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Abstract 

In today's world, the success of organizations directly depends on the effective use of 

human resources. In fact, it can be said that great organizational changes originate from 

the unlimited intellectual capabilities of human beings. On the other hand, the 

"performance" of each person in any situation, indicates his insight and awareness of a 

particular situation or issue. Performance means achieving and completing the goals, tasks 

or tasks of the organization. Performance is seen as a degree of cognition of goals and 

shows that any individual, group or unit of work can achieve their goal through it. 

Performance is an action or behavior that is related to the purpose of the organization and 

can be measured based on an individual's competence such as individual participation. Job 

performance is the behavior or action of an individual towards specific tasks that he or she 

must be aware of as an employee. Job performance is the set of job-related behaviors that 

individuals display. Also, performance is defined as activities that are normally part of a 

person's job and activities and should be done. In another definition, job performance is 

defined as the organizational value of an employee's job behaviors at different times and 

job situations. Organizational value is an estimate of the activities and services of its 

employees, such as doing a job with a good working relationship with other employees. 

In educational organizations, due to its sensitivity and infrastructure, the discussion of 

evaluation and attention to teacher performance is of particular importance, so that every 

year teacher performance is measured and compared based on specific worksheets. The 

survival and efficiency of educational systems depend on the diverse knowledge and 

expertise, abilities and skills of human resources, especially teachers. The more prepared, 

competent and capable teachers are, the more they will contribute to improving the 

efficiency of systems. More broadly, teachers' job performance is defined as their 

contribution to the achievement of educational goals and objectives. While in some studies 
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it is limited to teaching behavior. However, the job performance of teachers applies not 

only to the classroom or school, but to all the environments in which students are present. 

Therefore, the job performance of teachers can be considered multidimensional. These 

dimensions include lesson preparation, education, student evaluation, commitment, 

extracurricular activities, effective supervision and supervision, effective leadership, 

motivation and discipline, educational, professional, personal characteristics, classroom 

management, taking into account students' individual differences Continuous use of 

motivational tools, teaching style and method, finding solutions to problems and guiding 

students. In this regard, previous research shows that many variables can play a role in 

improving teachers' job performance, one of which is curriculum literacy. Education in 

today's societies is the most important pillar for achieving development and 

transformation. Among these, the largest share of efforts goes to teachers as operational 

models of educational systems, which are at the forefront of designing and implementing 

educational programs to achieve the goals. The curriculum planning process is one of these 

models that includes the organization of activities and evaluation and its purpose is to 

create the desired changes and the learner axis. Curriculum literacy can be defined as the 

process of teachers' understanding and analysis of a formal curriculum with high-level 

mental skills. Because the main factor reflecting the programs to the process of teaching 

and teaching teachers. In this context, teachers need to understand and analyze programs, 

in other words, be literate in the curriculum so that programs are reflected in the learning 

and teaching process. Curriculum planning literacy is an important competency of the 

teacher, he presented the competencies that teachers should have in relation to this type of 

literacy under the headings of purpose, content, learning-teaching processes and 

evaluation. these competencies are essential skills that can be reproduced and improved. 

Improving the quality of education in each level and field of study requires the application 

of the principles and techniques of the curriculum. The application of curriculum 

techniques is important due to its basics and the implementation of learning principles in 

reviewing and improving existing programs and trainings in schools, universities and 

human resources training centers. In this case, it is necessary for teachers to have full 

knowledge of curriculum planning. Teacher curriculum literacy also allows teachers to 

sometimes develop the most appropriate curriculum for the class, as it is the only teacher 

who has sufficient knowledge of his or her students. Prefabricated curricula oblige the 

teacher to follow guidelines that may conflict with the teacher's values. In this case, such 

a procedure will destroy the independence of the teacher. Studies show that programs that 

are designed to be more flexible give the teacher more leeway and are more proportionate. 

In this case, teachers should have the necessary knowledge and literacy for curriculum 

planning and be familiar with the basics of curriculum planning and curriculum elements 

so that they can select and prepare the necessary teaching aids and the type of learning 

activities appropriate for students based on their creativity and innovation. One of the 

variables through which curriculum literacy affects teachers' job performance is teaching 
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orientation.Teachers should consider the orientation of teaching, learning, and individual 

differences of students while continuously learning the psychological findings and 

improving their performance, and also try to increase the quality of their job performance. 

Teaching orientation; Methods, activities, and techniques that a teacher uses in front of a 

class. Teaching orientation is considered as a level above a classification that includes two 

or more impressions. Perceptions of teaching and learning in general include teachers 

'knowledge of teaching and, in particular, their beliefs about teachers' preferred teaching 

and learning methods and their ideas about the role of teachers and learners in the 

knowledge acquisition process. In fact, teaching orientation refers to a coherent set of 

beliefs. The research conducted on teachers' perceptions of teaching classifies them into 

two groups: 1- Teachers who look at teaching as knowledge transfer 2.Teachers who view 

teaching as facilitating the construction of knowledge by students. The research on 

teachers' beliefs about teaching and learning, which is in full relation with the two 

perspectives of transition and constructivism of teaching, was organized under two more 

general titles: teaching-oriented orientations and learning-oriented orientations. The main 

characteristic of teaching-oriented orientation is the dominant role played by the teacher. 

Teachers who express this orientation believe that if they teach well and provide 

information to students in a well-organized and interesting way, learning will be achieved 

automatically. In contrast, the main feature of learning-oriented orientations is the role for 

students to be involved in the learning process and the construction of knowledge by 

themselves. Teachers with learning-oriented orientations to teaching and learning focus 

on students as learners. Students and their way of thinking or creating favorable conditions 

helps students to learn. Core learning refers to a person's commitment and attention to 

developing their abilities, knowledge, skills, and competencies through the acquisition and 

sharing of information. Learning occurs mainly through organizational interaction with 

the environment and observation. Learning orientation (learning-centered) is an inner 

mindset that motivates the individual to develop competence. Therefore, it is highlighted 

as an important internal stimulus for active dominance. People with learning orientation 

look for challenges that provide learning opportunities. 

Keywords: Curriculum Planning Literacy, Teachers' Job Performance, Teaching 

Orientation 
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 چکیده

یس گیری تدرگری جهتریزی درسی در عملکرد شغلی معلمان با میانجینقش سواد برنامهتعیین پژوهش حاضر با هدف 

رس مقطع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل معلمان مدا -کمی و روش مورد استفاده، توصیفی ،. طرح پژوهشانجام شد

ای طبقهگیری با روش نمونه 434بر اساس جدول مورگان  و نفر بود 4443ها تعداد آنکه متوسطه اول شهرستان بابل 

 عملکرد شغلی پترسون(، 4934ریزی درسی نوربخش)پرسشنامه سواد برنامه ابزارهای پژوهش؛ انتخاب شدند. نسبتی

، 78/6 به ترتیبها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه و( 4333گیری تدریس ساموئلوویچ )( و جهت4334)

ح در سطریزی درسی و عملکرد شغلی معلمان بین سواد برنامهها نشان داد، نتایج تحلیل داده .بوده است 34/6و  70/6

با  اما باشدمیمعنادار نمقیاس تدریس محور ریزی درسی و های سواد برنامهبین مقیاسهمچنین . معنادار است 64/6

 و مشاهده شد یمعنادار نیز رابطهعملکرد شغلی  وگیری تدریس بین جهت. دست آمدبهمعنادار مقیاس یادگیری محور 

 گیری تدریس )یادگیری محور و تدریس محور( با عملکرد شغلی رابطه دارد.ریزی درسی از طریق ابعاد جهتسواد برنامه

که  گیری نمودتوان نتیجهبا توجه به نتایج میذاری پژوهش دارای برازش الزم است. نتایج نشان داد مدل اثرگ در نهایت

آموزش و  ها توسط سازمانگیری تدریس آنریزی درسی و جهتجهت ارتقای عملکرد شغلی معلمان باید سواد برنامه

 پرورش مورد توجه قرار گیرد.

   گیری تدریسجهت لمان،عملکرد شغلی مع ریزی درسی،سواد برنامه ها:یدواژهکل
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 مقدمه

 زیرا دهند،می اختصاص آموزش به را خود ملی بودجه از یتوجه قابل بخش یافته توسعه کشورهای

;Limon, I.,  Fadeyi, Sofoluwe & Gbadeyan, 2015)کند می ایفا اجتماعی توسعه در حیاتی نقش

, 2020& Nartgun). عملکرد به زیادی حد تا آموزشی سیستم یک چون بر این باورند که موفقیت 

 توانیم که (;Ghasemi, 2022 Graham & et al., 2020; Chen & et al., 2021)دارد  بستگی معلمان

 معلمان شغلی و عملکرد (Amin et al., 2013) گرفت نظر در سیستم فقرات ستونعنوان به راها آن

 ,Özdemir & Gören) شودیم تعریف آموزشی صدمقا و اهداف به دستیابی درها آن سهمعنوان به

هایی تعریف کرد که معلمان، در ای از اقدامات و فعالیتتوان مجموعه. عملکرد معلمان را می(2017

دهند که نتیجه انجام می پرورش و آموزشمدرسه و در حین تدریس برای رسیدن به اهداف جامعه و 

 (.Amin et al., 2013) گذاردآموزان میبیت و یادگیری دانشها تأثیر زیادی بر آموزش، ترعملکرد آن

 موزانآدانش که هاییمحیط همه برای بلکه مدرسه، یا درس کالس برایتنها نه معلمان شغلی عملکرد

 رفتگ نظر در یبعد چند توانیم را معلمان شغلی عملکرد بنابراین،. کندمی صدق دارند، حضور آن در

(Ali & Haider, 2017). تعهد، آموز،دانش ارزشیابی آموزش، درس، برای آمادگی ازاند عبارت ابعاد این 

 ؛(Adeyemi, 2008) انضباط و انگیزه مؤثر، رهبری مؤثر، بازرسی و نظارت ،برنامه فوق هایفعالیت

 Yusoff)  تکلیفی و ایینهزم عملکرد ؛(Ali & Haider, 2017) شخصی و یاحرفه آموزشی، هاییژگیو

et al., 2014)، مستمر استفاده آموزان،دانش فردی هایتفاوت گرفتن نظر در درس، کالس مدیریت 

 آموزاندانش راهنمایی و مشکالت برای حلراه یافتن تدریس، روش و سبک انگیزشی، ابزارهای از

(Mehmood, Qasim, & Azam, 2013). و دینوال با مثبت روابط ایجاد به ملزم معلمان این، بر عالوه 

 یک. دارد معلمان شغلی عملکرد بر غیرمستقیم یا مستقیم تأثیر روابط این زیرا هستند، همکارانشان

 از .(Calixtro 2021,) کند اتخاذ جدیدی یهامهارت و کندروز به را خود همیشه باید کارآمد معلم

 هستندها ازمانس برای کارکنان ینترمطلوب روند،یم فراتر خود نقش از که کسانی دیگر، سوی
(Hassan & et al., 2017; Zainal & et al., 2021 Duyar, Ras & Pearson, 2015;.) 

 که است این معلمی حرفه متمایز هاییژگیو از یکی Collie and Martin, 2017)) نظر طبق

 گوییخپاس برای مختلفی منابع از باید معلمان. است تغییرات ها وینوآور با مداوم سازگاری مستلزم

 مدیریت را او احساسات باید همچنینها . آنکنند استفاده آموزش طول در آموزاندانش نیازهای به

 درسینامهبر در تغییر صورت در. شوند سازگار غیرمنتظره هاییتموقع با کالس، مدیریتنظر  از و کنند

 ادعا توانیم خالصه،ر طو. بهاست ضروری معلمان برای سهامداران سایر با مؤثر همکاری مقررات، و

 راترف نیز شغلی تعاریف از بلکه دهند، انجام مؤثرطور  به را خود وظایفتنها نه باید معلمان که کرد

  .دهند نشان تغییر حال در و مختلف شرایط با را سازگاری از باالیی سطح بایدها آن این، بر عالوه. روند

های ها دارند، سازمانو نقش زیادی در زندگی انسانهایی که اهمیت سازمان ازجملهبین، ین ا در

Joodaki & et al., 2019; Taguma,  , 2015;Bacheler)است  پرورش و آموزشیژه وبهآموزشی و 
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Feron & Hwee, 2020) ی جوامع ارتباط مستقیم داردکه با توسعه (Joys, 2016). در این بین، سواد 

است که بر بهبود عملکرد شغلی پرورش  و آموزش ادبیات در سواد انواع از یکی که درسی یزیربرنامه

 و درک درسی،برنامه اولیه اطالعات داشتن "ریزی درسی به معنایمعلمان اثرگذار است. سواد برنامه

 . سواد"شرایط به توجه با هارویه انطباق و آن یریکارگبه آن، انتقادی بررسی درسی،برنامه تفسیر

 یذهن یاهمهارت با رسمی درسیبرنامه از معلمان تحلیل و درک فرآیند توانیم را یدرس یزیربرنامه

. ستنده معلمان تدریس و یادگیری فرایند بهها برنامه انعکاس اصلی عامل زیرا. کرد تعریف باال سطح

 رسیدامهبرن در یگردعبارتبه کنند، وتحلیلیهتجز و درک راها برنامه معلمان است الزم زمینه این در

 شود منعکس تدریس و یادگیری فرآیند درها برنامه تا باشند با سواد

 (Aslan & Gürlen, 2019).  ترینشود که معلمان، متناسبیزی درسیِ معلمان باعث میربرنامهسواد 

 آموزان خود شناختبرنامه را برای کالس تدوین کنند، زیرا تنها معلمان هستند که نسبت به دانش

ا آماده ر باکالسدرسیِ متناسب ریزان مواد درسی، خود، برنامهبرنامه عنوانبهارند. معلمانی که کافی د

یزی درسی و از مراحل آن شناخت کامل داشته ربرنامهکنند، الزم است نسبت به اصول و مبانی می

 .(Berchin et al., 2016)یادگیری موفق عمل کنند  -ی یاددهیراهبردهاباشند تا بتوانند در انتخاب 

یزی درسی نظام آموزشی اهمیت باالیی دارند و بررسی دقیق ربرنامهمعلمان در تحقق اهداف  چراکه

ی معلمان و پویایی کاراملتواند گامی در راستای و ارائه راهکارهای بهبود آن می لهأمسو علمی این 

 .(Hashemnia, Shirzad Kabria & Hashemnia, 2013)نظام تعلیم و تربیت و توسعه جامعه باشد 

بندی توانند در انتخاب، تأکید و زمانهایی که میباید عنوان کرد که معلمان با طیف وسیعی از گزینه

ا ها یرود از کتابها انتظار میدرسی بکار گیرند، مواجه هستند. حتی زمان که از آنرویدادهای برنامه

 هم بازاست، پیروی نمایند؛  شده مشخصا از قبل ها و محتوها فعالیتراهنماهای خاصی که در آن

دارای قدرت هستند.  استفاده موردهای آنان در مورد چگونگیِ استفاده از مواد درسی مذکور و نیز شیوه

ی یادگیری را در اختیار هافرصتیزی درسی بوده و انواع ربرنامهالبته، این تصمیمات مربوط به 

 .(Seels, 2012)دهد آموزان قرار میدانش

ذارد، گیزی درسی از طریق آن بر عملکرد شغلی معلمان اثر میربرنامهیکی از متغیرهایی که سواد 

 تدریس اهداف و مقاصد درباره معلمان باور و دانش تدریس، هایگیریگیری تدریس است. جهتجهت

 دروس آموزش یسازمفهوم یا مشاهده برای کلی روش یک یسادگ به یا است خاص مقطعی در دروس

(Mavuru & Ramnarain, 2018). آموزش اهداف که باورهایی استعنوان به تدریس هاییریگجهت 

 و آموزش و علم ماهیت شامل که کندیم مشخص را یادگیری و آموزش به مربوط هاییدگاهد و علوم

 یریگجهت (Lentina, 2021)از نظر  .(Friedrichsen, Van Driel & Abell, 2011) است یادگیری

 .است دهش تلقی باشد بیشتر یا برداشت دو شامل که یبندطبقه یک از باالتر سطحعنوان به تدریس

 معلمانی. است معلم غالب نقش آن اصلی ویژگی که است یریگجهت آن محور؛ تدریس یریگجهت
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ورت ص به را اطالعات و کنند تدریس خوب اگر که معتقدند کنند،یم استفاده را یریگجهت این که

شود یم حاصل خودکارصورت  به یادگیری دهند قرار آموزاندانش اختیار درند مساختار و منطقی

Haddadi & Sadri, 2021))  ویژگی که است یریگجهت محور که آن نوع یادگیری یریگجهتو 

 طتوس شدان ایجاد و یادگیری فرآیند در مشارکت برای آموزاندانش به نقش شدن قائل آن، اصلی

 یدتأک یادگیرندهعنوان به آموزاندانش بر کنندیم استفاده گیریجهتین ا از که معلمانی. است خود

 آموزاندانش که است کاری یادگیری. است توجه مرکز درها آن تفکر طرز و آموزانکنند و دانشیم

 کنند کمک آموزاندانش به یادگیری مطلوب شرایط ایجاد با توانندیم معلمان و دهند انجام باید

(Habibi et al., 2013). 2004) از نظر (Chan & Elliott, ها و ها، فعالیتگیری تدریس؛ روشجهت

ی معلمان از تدریس، هابرداشتکند و هایی است که یک معلم در مقابل یک کالس استفاده میفن

کنند. انتقال دانش نگاه می عنوانبهس کند: اول؛ معلمانی که به تدریبندی میها را در دو گروه طبقهآن

 نگرند.کننده ساخت دانش توسط شاگردان میتسهیل عنوانبهدوم؛ معلمانی که به تدریس 

معلماانی کاه قاائال باه دیادگاه انتقالی) الگوی سااانتی( هساااتند، تمایل دارند دروس در یک 

دریس آموزشاای اتخاذ ی تی کرده و یک شاایوهدهسااازمان محتوا گرامحور و  –گیری تدریس جهت

که نقش یدرحالآموزان کند که دانشگرایی تدریس تأکید مینماایناد. در مقاابال، دیدگاه ساااازنده

آموزان اسات باید دار یادگیری و پشاتیبانی از یادگیری دانشفراهم سااختن تجارب معنی معلمشاان

ر محو -آموزتدریس دانش انعنوبهفعال به تجارب خویش معنا بخشااند. از این دیدگاه معموال   طوربه

که  رویکرد تدریسینکته حائز اهمیت این اسات که  (.Chai et al., 2010)شاود یاد می گراساازندهیا 

را  تجربیات فراگیرانو  جریان تدریس تواندکنند، میمیمعلمان در قبال آموزش به فراگیران انتخاب 

، تاکنون پژوهشی که به بررسی سه متغیر شادهمانجابا توجه به مطالعات تحت تأثیر قرار خواهد داد. 

یزی درسای و عملکرد شغلی معلمان پرداخته باشد، یافت نگردید. ربرنامهگیری تدریس، ساواد جهت

یزی درسی و اصول اساسی یادگیری ربرنامهکه آشانایی و آگاهی معلمان با مبانی ییآنجا ازهمچنین 

افزایش عملکرد شاغلی و کارآمدی آنان از مسائل  منظوربهتدریس،  یهامهارتجهت ارتقای دانش و 

 سااواد تدریس، گیریجهت اهمیت به اساات، لذا با توجه پرورش و آموزشهای اساااساای و اولویت

 زمینه این در نظری دانش به حاضاار پژوهش انجام معلمان، شااغلی عملکرد و درساای ریزیبرنامه

 و درسی ریزیبرنامه ساواد از اساتفاده با تا کرد هدخوا کمک معلمان به آن نتایج نیز و افزود خواهد

 و نمایند کمک مطالب بهتر فهم جهت خود آموزاندانش و فراگیران به هم تدریس هایگیریجهت

به همین دلیل پرساش اسااسی پژوهش حاضر  .گردند برخوردار باالیی شاغلی عملکرد از بتوانند هم

گیری تدریس، با عملکرد شااغلی معلمان میانجی جهتریزی درساای با این اساات که آیا سااواد برنامه

  رابطه دارد؟
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 اهداف پژوهش

 یزی درسی و عملکرد شغلی معلمانربرنامهتعیین رابطه سواد 

 گیری تدریسیزی درسی با جهتربرنامهتعیین رابطه سواد 

 گیری تدریس با عملکرد شغلی معلمانتعیین رابطه جهت

 گیری تدریس با عملکرد شغلی معلماندرسی از طریق جهتیزی ربرنامهتعیین رابطه سواد 

 پژوهش شناسیروش

جامعه آماری شامل معلمان  .بود پیمایشی -توصیفی نوع طرح پژوهش حاضر، کمی و روش از

ها بودند که تعداد آن 4933-4066مدارس مقطع متوسطه اول شهرستان بابل در سال تحصیلی 

ای نسبتی انتخاب گیری طبقهمعلم با روش نمونه 434ول مورگان بر اساس جدو  نفر بود 4443 حدودا 

پرسشنامه عملکرد شغلی (، 4934ی درسی )نوربخش، زیربرنامهپرسشنامه سواد  ابزار پژوهششدند. 

 پرسشنامه سواد استفاده شد.( 4333گیری تدریس )ساموئلوویچ، ( و پرسشنامه جهت4334)پترسون، 

 ترتیب به که 4،0،9،4،4های رتبه با لیکرت طیف قالب در گویه بوده که 03درسی دارای  ریزیبرنامه

 ده املش که است کرا الگوی بر مبنای پرسشنامه این .است زیاد خیلی و زیاد متوسط، کم، کم، خیلی

 و زمان مکان، بندی،گروه منابع، و مواد معلم، نقش یادگیری، هایفعالیت محتوا، هدف، منطق،: مؤلفه

 سال در پترسون باشد، توسطمی گویه 44 که دارای باشد. پرسشنامه عملکرد شغلیمی ارزشیابی

 این. است شده ترجمه ایران، در ارشدی و شکرکن توسط نیز 4903 سال در و شده ساخته 4334

 این یگذارنمره شیوه. ردیگیم اندازه شانشغلی وظایف حوزه در را کارکنان عملکرد پرسشنامه

 ،«ندرت()به ضعیف خیلی» شامل؛ آن یهانهیگز و است یانهیصورت چهارگزبه ی،السؤ 44 پرسشنامه

ی تدریس ریگجهت. پرسشنامه باشدیم(« همیشه) عالی» و ،(«اغلب) خوب» ،(«گاهی) ضعیف»

 گویه، دو این از یکی. است ب و الف یگویه دو دارای سؤال هر و سؤال 44 ساموئلوویچ دارای

ها مهپرسشنا پایایی. سنجدمی را محور -یادگیری گیریجهت دیگر گویه و رمحو -تدریس گیریجهت

 پترسون شغلی عملکرد ،(78/6) نوربخش درسی یزیربرنامه سواد برای کرونباخ آلفای ضریب اساس بر

 آمار ازها داده لیتحل و هیتجز جهت. آمد دست به( 34/6) تدریس گیریجهت پرسشنامه و( 70/6)

 با( اریساخت معادالت و پیرسون همبستگی ضریب) استنباطی و( معیار انحراف ین،میانگ) توصیفی

 .گردید استفاده pls و spssافزار نرم
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 های پژوهشیافته

 یزی درسی و عملکرد شغلیربرنامهیری تدریس، سواد گجهت: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای 4جدول 

نداردانحراف استا میانگین تعداد متغیر  

34/444 408 تدریس محور  30/7  

06/440 408 یادگیری محور  43/44  

یری تدریسگجهت  408 00/440  84/3  

84/47 408 منطق  04/4  

40/49 408 هدف  46/4  

48/48 408 محتوا  70/4  

40/47 408 فعالیت یادگیری  89/4  

4/04 408 نقش معلم  03/9  

30/48 408 مواد و منابع  44/4  

بندیگروه  084  77/49  04/4  

90/47 408 مکان  79/4  

44/49 408 زمان  44/4  

47/49 408 ارزشیابی  48/4  

ریزی درسیسواد برنامه   73/44  83/4  

70/04 408 عملکرد شغلی  04/0  

 

 ریزی درسی و عملکرد شغلی معلمان رابطه وجود دارد.فرضیه اول: بین سواد برنامه

 ریزی درسی و عملکرد شغلی سواد برنامهبین ماتریس ضریب همبستگی پیرسون  :4جدول 

 عملکرد شغلی مقیاس

 4**6/94 منطق

 **6/00 هدف

 **6/09 محتوا

 **6/04 فعالیت یادگیری

 **6/00 نقش معلم

 **6/40 مواد و منابع

بندیگروه  6/94** 

 **6/09 مکان

 **6/98 زمان

 **6/99 ارزشیابی

                                                      
              64/6داری ** سطح معنی 4



07   گیری تدریسهتگری جریزی درسی در عملکرد شغلی معلمان با میانجینقش سواد برنامه 

های منطق، هدف، محتوا، فعالیتهای بستگی مقیاسدهد که ضریب همنشان می 4نتایج جدول

با مقیاس عملکرد شغلی به بندی، مکان، زمان و ارزشیابی یادگیری، نقش معلم، مواد و منابع، گروه

است که از نظر  99/6و  98/6، 09/6، 94/6، 40/6، 00/6، 04/6، 09/6، 00/6، 94/6 ترتیب برابر با

 معنادار هستند. 64/6آماری در سطح 

 گیری تدریس رابطه وجود دارد.ریزی درسی و جهتفرضیه دوم: بین سواد برنامه

 گیری تدریس ریزی درسی و جهتسواد برنامهماتریس ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای : 9جدول 

محورتدریس مقیاس محوریادگیری   

-633/6 منطق  6/94** 

-630/6 هدف  6/93** 

-44/6 محتوا  6/04** 

یادگیری فعالیت  600/6-  6/93** 

-649/6 نقش معلم  6/00** 

690/6 مواد و منابع  6/00** 

بندیگروه  600/6-  6/04** 

-603/6 مکان  6/04** 

-604/6 زمان  6/00** 

-630/6 ارزشیابی  6/04** 

منطق، هدف، محتوا، فعالیت های های ( و میزان ضریب همبستگی مقیاس9بر اساس جدول)

با مقیاس تدریس محور به بندی، مکان، زمان و ارزشیابی م، مواد و منابع، گروهیادگیری، نقش معل

و  -604/6، -603/6، -600/6، 690/6، -649/6، -600/6، -44/6، -60/6، -633/6ترتیب برابر با 

منطق، هدف، محتوا، های است که از نظر آماری معنادار نیست. ضریب همبستگی مقیاس -630/6

یری با مقیاس یادگبندی، مکان، زمان و ارزشیابی ری، نقش معلم، مواد و منابع، گروههای یادگیفعالیت

است که  04/6و  00/6، 04/6، 04/6، 00/6، 00/6، 93/6، 04/6، 93/6، 94/6محور به ترتیب برابر با 

 معنادار هستند. 64/6در سطح 

 د دارد.گیری تدریس با عملکرد شغلی معلمان رابطه وجوفرضیه سوم: بین جهت

 گیری تدریس با عملکرد شغلی جهتماتریس ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای : 0جدول 

 عملکرد شغلی مقیاس

محورتدریس  64/6  

محوریادگیری  6/48** 
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با تدریس محور و یادگیری محور های دهد که ضریب همبستگی مقیاسنشان می 0نتایج جدول

 است. 48/6و  64/6با مقیاس عملکرد شغلی به ترتیب برابر 

گیری تدریس گیری جهتریزی درسی از طریق ابعاد جهتفرضیه چهارم/ اصلی: سواد برنامه

 .)یادگیری محور و تدریس محور( با عملکرد شغلی معلمان رابطه دارد

گیری، از سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده به منظور بررسی برازش مدل اندازه

 رای سنجش پایایی مدل به بررسی پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ پرداخته شد.و ب

 پژوهش: نتایج پایایی سازه های 4جدول

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ هاسازه

 840/6 047/6 یادگیری محور

 308/6 304/6 یزی درسیربرنامهسواد 

 708/6 768/6 عملکرد شغلی

برای سنجش پایایی و شاخص ارزیابی پایداری درونی محسوب آلفای کرونباخ معیار کالسیک 

های مربوط به آن است. در مورد شود. پایداری درونی نشانگر میزان همبستگی یک سازه و شاخصمی

به عنوان پایایی قابل قبول است که مقدار 4/6های کم، مقدار ضریب آلفای متغیرهایی با تعداد عامل

 ی است. ریگاندازهای هر سازه، نشان از پایداری مناسب برای مدل بر 0/6پایایی ترکیبی باالی 

 : روایی همگرا و ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر0جدول 

 عملکرد شغلی یزی درسیربرنامهسواد  یادگیری محور روایی همگرا ها مؤلفه

   844/6 409/6 یادگیری محور

  806/6 404/6 080/6 یزی درسیربرنامهسواد 

 047/6 449/6 974/6 048/6 عملکرد شغلی

 انسیارو متوسط اریآن است و مع یها هیپنهان توسط گو ریمتغ نییتب زانیهمگرا سنجش م ییروا

قابل قبول  0/6باالیی همگرا  ییشد. مقدار روا شنهادیکه توسط فورنل و الرکر پ  AVEی استخراج

  دانستند.
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 الت ضریب استاندارد در ح مدل پژوهش - 4شکل 
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 tمدل پژوهش با ضرایب  -4شکل 

 

 



44   گیری تدریسهتگری جریزی درسی در عملکرد شغلی معلمان با میانجینقش سواد برنامه 

 نتایج حاصل از ضرایب مدل:  8جدول

متغیر  متغیر مستقل

 وابسته

مقدار 

-tآماره 

value 

 𝑹𝟐 نتیجه استانداردشدهضرایب 

 غیرمستقیم مستقیم

یزی ربرنامهسواد 

 درسی

یری گجهت

 تدریس

 404/6 یدتائ --- 034/6 888/7

یری گجهت

 تدریس

عملکرد 

 شغلی

 404/6 رد --- 606/6 494/6

یزی ربرنامهسواد 

 درسی

عملکرد 

 شغلی

686/7 036/6   =606/6*034/6 

643/6 

 --- یدتائ

 

ی درسی و عملکرد شغلی در زیربرنامهچون ضریب مسیر بین دو سازه سواد  8به جدول  با توجه

( معنادار است بنابراین فرضیه 30/4)باالتر از  t بیو ضرا( میرمستقیغهر دو حالت استاندارد )اثر 

اخص ش توسط باالمدل، برازش کلی تینها در. شودیمی تدریس پذیرفته ریگجهتگر بودن میانجی

GOF4 یر اشتراکی مقاد نیانگیابتدا م بررسی شد. نیز (communality̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ متغیرهای پنهان عوامل  (̅

است که در صورت وجود بیش  R squares نیز همان 𝑹𝟐ی، ساختاری و محتوایی محاسبه شد. انهیزم

 ترتیب به 90/6، 44/6، 64/6سه مقدار  از یک ضریب تعیین باید میانگین گرفت و در فرمول قرارداد.

با توجه  (. 4934،رضازادهاند. )داوودی و شدهیمعرف GOFبرای  قوی و متوسط ضعیف، مقادیرعنوان به

 است که نشان از برازش کلی متوسط را دارد. 943/6برابر با  GOF ، مقدارشدهگفتهبه مطالب 

 گیرینتیجه بحث و

ریزی درسی و عملکرد شغلی نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین سواد برنامه

ی ریزتوان بیان کرد که هر اندازه میزان سواد برنامهداری وجود دارد. بنابراین میمعلمان رابطه معنی

تایج کند. نرسی معلمان باالتر باشد به همان اندازه میزان عملکرد شغلی آنان نیز افزایش پیدا مید

است که در پژوهش خود نشان دادند  (Shahsavari & Manzari Tavakoli, 2015)های همسو با یافته

. همچنین وجود دارد دارییرابطه مثبت و معن کارکنان عملکرد شغلی با ریزیسواد برنامه بینکه 

بیان داشتند؛ هر اندازه میزان ارزشیابی ست که ا et al., 2021) (Samanipour & همسو با یافته پژوهش

یزی درسی در بین معلمان باالتر باشد میزان ربرنامهمناسب، روش تدریس و محتوا و به طور کلی سواد 

                                                      
1  

𝐺𝑂𝐹 = √(𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) × (𝑅2̅̅̅̅ ) 

 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
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کند که از این منظر با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد. در عملکرد شغلی آنان افزایش پیدا می

یزی رد که چنانچه معلم از دانش و سواد کافی در زمینه برنامهتوان عنوان کرتبیین این نتیجه می

های متنوع های آموزشی گوناگون برای انتقال مطالب و نیز روشبرای تدریس و همچنین استراتژی

آموزان برخوردار باشد، بدیهی است ارزشیابی رسمی و غیر رسمی در جهت پیشرفت تحصیلی دانش

ود. از آموزان باالتر ربه بهبود پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش که عملکرد شغلی وی نیز با توجه

 -تواند راهکارهای مناسبی را در فرایند یاددهیسویی معلمان با سواد و متخصص در این زمینه می

یلی ها در جهت موفقیت تحصآموزان تعبیه نماید و به آنیادگیری برای بهبود عملکرد و پیشرفت دانش

یان توان بباشد. به عبارت دیگر میای برای بهبود عملکرد شغلی میخود زمینهکه این  دکمک نمای

در طراحی آن نقش داشته باشد  انتواند موفقیت آمیز باشد که معلمدرسی میبرنامه زمانی یککرد 

-برنامه و دانش کافی نسبت به سواد زمانی می تواند این نقش را به درستی ایفا کند که معلم و

داشته باشد تا در اجرای آن  درسیاز برنامه باید خود درک درستی معلم باشد. از این رو داشته درسی

 نیز موفق باشد. 

نا آگاهی معلمان از در پژوهش خود اشاره داشت که  Kahramanoglu, 2019))در همین راستا 

 -ادگیرییند یهای درسی ممکن است منجر به بدتر شدن یکپارچگی کاربرد برنامه و پیدایش فرآبرنامه

تدریس متفاوت از اهداف و اصول کاربردی آن شود و بر روی کارایی معلم تأثیر بگذارد. از این رو 

دهد تا خود به عنوان فرصت می به وی ریزیو نیز سواد باالی برنامه درسیبرنامه آگاهی و شناخت

تقال مطالب و مفاهیم درسی های خالقانه برای انیکی از عناصر اصلی آن، به دنبال راهکارها و روش

وان تو به تبع آن میزان عملکرد خود در زمینه شغلی را افزایش دهد. همچنین می آموزان باشدبه دانش

 بازه یک در تا کندمی کمک معلمان و آموزشی نظام به درسی ریزیبرنامه سواداینگونه تبیین کرد که 

 .سازد فراهم آموزشی اهداف تحقق برای را زمینه الزم امکانات و ابزار از استفاده و با مشخص زمانی

جانبه همه تعالی و ارتقا زمینه هدفمند و مشخص یک چارچوب اساس بر درسی ریزیبرنامه سواد

را  یادگیری که است اقداماتی و هافعالیت ناظر بر و ساخته فراهم را معلمان همچنین و آموزاندانش

توان اینگونه ادعا کرد که . در واقع میکندمی کمک معلمان عملکرد شغلی و پیشرفت به و تسهیل

ابعاد منطق، هدف، محتوا، فعالیت یزی درسی همچون ربرنامهبکارگیری مناسب و مطلوب از عناصر 

 شود که معلمانسبب می ی، مکان، زمان و ارزشیابیبندگروههای یادگیری، نقش معلم، مواد و منابع، 

آموزی و همچنین قابلیت یادگیری باال در باال و دارای اشتیاق دانش و علمدانش آموزانی با قابلیت 

ی مطلوب و بهینه معلمان خواهد عملکرد شغلهای تحصیلی بعد دهد که این امر نشان دهنده سال

 در یریگمیتصم ظرفیت ،ی درسیزیربرنامه توان بیان نمود که سواددر تبیین نتایج می در نهایتبود. 

 هاتصمیم این اتخاذ است که ظرفیت آموزشی مواد از معین مجموعه یک بودن ضعیف ای قوی مورد

 ون. چباشد آموزان و به تبع آن عملکرد معلمان داشتهدانش عملکرد بر ایگسترده تأثیر تواندمی
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 انجام را ارک این که معلمانی به نسبت بهتری نتایج کنندمی تدریس قوی آموزشی مواد با که معلمانی

رای ب بسازی شرایط مناسمعلم مهمترین نقش را در فراهمطور کلی؛ به. کنندمی دریافت ،دهندمین

را برای انجام چنین نقشی در  کافی صالحیت و سواداست  الزمنماید و های یادگیری ایفا میفعالیت

ی فقیت تحصیلدر جهت بهبود مو ریزی درسیسواد برنامه اهمیت توجه به . لذانظام آموزشی دارا باشد

زیرا معلمان  .ای برخوردار استاز اهمیت ویژه و به تبع آن بهبود عملکرد شغلی معلمان آموزاندانش

از طرفی با فعل آموزش یا تدریس به شکل مستقیم ارتباط دارند و از طرفی دیگر مقوله آموزشی و 

د از توانتوسط معلم نمی رو فعل تدریس این شود، ازدرسی مربوط میتدریس به مقوله سواد برنامه

های صل برنامهحبرنامه جدا باشد و اقدامات مربوط به تدریس، خودش به کار بستن مفروضات و ما

 .درسی دارد ریزیبرای تدریس نیاز به سواد برنامه تالشدرسی است بنابراین 

یری گریزی درسی و جهتنتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش نشان داد، که بین سواد برنامه

گیری یادگیری ریزی درسی و جهتسواد برنامه داری وجود ندارد اما بینرابطه معنیتدریس محور 

شود که معلمان، ریزی درسیِ معلمان باعث میداری وجود دارد. سواد برنامهرابطه معنیمحور 

آموزان شنترین برنامه را برای کالس تدوین کنند، زیرا تنها معلمان هستند که نسبت به دامتناسب

آموزان نسبت به مسائل تحصیلی و پیشرفت شود دانشخود شناخت کافی دارند. همین امر سبب می

سی ریزی دردار بین سواد برنامهتر عمل نمایند که همین امر سبب رابطه معنیخود در یادگیری موفق

ا یادگیری ی گیری به سمتگیری یادگیری محور جهتگیری یادگیری محور شده است. جهتبا جهت

حل مسأله را به عنوان نیاز فوری معلمان به اعمال یادگیری در زندگی یا مشکالت تکلیف محور 

هند تا دکند. طوری که فراگیران به طور کلی رویکرد حل مسأله را به یادگیری ترجیح میتوصیف می

دهد که رخ میدهد که یادگیری مؤثرتر زمانی رویکرد تدریس محور. برای معلم، این نشان می

ها مواجه شود، هایی که ممکن است با آنیادگیرنده بتواند دانش جدید را به مشکالت یا موقعیت

ریزی هایی هستند که سواد برنامهمنتقل کند. عالوه بر این، افراد بیشتر مستعد شرکت در آموزش

ویی دهد. از سفزایش میها اهای فعلی آندرسی را بهبود می بخشد یا شایستگی یا رضایت را در نقش

 ی تدریسریگجهتی درسی و زیربرنامهسواد تواند عدم معناداری رابطه بین از دالیل دیگر که می

را توجیه نمود، سابقه تدریس معلمان است که بیشترین فراوانی در محدوده یک الی پنج سال  محور

یری گجهتریزی درسی و رنامهتواند در میزان سواد بسابقه در تدریس بوده است و همین امر می

در پژوهش  ,Tataka) 2018) تدریس نوین معلمان و رابطه این دو اثرگذار باشد. در تأیید این نکته

 یاز موانع اصل یبرنامه درس جادیزمان، منابع و ا ،یدرس ریزیبرنامه کم بودن سوادکه  نشان داده خود

و تحرک  شیگرا سیدر تدر ییراهنما یبرا یرسدبرنامه کی جادیبه ا ازیاست و ن یری تدریسگجهت

یزی درسی ربرنامهتوان اظهار داشت که بهبود در سواد یت مینها در. وجود دارد هیبر اساس سطح پا

 امکانات وجود با دیگر، عبارت بهمعلم را بهبود بخشد.  یری تدریس محورگجهتتواند به تنهایی نمی
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کالن نظام آموزشی و مبتنی بر تدریس محور معلم وجود بر اساس رویکردهای  هم آن که محدودی

 حتی ندارد، وجود تدریسشان رویکرد مطلوب تغییر جهت معلمان برای چندانی امکان دارد با اینکه

داشت که بر روی  انتظار تواننمی باز یزی درسی معلمان بهبود یابدربرنامهکه سواد  صورتی در

لمان است که مع الزمتوان بیان کرد باشد. در تبیین دیگر مییری تدریس محور معلم اثرگذار گجهت

ریزی سواد برنامه های درسی شناخت کامل داشته باشند. معلم باریزی درسی و برنامهبرنامه به نسبت

 رفصل ها،س اهداف، بازبینی و انتخاب کمک به درسیهبا توانایی تدوین و بازنگری برنام بدرسی مناس

آموزشی در سطح  بهای ارزشیابی، منابع آموزشی، فضا و زمان مناسآموزشی، روش راهبردهای محتوا،

ریزی درسی در ابعاد کند و با اشراف به اصول برنامهرا در فرایند تدریس ایجاد می الزمخرد کیفیت 

 زیریداشتن سواد برنامه. شودهای میبردن میزان کیفیت فعالیت باال بدانش، مهارت و نگرش موج

درسی، درک نقش معلم در به کار بردن برنامه و فهم درباره چگونگی تدوین برنامه اطالعاتی ،درسی

-ها است که همگی باعث میتجربیات یادگیری و هدف بین ارتباط برقراری و درسیمههای برناهدف

. شود درسی تسهیلآموز نقشی گسترده داشته و اجرای برنامه شود تا معلم در تضمین پیشرفت دانش

 تری را برگزینند. گیری تدریس مطلوبشود معلمان جهتهمین امر سبب می

گیری یادگیری محور و عملکرد شغلی معلمان همچنین نتایج فرضیه سوم نشان داد که بین جهت

داری گیری تدریس محور با عملکرد معلمان رابطه معنیداری وجود دارد اما بین جهترابطه معنی 

آموزان به عنوان کنند به دانشگیری یادگیری محور استفاده میی که جهتمعلمانوجود ندارد. 

ها در مرکز توجه است. یادگیری عملی است آموزان و طرز تفکر آنکنند. دانشیادگیرنده تأکید می

زان آموتوانند با ایجاد شرایط مطلوب یادگیری به دانشآموزان باید انجام دهند و معلمان میکه دانش

 آموزان و در ادامه باعث بهبود عملکردامر منجر به افزایش پیشرفت تحصیلی دانشند که این کمک کن

گیری یادگیری محور یک ذهنیت درونی است، شغلی معلمان شود. همچنین با توجه به اینکه جهت

دهد تا شایستگی خود را توسعه دهد. افزایش یادگیری دانش آموزان سبب آموزان انگیزه میبه دانش

آموزان افزایش یابد. همین امر منجر شود عملکرد تحصیلی و پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشمی

مندی بیشتری داشته باشند که منجر به بهبود شود که معلمان نسبت به عملکرد خود رضایتمی

گیری یادگیری محور باالیی برخوردار باشند گردد. از سویی معلمانی که جهتعملکرد شغلی نیز می

هایی جهت بهبود دانش و مهارت های خود هستند و بازخوردهای مثبت و به طور مداوم دنبال راه

ملکرد ها و عها در بهبود قابلیتکنند که می تواند به آنمنفی را به عنوان اطالعات مرتبطی تلقی می

ی مفاهیم ی ارائهگیری یادگیری محور تدریس معلمان و نحوهشان کمک نماید. در واقع جهتشغلی

ی شود معلمان با انجام کار گروهی در کالس با ارائهو مطالب به فراگیران به طور مطلوب سبب می

انی سنتی سخنر روش پرسشگری، روش حل مسأله، درگیر ساختن فراگیران با مسأله و دوری از شیوه

ن شک به نتایج سودمند آموزان را در امر فرایند یاددهی یادگیری مشارکت داده و بدودر تدریس، دانش
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و رضایت بخشی دست یابند که در نهایت بهبود عملکرد شغلی معلمان را به دنبال خواهد داشت. از 

گیری تدریس محور تأثیری بر روی عملکرد شغلی ندارد. چرا که در سویی نتایج نشان داد که جهت

ان گیری را بیه این جهتگیری تدریس محور ویژگی اصلی آن نقش غالب معلم است. معلمانی کجهت

کنند شاید به طور مطلوب و خوب تدریس نکنند و اطالعات را به صورت منطقی و ساختارمند در می

نتیجه عملکرد  کند و درآموزان قرار ندهند که همین امر یادگیری را دچار مشکل میاختیار دانش

 شغلی نامطلوبی را برای معلم به دنبال دارد.

 گیریریزی درسی از طریق جهتسواد برنامه نشان داد، نیز یه اول پژوهشنتایج حاصل از فرض

یان توان بتدریس )یادگیری محور و تدریس محور( با عملکرد شغلی معلمان رابطه دارد. بنابراین می

ریزی درسی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی عملکرد شغلی معلمان با توجه کرد که سواد برنامه

 (Samanipour & et al., 2021)های داری دارد. نتایج همسو با یافتهتدریس رابطه معنی گیریبه جهت

 ت.اس مؤثریزی درسی با بر عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی ربرنامهاست که نشان دادند سواد 

 ریزی درسی مطلوب توانایی فرآیند درک و تحلیل از برنامه درسی رسمی بامعلمان با سواد برنامه

ها به فرایند ای آنان عامل اصلی انعکاس برنامهاند. از سویی سواد رسانهمهارت های ذهنی را داشته

ها را درک و تجزیه و تحلیل شود معلمان برنامهیادگیری و تدریس معلمان بوده که همین امر سبب می

عکس یادگیری و تدریس من ها در فرآینددرسی با سواد باشند تا برنامهکنند، به عبارت دیگر در برنامه

درسی، های محور برنامهها و ارزشدرسی، اصول تمرین، مهارتشود. همچنین با توجه به اهداف برنامه

فی، درسی، فلسیاددهی و رویکرد ارزشیابی، به منظور سواد آموزی معلمان در برنامه -فرآیند یادگیری

برنامه و روابط بین این عناصر و ویژگی های  توانند عناصرآموزان میاجتماعی، روانی و غیره دانش

هایی مانند تعیین رویکرد فنی و توانند مهارتساختاری برنامه را درک کنند. در نتیجه معلمان می

درسی را برای خود ریزی در چارچوب اهداف کلی و مبانی برنامهارزشیابی، طراحی درس اصیل. برنامه

وب بوده و سبب پیشرفت و قابلیت یادگیری باالی آنان را فراهم آموزان مطلطرح نمایند که برای دانش

دریس گیری تگردد. از سویی توجه به جهتنماید. این امر منجر به بهبود عملکرد شغلی معلمان نیز می

ریزی درسی و نیز عملکرد شغلی نقش میانجی را ایفا تواند در مقوله رابطه سواد برنامهمعلم نیز می

موفقیت هر برنامه اصالح علم به توانایی معلمان در تفکر متفاوت در مورد تدریس و چرا که  نماید.

 پی در دهند،گیری تدریس مناسبی از خود ارائه میجهت که چرا که معلمانییادگیری بستگی دارد. 

 یرییادگ پدیده به نسبت را هایشانبرداشت و هانگرش تا کنند کمک آموزاندانش به هستند که آن

گیری تدریس معلمان . در نتیجه جهتدهند شکل خودشان برای را و ساختار دانش دهند رتغیی

. بر همین دهد تغییر حتی و اصالح نماید دهد، شکل را آموزاندانش تواند رویکردهای یادگیریمی

وشند کمی مداوم طور به و اندعمیق خودشان یادگیرندگانی که معلمانی توان توجیه نمود کهمیاساس 

 بر تریبیش تأکید احتماال  فهم بپردازند و درک و دانش تولید به گیری تدریس خودتا بر اساس جهت
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 معلمان، از این دسته بیشتری احتمال به و باشند داشته آنان درک و فهم و آموزانیادگیری دانش

ن کرد که بیا ,Richardson) 2005) داد. در تأیید این امر خواهند پرورش را عمیق یادگیرندگانی

تواند بر نحوه تدریس و نیز بازده آموزشی اثر بگذارد که گیری و رویکردهای تدریس معلمان میجهت

تر و دارای عملکرد بهتری کند. معلمانی موفقهمین امر تأثیر بر روی عملکرد شغلی را توجیه می

اختی یف اجتماعی و شنآموزان را درگیر تکالگیری مناسب تدریس دانشکارگیری جهتهستند که با به

نوبه خود عملکرد شغلی معلمان را تحت نموده و در امر یاددهی نیز به آنان کمک نماید در مجموعا  به

ی هاکالساز طریق برگزاری  پرورش و آموزششود یمپیشنهاد با توجه به نتایج،  .دهدتأثیر قرار می

ی مورد هامهارتدرسی و ینه برنامهزم درآموزشی برای معلمانی که از میزان آگاهی و سواد کمتری 

 نیاز آن برخوردارند، میزان دانش و سواد آنان را افزایش دهند.

 مالحظات اخالقی

 ای مرتبط با پژوهش رعایت شده است.در فرایند انجام پژوهش، اصول اخالق حرفه

 حامی مالی

 های پژوهش توسط نویسندگان مقاله تأمین شده است.کلیه هزینه
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