمیان ـــت. گراییتقلیل، زدایش تفکر ایرش ـــناختیروشفردگرایی   اس منجر به تفکر  همواره ش

 شودیم. این نوع از تفکر منجر به این سازدمیمتعددی را پدیدار  هاییچالش که شودمی گراییتقلیل

 هاینتبییمختلف صورت نپذیرد و صرفاً از روی  هایدیدگاهسیستمی و از  طوربه هاپدیدهکه مطالعه 

 Iman &Ghaffariنتایج تحقیق با مطالعه ) مورد بحث و بررسی قرار گیرند. هاپدیدهنگری  جانبهیک

Nasab,2012 )  ست که تفکر ست. این مطالعه بیانگر آن ا شته ا سویی دا برای درک  گراییتقلیلهم

است زیرا که قادر به رسیدن به فهمی مشترک بدین  برانگیزچالشهمواره  موردنظر مسائل نگرجامع

شن ست  و دیدگاه رو سر نی ست یافت.  تواننمیای بینانهشیوه می شیوه د ا حد باید ت روازاینبدین 

 دوری کرد. گراییتقلیلامکان از 

ر عصر مدرنیته قسمتی است که د معتقدهابرماس  (Hatami & Roshan cheshm,2012به نقل از )

مانع از شــناخت واقعی جهان و  قرار گرفته و این امرذهن بشــری تحت علوم طبیعی  هایتواناییاز 

ـــت. وی با انتقاد از روش  هایروشتقابل میان  ـــده اس ـــانی ش کمی گرا و کیفی گرا در علوم انس
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ـــانی و در مرحله بعد با ارائه نظریه عقالنیت ارت ـــتی در علوم انس ر باطی و کنش ارتباطی بپوزیتویس

نموده و از طریق همگرایی و اجماع حاصـل از  تأکیدبودن مسـائل بشـری و دانش بشـری  چندبعدی

 .باشدمیبه دنبال حل مسائل پیچیده بشری  ایدئالوضعیت 

 عنوانبه دتوانمیمقیاس آزمون شده در این تحقیق که از اعتبار نسبتاً متناسبی برخوردار بوده است،    

 روازاینفراهم آمده است.  ایرشتهمیانشناسایی حکمت تربیت مدرس برای تدریس  اری برایابز

 و مراکز هادانشگاهتدریس در  منظوربهمدرسان  کارگماریبهکه برای گزینش و  شودمیپیشنهاد 

 آموزش عالی از این مقیاس ساخته شده استفاده گردد.

 تحقیق هایمحدودیت

محدودیت جامعه آماری به استان  به دلیلنتایج تحقیق به سایر مناطق  تعمیم پذیریامکانعدم 

 .اصفهان

 .کرونایی هایمحدودیت به دلیلعدم استفاده از مصاحبه نزدیک 

 .توزیع شده هایپرسشنامهعدم همکاری الزم پاسخگویان به 

  .مستقل و با هزینه شخصی انجام شده است طوربهاین تحقیق 

 حامی مالی

 .مین شدأحاضر توسط نویسندگان مقاله ت قیقتح هایهزینه

 تعارض منافع 

ر هیچ د قبالًبنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. این مقاله  

اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه تدریس  اینشریه

 .است گردیدهپژوهی ارسال 
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