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 هچکید 

های های مرتبط با سا تمهار ، بررسی وضعیت موجود و مطلوب برخورداری از پژوهگهدف از این 

پیمایشی  –توصیفی  روش پژوهگ. بود اصفهان 1و  9، 1های  معلمان نا یهمعلمان ابتدایی در  شگ نانه

به عنوان نفر  121اصفهان بود که تعداد  1و  9، 1های  نفر از معلمان نا یه 1393جامعه آماری شامل بوده، 

نیری متناسب با  نمونه مورد مطالعه از طریق فرمول  جم نمونه کرجسی و مورنان و به صور  نمونه

های مهار  م قق ساخته در مورد  پرسگ نامه ابزار جمع آوری اطالعا  یک اند.   جم انتخاب شده

های عبادی، های مرتبط با سا تخرده مقیاس : مهار گ ش های شگ نانه که شاملمرتبط با سا ت

ای و زیباشناسی )م قق ساخته( که با مقیاس پنج  رفه -فناوری، اقتصادی-اجتماعی، زیستی، علمی 

داده ها  از آمار  در این پژوهگ برای تجزیه و ت لیل. استفاده شد ای لیکر  ساخته شده اند،درجه

یافته های  اصل از پژوهگ نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب  .توصیفی و استنباطی استفاده شد

در این راستا بهبود کیفیت  های شگ نانه تفاو  وجود دارد.مرتبط با سا تهای برخورداری ازمهار 

های فرانیران را مهیا می بهبود مهار  زمینه های شگ نانه سند ت ول بنیادینهای مرتبط با سا تمهار 

 های سا تهای شگ نانه را تسهیل می سازد.زمینه ت قق شاخص دانگ افزایی تجربیسازی و سازد، بومی
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 ABSTRACT 
The present study aims to investigate the current and desired status of skills related to 

sixth dimensions of Fundamental Transformation Document of Education in elementary 

school teachers of Isfahan (districts 8, 2 and 4). This study was a descriptive-analytical 

survey. The statistical population included 8313 teachers of Isfahan elementary schools, 

among them 807 individua were sample selected according to Morgan and Krejcie 

formula as samle. A researcher-made questionnaire was a five point likert scale used to 

collect the data for skills related to the sixth dimensions comprising sixth dimensions: 

religious, social, biological, scientific- technological, professional- economic and 

aesthetic skills. In this study, descriptive and inferential statistics were used to analyze 

data. In the descriptive part, frequency, percent of frequency, and in inferential statistics, 

independent and paired t-test were used. The study findings showed that there is 

difference between current and desired status of fundamental reform skills. In this 

regard, improving the quality of six-area skills relating to document provides a 

fundamental reform in the area of improving learners' skills facilitating the localization 

and empirical knowledge increase of these sixth indexes. 
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 مقدمه 

 از بسایاری   تای . است جانبه همه توسعة اساس آموزش ابتدایی، در نذاریسرمایه که انددریافته پیشرفته کشورهای اغلب

 امار  این و نردد ابتدایی آموزش به معطوف هااولویت باید و پرورش آموزش که در اندشده متوجه نیز درآمد کم کشورهای

پانج   در مد  کشورها برخی در ابتدایی آموزش امر به اختصاص یافته دولتی منابع افزایگ میانگین که یافته است اهمیت چنان

 و نسترده شکل به وپرورش آموزش که موضوع این به باور . با(Lassibille,7119)است رسیده درصد بیست  دود به ساله

 در ماثرر  عوامال  اهمیات  و نقاگ  هاست،ملت برای پایدار توسعه ترویج و ت قق کلیدی خاص، عامل طور به ابتدایی آموزش

 باه  تربیات  و تعلایم  اصالی  کارنزار که است تأکید مورد جهت آن از معلم .نرددمی روشن مطلوب وپرورش ت قق آموزش

 مساتمر  تعامل. شود م قق او واسطة به باید نهایت در مختلف ابعاد در تربیت و تعلیم هاینظام متعالی و اهداف رود می شمار

 دیگری انسانی عنصر هیچ که دهدمی قرار به فردی من صر و ممتاز موقعیت در را وی آموزان، دانگ با معلم چهرة به چهره و

 باه  ایکنناده  تعیین در د آموزشی نظام هر موفقیت. (Mehr Mohammadi, 7111)نیست برخوردار آن از سازمان این در

ایان   از اسات،  آن معلماان  شایستگی اندازه به نظام هر شایستگی هاژاپنی نظر دارد. در بستگی  معلم ای رفه هایمهار  و دانگ

 اسات. لاذا،   آموزشای  نظاام  معمار اصالی  نیری، یاد - یاددهی فرایند در آموزشی نظام عضو ترینمهم معلم، نفت توانمی رو،

 هاای آماوزش  که شوند رو روبه واقعیت این با ای رفه هایسایرنروه مانند باید نیز معلمان و شودمی دنرنون سرعت به جهان

 کنناد  روزآماد  را خاود  داناگ  خاود  عمار  سراسار  در بایاد  آناان  و باود  نخواهاد  مفیاد  اماروز  چنادان   جهاان  در آناان  اولیاه 

(Daneshpajoh,7119)  .و در این راستا اهمیت آموزش ابتدایی پیگ از پیگ می باشد 

 .باشاد مای  زیادی اهمیت دارای تربیت، و تعلیم در نظام انسانی نیروی ترین مهم عنوان به معلمان ای  رفه توسعة بنابراین، 

 معلماان  مهاار   و داناگ  افازایگ  ای و رفاه  توسعة پرورش و آموزش سازیبه زمینة در شده انجام هایتالش موفقیت الزمه

- رفاه  توسعة متوجه بیشتر هرچه ارربخگ، مدارس کیفیت نفت ونو پیرامون و ب ث کانون نذشته، دهة در رو این از است.

 و معلمای   رفاة  در معلماان  پایگ روی  هاای چاالگ  تشدید دلیل به «ای  رفه توسعة کیفیت » اهمیت است.  بوده معلمان، ای

 هاای سیساتم  بهباود  به منظاور  تغییر نیازمند متغیرهای از یکی تنها نه است. معلمان، «آموزش کیفیت» از مردم انتظارا  افزایگ

 در اصاال ا   معلماان  دوناناة  وضاعیت  ایان  شاوند. مای  م ساوب  نیاز  تغییر کنندة ایجاد عامل ترینمهم هستند بلکه آموزشی

 چاالگ  و رشاد  در اال   اوزه ای  باه  معلماان را   رفاه ای  توسعة تغییرا ، مجری و اصلی عناصر از یکی به عنوان آموزشی،

ای معلماان عباار     ی  رفاه  توساعه  .(Taheri, Arefi, Pardaghchi & Qahremni, 7119) اسات  نماوده  تبدیل برانگیز

  ای معلماان تاا اینکاه بتوانناد     ، مهاار  و نگارش  رفاه    داناگ   منظور افازایگ   شده به ریزی های طارح فرایندها و فاعالیت »است از 

 ,Guskey,7111: Taheri, Arefi, Pardaghchi & Qahremni )« آماوزان شاوند   یااادنیری دانااگ    بهساازی   موجب

7119). 

( توساعه  رفاه ای معلماان را در ساه بخاگ توساعه دانشاگاهی، توساعه         7117همچنین نروه تعلیم و تربیات دانشاگاه دلاور)           

ارتقاای   تساهیل در ویژنی مورر دورههای دانگ افزایای  ( شگ 7117آموزشی و توسعه سازمانی مطرح می کند. ات ادیه آموزش)

مدرساه م اوری و شاغل     -9ماداوم و پایادار    -7معلم م ور  -1: بار  می داند ازرا ع  رفه ای معلمان مهارتهای  کیفیت توسعه 

ای  توساعه  رفاه   .(Mirheydari,7112)یاادنیری بزرنساال   -9مبتنی بر نیازهای دانگ آماوزان   -7م توا م وری  -1م وری 

  نتااایج .(Guskey,7117)اساات  و تربیاات  ناااوین باارای ارتقااای سااط  تعلاایم    طااارح  باکیفیاات باااال، عنصااری اصاالی در هااار  

هاا،   ای معلماان موجاب افازایگ داناگ م تاوایی آن      توساعه  رفاه    هک ناشان داده   (Buczynski & Hansen,7111)پژوهگ
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 بار   معلماان   شادن  ای شود.  رفاه  آموزان می یاادنیری دانگ  بر پژوهگ در کالس درس و بهسازی  مبتنی  استفاده از روش تدریس

 کاه  اساات  فرآینادی  شادن  ای  رفاه . اسات  متمرکاز  معلمای   اارفه  اجاتماعی موقعیت  ارتقاء و  تدریس ای  رفه و فنی های جنبه

  ، رشاد  تاری از داناگ م تاوایی    عمیاق   درك  ای بایاد  . ماعلم  رفاه فرد بر مهارتهای  رفه ای عصر  اضر مسلط باشد آن وسیله باه

،  فااردی   هاای  ا هاامراه باا ا تارام باه تفااو      هز ارزشاا ای جدیاد ا  های یادنیری، راهبردهاای تادریس و مجموعاه    کودك، سبک

و ارتااااباـ مااااثرر داشاااته   و تغییااار  هااادایت  تااادریس و قابلیااات  از  هاااامکاری باااا هاااامکاران و ناااارفتن بااااازخورد ماااداوم 

های قابلیتها و معلمان برخالف نذشته، امروزه بیگ از هر زمان دیگری به مهار . )  (Vaillant,7112: Karimi, 7111باشد

هاای پایگ رو   ای مناسب نیازمند هستند. بر این اساس انر مثسسا  آموزشی به دنبال ارتقای کیفیت و مقابله باا چاالگ  رشد  رفه

ای و این ت ول جزء در رشد  رفاه  (Sachs,7119)ایجاد کنند هستند، الزم است در ساختار و فرایندهای کارکردی خود ت ول 

افتاد. از ساوی دیگار نگااهی ناذرا باه عوامال ماثرر در رشاد و پیشارفت           ط یادنیری پویا اتفاق نمای ی یک م یدر سایه معلمان

-سازد که این قبیل کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد و ارربخشی برخاوردار باوده  یافته آشکار میکشورهای توسعه

  .(Abbas Zadegan and Turkzadeh, 7113)اند

 ترین طر های نرم از نسترده ( 1931)بنیادین آموزش و پرورش مصوبه شورای عالی وزار  آموزش و پرورشسند ت ول        

های کیفی، رابطه عناصر نظام در درون و با  است که با تاکید بر جنبه به منظور بهبود توانمندی معلمان و کیفیت آموزشی افزاری

های توسعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در  رو سند عرصهقلم. م یط پیرامون و مبا ث ساختاری تدوین شده است

نیریهای اساسی برای  آموزش و پرورش در برمیگیرد و برای آنها تعیین تکلیف میکند. این سند پایه، مالک و راهنمای تصمیم

. م توایی و ساختاری است تغییرا هدایت، راهبری، نظار  و ارزشیابی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی به منظور ت قق 

ساز ت ول اختیاری و  زمینه اقداما ِ شامل تمام  -دراین سند مفهوم تربیت در جامعترین صور  خود به عنوان فرایندی جامع 

که به صور  امری وا د و یک پارچه و درهم تنیده، با ت ول تمام ابعاد وجودی انسان را در برمیگیرد، دیده -آناهانة آدمی 

  .(Ebrahimzadeh, 7111)شده است

سا ت   عبارتند ازبعدها نیرد. این  می مختلفی را در بر بعدهایجامعیت مفهوم تربیت در سند ت ول بنیادین به  دی است که 

سا ت زیستی و ، (Sadroddin Shirazi, 7111; Higher Education Council, 7111)اعتقادی، عبادی و دینی

 ,Higher Education Council, 7111)سا ت اجتماعی و سیاسی (، Higher Education Council, 7111)بدنی

Sadr al-Din Shirazi, 7111 ،) ایسا ت اقتصادی و  رفه(Higher Education Council, 7111 ،)  سا ت علمی و

( و Higher Education Council, 7111, Heydari, Pakresht and Safai Moghaddam, 7117)فناوری

 (.Higher Education Council, 7111, Heydari et al, 7117)شناختی و هنری ییسا ت زیبا 

 ;Vafa'i, Fazlollahi and Talei Fard,7112; Mohammadi Pouya, Salehi and Mumivand,7117)همچنین

Mokhtari et, 7119; ,Mokhtari, Bahmai,7111; Sobhaninejad et al,7117; Mohammadi Mazaheri 

et al,7113) .در این زمینه به بررسی ت قیقاتی پرداختند 

ضروری است که، مقطع ابتدائی از سرنوشت سازترین مقاطع ت صیلی است و هر نونه اصاالح کمای    نیز  توجاه باه  این نکته

 ی آماوزش و پارورش از قاعاده باه ساوی      و کیفی باید از این مقطع ت صیلی آغاز شود و اصوالً عدم توجه به برنامه هاای اصاال  

 ,Agha Zadeh)راس هرم آموزشی از دالیل شکست  برنامه هاای اصاال ی نظاام آماوزش و پارورش کشاورمان باوده اسات        

اشاد. معلماانی کاه باازوی اجرایای نظاام       بمای   ارتباطااتی   -اطالعااتی  الزمه این امر، وجود معلمانی آناه به مهار  های (. 7111
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را تشکیل می دهند. و از آن جاا کاه معلاامان مقااطع ابتادائی در هاار نظااام آموزشااای از نقااگ کلاایدی و            آموزشی هر کشور

 سااسی در امار مربوـ به تعلیم و تربیت برخوردار هستند، آشنایی و برخورد منطقی معلمان این مقطع با این امر ، بیشتر می تواناد  

، مرتبط باا ساا تهای شاگ ناناه    های  ، هر چه بیشتر از مهار معلمان مدارسنمود که باید اذعان  پژوهشها در تبیین  کارساز باشد.

، یک فارد تکنیکای در کاار و  رفاه خاود باشاد و       معلمیابد. زمانی که  ای در معلمان افزایگ می برخوردار باشند، وابستگی  رفه

بخشی در به انجام رساندن کارهای مدرساه،   سرعتشوند، در جهت بهبود و  بتواند از ابزارهایی که هر ل ظه جدیدتر و بروزتر می

بایاد اههاار    معلام شود. در رابطه با مهار  انسانی یاک   بهره نیرد، عالقه، رضایت و دلبستگی معلمان به شغلشان بیشتر و بیشتر می

که الزمه مدیریت ص ی  است،  علمیهای فنی و  در کنار مهار  معلمطلبد که  نمود که فرهنگ رایج امروز، بیگ از نذشته، می

 های انسانی در خود بیشتر توجه نمایند.  به پرورش و تقویت مهار 

 ال  .ت قیق  اضر به دنبال این است که میزان برخورداری معلمان از این مهار  ها را مورد بررسی و تجزیه و ت لیل قرار دهد

راهنما و که به عنوان  بتدایی به مثابه مجریان اصلی نظام آموزشی معلمان ابراساس این شواهد سوالی که مطرح است این است که 

با توجه به توانمند هستند؟سا تهای ششگانه سند ت ول بنیادین دردارای کارکردهای متعددی هستند به چه میزان  هدایتگر اصلی

 الگوی مفهومی زیر مطرح می شود.   ،مطالب بیان شده

 

 پژوهشروش 
واقعی و منظم  عینی، توصیفی از نوع پیمایشی توصیفی است، زیرا هدف آن توصیف روش ت قیق در این مطالعه،     

جامعه آماری  خصوصیا  یک موقعیت یا یک موضوع است و از نوع پیمایشی است، زیرا نگرش معلمان را بررسی می کند.

به عنوان نمونه مورد مطالعه از طریق جدول  جم نمونه  121که تعداد  اصفهان بود 1و  9، 1های  نفر از معلمان نا یه 1393شامل 

ی از یک پرسشنامه اطالعا در این پژوهگ جهت نردآوری اند.  نیری متناسب با  جم انتخاب شده مورنان و به صور  نمونه

زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی نزینه خیلی  7سثالی استفاده شده است. این پرسشنامه در مقیاس لیکر  و با 77م قق ساخته ی 

 کم تنظیم و مورد استفاده واقع شد. 
 

 های پرسشنامه ها در مثلفهن وه توزیع نویه: 1جدول 

ضریب آلفای  هاشماره نویه هاتعدادنویه هامثلفه ردیف

 کرونباخ

 12/1 11تا  1 11 سا ت اعتقادی 1

 29/1 71تا  11 3 سا ت اجتماعی 7

 21/1 97تا  71 11 و  رفه ایسا ت اقتصادی  9

 11/1 93تا  99 9 علمی و فناوری 1

 17/1 19-11 9 سا ت زیستی بدنی 7

 29/1 77تا  12 1 سا ت هنری زییایی شناسی 9

 

سا تهای ششگانه تربیت، روش کار به این صور  بود که ابتدا با توجه  تدوین پرسشنامه مبتنی بر مهارتهای مرتبط با یعنی مر له

استخراج شدند  مهارتهای مرتبطژوهگ پ اهداف و با توجه به (سا تهای ششگانه تربیت)به سند ت ول بنیادین آموزش و پرورش



 08    در معلمان دوره ابتدایی های مرتبط با ساحتهای شش گانه سند تحول بنیادینمهارت برخورداری از مطلوب وضعیت موجود و بررسی

نامه به عنوان ابزار اصلی .از پرسگ.ندهای مرتبط با هر یک ازابعاد نیز تعیین شد دنبال آن براساس ابعاد تعیین شده، مثلفه و به

سوال و شگ خرده مقیاس بود. روایی صوری این پرسشنامه نیز با بررسی مجدد  77نرد آوری اطالعا  استفاده شد. که  اوی 

زیاد،  درجه  ای لیکر  و در طیف )خیلی زیاد، 7مورد تایید اساتید م ترم قرار نرفته است. هر شگ مقیاس براساس مقیاس 

.جهت تعیین (1)جدولوسط، کم و خیلی کم( تنظیم شده و ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمدمت

تجزیه و ت لیل داده ها در دو سط  آماری توصیفی و استنباطی انجام شد. در روایی پرسشنامه از نظرهای اساتید بهره نرفته شد.

همبسته Tو در سط  آمار استنباطی از آزمون  وانی،میانگین و ان راف معیار و ...(فرا سط  آمار توصیفی از شاخص های )

 استفاده شد.  ( )مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مهار  معلمان در زمینه سا تها

 

 های پژوهشیافته

 نتایج  اصل از بخگ توصیفی:

نها آنفر  97سال و  11-1نفر آنها دارای سابقه  17نفر آنها مرد بودند و از بین افراد نمونه  11نفر از معلمان مورد ت قیق زن و  177

نفر این افراد دارای ت صیال  دیپلم، فوق دیپلم،  91سال بودند و نیز  91-71نفر آنها دارای سابقه  11سال و  71-11دارای سابقه 

 .نها دارای ت صیال  فوق لیسانس بودندآنفر  11ت صیال  لیسانس و نفر دارای  11

 

 نتایج  اصل از بخگ استنباطی:

در معلمان دوره  های مرتبط با ساحت اعتقادیبین وضعیت موجود ومطلوب برخورداری از مهارت  -1

 .ابتدایی تفاوت وجود دارد
 

 ی مرتبط با سا ت اعتقادیوضعیت موجود ومطلوب برخورداری از مهار  ها مقایسه میانگین  نمرا  : 7جدول

میانگین 

 تفاو  ها

ان راف 

 معیار

میانگین 

 ان راف معیار

 سط  معناداری درجا  آزادی مقدارT %37فاصله اطمینان در سط  

 باالتر ترپایین

13/9 913/7 771/1 21/7 99/9 791/11 193 111/1 

   
  9 

در معلمان دوره  های مرتبط با ساحت اجتماعیبین وضعیت موجود ومطلوب برخورداری از مهارت  -2

 .ابتدایی  تفاوت وجود دارد 
 

 ی مرتبط با سا ت اجتماعیوضعیت موجود ومطلوب برخورداری از مهار  ها مقایسه میانگین  نمرا  : 9جدول

میانگین 

 تفاو  ها

ان راف 

 معیار

میانگین  

 معیاران راف 

 سط  معناداری درجا  آزادی مقدارT %37فاصله اطمینان در سط  

 باالتر ترپایین

37/1 771/7 131/1 77/1   91/7 127/77 193 111/1 
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درصد  در   3/22درصد در  د کم، در  1/1در معلمان دوره ی ابتدایی سا ت اجتماعیوضعیت موجود برخورداری از مهار   

برخورداری از مهار  درصددر  د باال هستند. بنابراین با توجه با تجزیه و ت لیل باال ، وضعیت موجود  2/71 د  متوسط و   

یز باتوجه به جدول مذکور، مشاهده و ن در معلمان دوره ابتدایی در  د متوسط ارزیابی شده است. سا ت اجتماعیهای مرتبط با 

در معلمان دوره ابتدایی  درصدی  سا ت اجتماعیهای مرتبط با برخورداری از مهار  می شود وضعیت مطلوب برخورداری از 

درصد در  د باال هستند. بنابراین با توجه به تجزیه و ت لیل باال، 9/31در  د متوسط و  درصد  1/1در  د کم وجود نداشته، 

در  د باال ارزیابی شده است.همچنین  سا ت اجتماعیهای مرتبط با برخورداری از مهار  ت مطلوب برخوردار از وضعی

با قبول خطای کمتر از 193می باشد و با توجه به درجه آزادی   127/77برابر با   tمقدار آزمون  ،(9باتوجه به  نتایج جدول )

های مرتبط برخورداری از مهار  درصد می توان نفت که بین  وضعیت موجود  و مطلوب 33و درجه اطمینان بیشتر از   111/1

در معلمان تفاو  معنا داری وجود دارد. در واقع مقایسه میانگین نمرا  نشان می دهد که میانگین نمرا   سا ت اجتماعیبا 

بنابراین باتوجه به شواهد باال فرضیه ی مورد نظر  مرا  وضعیت موجود می باشد .وضعیت مطلوب به طور معناداری باالتر از ن

 تایید می شود. 

در معلمان دوره  مرتبط با ساحت زیستی.  بین وضعیت موجود و مطلوب برخورداری از مهارت های 3

 .ابتدایی تفاوت وجود دارد

 مرتبط با سا ت زیستیمقایسه میانگین نمرا  وضعیت موجود و مطلوب برخورداری از مهار  های : 1جدول 

میانگین 

 تفاو  ها

ان راف 

 معیار

میانگین 

 ان راف معیار

 سط  معناداری درجا  آزادی مقدارT %37فاصله اطمینان در سط  

 باالتر ترپایین

22/99 111/11 133/1 11/91   11/99 127/71 193 111/1 

 

درصد در د خیلی کم ، در    3/77در معلمان دوره ابتدایی   سا ت زیستیی مرتبط با وضعیت موجود برخورداری از مهار  ها

درصد در  د باال  هستند و هیچ درصدی در  د خیلی باال  1/11درصد در  د متوسط و  1/77درصد در  د کم  ، در 9/19

در معلمان  ا ت زیستیمرتبط با سبرخورداری از مهار  های نداشته اند. بنابراین با توجه به تجزیه و ت لیل باال، وضعیت موجود 

برخورداری از مهار  در  د متوسط و پایین تر از متوسط ارزیابی شده است . و نیز با توجه به جدول مذکور وضعیت مطلوب 

درصد  3/12درصد در  د کم  ، 1/12درصد در  د خیلی کم ، در  9/1در معلمان دوره ابتدایی   مرتبط با سا ت زیستیهای 

وضعیت ل درصد در  د خیلی زیاد  هستند. بنابراین با توجه به نتایج جدو 1/91درصد در  د زیاد  و در   77در  د متوسط، در  

 در معلمان دوره ابتدایی متوسط و باالتر از متوسط ارزیابی شده است. مرتبط با سا ت زیستیبرخورداری از مهار  های مطلوب 

  111/1با قبول خطای کمتر از  193می باشد و با توجه به درجه آزادی  127/71برابر با Tهمچنین با توجه به  نتایج مقدار آزمون

مرتبط با برخورداری از مهار  های درصد می توان نفت که بین  وضعیت موجود  و مطلوب 33و درجه اطمینان بیشتر از 

نمرا  نشان می دهد که میانگین در معلمان  دوره ابتدایی تفاو  معناداری وجود دارد. در واقع مقایسه میانگین  سا ت زیستی

 . بنابراین فرضیه ی مورد نظر تایید می شود.نمرا  وضعیت مطلوب به طور معناداری باالتر از نمرا  وضعیت موجود می باشد

 

 

 

 

 



 09    در معلمان دوره ابتدایی های مرتبط با ساحتهای شش گانه سند تحول بنیادینمهارت برخورداری از مطلوب وضعیت موجود و بررسی

معلمان  اقتصادی و حرفه ای مهارتهای مرتبط با ساحت بین وضعیت موجود ومطلوب برخورداری از -4

 .دوره ابتدایی  تفاوت وجود دارد 
 مهارتهای مرتبط با سا ت اقتصادی و  رفه ایمقایسه میانگین نمرا  وضعیت موجود ومطلوب برخورداری از  :7جدول شماره 

میانگین 

 تفاو  ها

ان راف 

 معیار

میانگین 

 ان راف معیار

 سط  معناداری درجا  آزادی مقدارT %37فاصله اطمینان در سط  

 باالتر ترپایین

97/9 739/1 911/1 11/7   17/2 199/12 193 111/1 

 

درصد در  د  1/1در معلمان دوره ابتدایی ای سا ت اقتصادی و  رفه مهارتهای مرتبط بابرخورداری از وضعیت موجود 

درصد در  د باال هستند. بنابراین با توجه به تجزیه و ت لیل باال، وضعیت موجود  1/79درصد در  د متوسط و  1/27کم، 

است  در معلمان دوره ابتدایی در  د متوسط و باالتر ارزیابی شده  ایسا ت اقتصادی و  رفه مهارتهای مرتبط بابرخورداری از 

سا ت اقتصادی و  مهارتهای مرتبط بابرخورداری از و نیز با توجه به جدول و نمودار باال مشاهده می شود  وضعیت مطلوب 

درصد در  د باال هستند. بنابراین با  1/32درصد در  د متوسط و  1/1درصد در کم،   1/ 1در معلمان دوره ابتدایی     رفه ای

در  سا ت اقتصادی و  رفه ای مهارتهای مرتبط بابرخورداری از وضعیت مطلوب برخورداری از توجه به تجزیه و ت لیل باال، 

می باشد و با توجه  199/12برابر با   tمعلمان دوره ابتدایی در  د باال ارزیابی شده است. همچنین با توجه به نتایج مقدار آزمون 

درصد می توان نفت که بین وضعیت موجود و 33طمینان بیشتر از و درجه ا 111/1با قبول خطای کمتر از 193به درجه آزادی  

در معلمان تفاو  معنا داری وجود دارد.  سا ت اقتصادی و  رفه ای مهارتهای مرتبط بابرخورداری از مطلوب برخورداری از 

تر از نمرا  وضعیت در واقع مقایسه میانگین نمرا  نشان می دهد که میانگین نمرا  وضعیت مطلوب به طور معناداری باال

 بنابراین، باتوجه با شواهد بیان شده فرضیه ی مورد نظر تایید می شود. موجود می باشد.

در معلمان دوره  مرتبط با ساحت علمی فناوریبین وضعیت موجود ومطلوب برخورداری از مهارت های  .5

 .ابتدایی تفاوت وجود دارد

 مرتبط با سا ت علمی فناوریمقایسه میانگین نمرا  وضعیت موجود ومطلوب برخورداری از مهار  های : 9جدول شماره 

میانگین 

 تفاو  ها

ان راف 

 معیار

میانگین 

 ان راف معیار

 سط  معناداری درجا  آزادی مقدارT %37فاصله اطمینان در سط  

 باالتر ترپایین

21/9 921/9 911/1 17/9 97/2 211/71 193 111/1 

 

درصد  در  3/72درصد  در  د کم ،  7/ 2در معلمان ابتدایی  سا ت علمی فناوریبرخورداری از مهار  های وضعیت موجود  

برخورداری از درصد در  د باال می باشد . بنابراین با توجه با توجه به تجزیه و ت لیل فوق، وضعیت موجود  1/99 د متوسط و 

ارزیابی شده است. و نیز با توجه به جدول باال  و باالتر  در معلمان دوره ابتدایی در  د متوسط  فناوری سا ت علمیمهار  های 

درصد در  د  1/1در معلمان دوره ابتدایی   سا ت علمی فناوریبرخورداری از مهار  های مشاهده می شود  وضعیت مطلوب 

هستند. بنابراین با توجه به تجزیه و ت لیل باال، وضعیت مطلوب  درصد  در  د باال 1/32درصد در  د متوسط و   1/ 1کم  ، 

.  همچنین باتوجه به نتایج مقدار در معلمان  در  د باال ارزیابی شده استمرتبط با   سا ت علمی فناوریبرخورداری از مهار   

و درجه اطمینان بیشتر از   111/1متر از با قبول خطای ک 193می باشد و با توجه به درجه آزادی   211/71برابر با  tآزمون 
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در معلمان تفاو    سا ت علمی فناوریبرخورداری از مهار  های درصد می توان نفت که بین  وضعیت موجود  و مطلوب 33

از معناداری وجود دارد. در واقع مقایسه میانگین نمرا  نشان می دهد که میانگین نمرا  وضعیت مطلوب به طور معناداری باالتر 

 . بنابر شوهد بیان شده فرضیه تایید می شود. نمرا  وضعیت موجود می باشد

های مرتبط با ساحت زیبایی برخورداری از مهارت بین وضعیت موجود ومطلوب برخورداری از  -6

 .در معلمان دوره ابتدایی  تفاوت وجود دارد شناختی
 

 سا ت زیبایی شناختیمقایسه میانگین نمرا  وضعیت موجود و مطلوب برخورداری از مهار  : 2جدول 

میانگین 

 تفاو  ها

ان راف 

 معیار

میانگین 

 ان راف معیار

 سط  معناداری درجا  آزادی مقدارT %37فاصله اطمینان در سط  

 باالتر ترپایین

71/17 719/7 197/1 99/11  71/19 917/79 193 111/1 

 

 1/91در معلمان دوره ابتدایی   مرتبط  با سا ت زیبایی شناختیوضعیت موجود برخورداری از مهار  های  مشاهده می شود

بنابراین با توجه به تجزیه و ت لیل باال ، وضعیت  درصد در  د باال هستند. 2/7درصد در  د متوسط و   3/97درصد در  د کم ، 

متوسط و پایین تر از متوسط ارزیابی می شود.و نیز با توجه به جدول   سا ت زیبایی شناختیموجود برخورداری از مهار  

درمعلمان دوره ابتدایی درصدی در  د کم   سا ت زیبایی شناختیمشاهده می شودوضعیت مطلوب برخورداری از مهار  های 

نابراین با توجه به تجزیه و ت لیل فوق ، وضعیت درصد در  د باال هستند. ب 9/11درصد  در  د متوسط و 1/11وجود نداشته  ، 

در معلمان در  د باال ارزیابی شده است. همچنین با توجه به نتایج   سا ت زیبایی شناختیمطلوب برخورداری از مهار  های 

جه اطمینان بیشتر از و در  111/1با قبول خطای کمتر از  193می باشد و با توجه به درجه آزادی   917/79برابر با   tمقدار آزمون 

در معلمان تفاو    سا ت زیبایی شناختیدرصد می توان نفت که بین  وضعیت موجود  و مطلوب برخورداری از مهار  33

وجود معنا داری وجود دارد. در واقع مقایسه میانگین نمرا  نشان می دهد که میانگین نمرا  وضعیت مطلوب به طور معناداری 

 موجود می باشد. باالتر از نمرا  وضعیت

 گیریبحث و نتیجه

هدف پژوهگ  اضر ساخت و بررسی  سط  مهارتهای معلمان ابتدایی در سطوح شگ نانه سند ت ول بنیادین است. براساس 

یافته های پژوهگ  اضر آشکار شد که با توجه به اهمیت و نقگ مورر معلمان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاریر نذار در 

ای  مبتنی بر سند ت ول معلمان در های  رفهاف کمی و کیفی آموزش و پرورش، توجه و به کارنیری شایستگیت قق اهد

استخدام، آموزش و تربیت، ارزشیابی عملکرد و نیز آموزش های بدوخدمت و ضمن خدمت معلمان در کلیه ی اسناد معتبر ملی 

سا ت بین وضعیت موجود  و مطلوب برخورداری از مهار  نتایج نشان داده است: و بین المللی مورد توجه قرار نرفته است. 

در معلمان تفاو  وجود  معنا داری وجود دارد.  در واقع مقایسه میانگین نمرا  نشان می دهد که میانگین نمرا   اعتقادی

ی پژوهگ، ایج به دست آمده از یافته هاوضعیت مطلوب به طور معناداری باالتر از نمرا  وضعیت موجود می باشد. بر اساس  نت

و از نتایج  ارزیابی شده است معلمان در زمینه سا ت عبادی هایبه طور کلی وضعیت موجود برخوردار معلمان ابتدایی از مهار 

ز توجه به شود که معلمین مبنای اعتقادیشان در زمینه اصول و فروع دین نسبتاً مناسب است که این موضوع ااینگونه استنباـ می

 علوی و اکبر زاده ه صور  غیر مستقیم با پژوهگب ایجاین نت نیرد.آموزه های دینی در  همه مرا ل شغلی و ت صیلی نشا  می
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Alavi and Akbarzadeh ,7113) ).در واقع از نتایج ت قیق اینگونه استنباـ می شود  که  از آنجا که بیشتر  همسو است

به تسلط تئوریک بر مبانی اعتقادی متمرکز است در نتیجه دانگ عملی آنها در این راستا در  های دانگ افزایی معلماندوره

 دانتظار نیست، بنابراین باید با تلفیق نمودن دوره های عملی زمینه بهبود مهارتهای آنها در زمینه سا ت عبادی و در نتیجه 

یت دارای ابعاد اعتقادی، اخالقی و عبادی است اعتقادا  پایه های رببه عبارتی تدینی دانگ آموزان را فراهم نمود.  کیفیت تربیت

بنابراین . دهند. اخالق و عبادا  در واقع نتیجه ی اعتقادی است که همراه با شناخت و ایمان باشدعمل هر فرد را تشکیل می

ند در جهت افزایگ شناخت معلمان می توانمهار  های عبادی  ، ضروری است. نسبت به سا ت عبادیمعلم  آناهی و مهار  

های الگویی و آموزشی داشته باشند این آموزش در صورتی کارساز خواهد بود که دانگ آموزان نسبت به آموزه های دین نقگ

های عبادی باید های دانگ افزایی معلمان در زمینه آموزه. بنابراین دورههای شناختی، ا ساسی و عملی انجام نیرددر همه زمینه

مستمر با توجه به نیازهای عصر  اضر بازنگری شده و صرفا  ارائه م توای تئوری م ور نباشد و دانگ معلمان در زمینه  به طور

 تجربه دینی را نیز رشد داده و آنها را در این زمینه تشویق کنند.

های مرتبط با ار  برخورداری از مهبین  وضعیت موجود  و مطلوب در زمینه سا ت اجتماعی پژوهگ نشان داده است که 

در معلمان تفاو  معنا داری وجود دارد. مقایسه میانگین نمرا  نشان می دهد که میانگین نمرا  وضعیت  سا ت اجتماعی

شود که در واقع از نتایج این فرضیه اینگونه استنباـ می. مطلوب به طور معناداری باالتر از نمرا  وضعیت موجود می باشد

اند. سا ت اجتماعی اجتماعی عملکرد خوبی داشته و دانگ و توانگ اجتماعی نسبتاً خوبی را از خود نشان دادهمعلمان در زمینه 

طوری که  ، بهدهای مختلف، عاقالنه و ص ی  رفتار کن کنند تا در موقعیت کمک می معلم هایی هستند که به توانایی مشتمل بر

و بدون توسل  ندارتباـ سازنارانه و مفیدی را برقرار کن نگ آموزان و همکارانداو در عین  ال با  د، لذ  ببردآرامگ داشته باش

د و ضمن کسب موفقیت در زندنی ا ساس شادمانی داشته باش دآمده را  ل کن مسائل پیگ دبه خشونت یا خودخوری بتوان

جو سازنده و  مایت معنوی از معلم  های تاریر نذار بر تسلط بیشتر معلم بر سا ت اجتماعی تسهیلعالوه بر این یکی از مولفه

های درسی و انتخاب روش تدریس  های تخصصی و علمی و تسلط بر موضوع ، عالوه بر مهار   در فرآیند آموزشدر واقع  است.

، همدلی،...( تعهد و انگیزش، سالمت روان و   های ارتباطی فردی معلم )مهار  های بین مناسب و شور علمی معلم، مهار 

 .(Karimzadeh, 7111)ی به یادنیرندنان هم اهمیت دارندعالقمند

بین  وضعیت موجود  و نانه سا ت زیستی است که نتایج در این زمینه نشان داده است، های شگیکی دیگر از سا ت 

واقع . در  در معلمان  دوره ابتدایی تفاو  معناداری وجود دارد مرتبط با سا ت زیستیبرخورداری از مهار  های مطلوب 

مقایسه میانگین نمرا  نشان می دهد که میانگین نمرا  وضعیت مطلوب به طور معناداری باالتر از نمرا  وضعیت موجود می 

نتایج این فرضیه اینگونه نشان می دهد که مهار  معلمان در زمینه دانگ، توانگ و نگرش  فاهت از م یط زیست نیاز به ، باشد

 )و مرادی   ,7111Salehi and Kushafar)صال ی و کوش فر یر مستقیم با یافته هایتوجه بیشتری دارد که به صور  غ

Moradi ,7111 ).دنبال آن تربیت شهروند مجهز به شاخصهای سا ت زیستی نه شدن و بهدر واقع، روند جهانی همسو است

آموزان بی دانگ زیست م یطی در دانگناپذیر است  و در این راستا نقگ  معلم در ت قق ای اجتنابیک انتخاب، بلکه پدیده

باشد. ب ث جهانی اندیشیدن و بومی عمل کردن در نظام آموزشی  مورد توجه جدی قرار نگرفته است و به آن پرداخته بدیل می

های آموزش رفتار ونگرش و اندیشه زیستی غفلت آموزش و پرورش  نشده است، نباید این نکته را از نظر دورداشت که در  وزه

پذیری جامعه نیز بیشتر است. نتایج پژوهگ  اکی از قابل جبران توسط سایر نهادهای فرهنگی نیست و لذا از همین نا یه آسیب

ریزی متمرکز در سیستم تعلیم و چون برنامههایی همریزی آموزشی به منظور تربیت  زیستی با چالگآن است که فرایند برنامه
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های تربیت م یط زیست ، روبروست، های م یط زیست، ناتوانی معلمان در دستیابی به هدفتربیت، آشنایی ناکافی با دانگ 

هایی در زمینه بهبود دانگ، نگرش و توانگ زیست م یطی بنابراین متخصصان آموزش و پرورش و زیست م یطی باید کارناه

س سند ت ول  در برنامه های درسی  تربیت معلمان و خانواده های آنان برنزار کنند و آموزه های زیست م یطی  را بر اسا

بر این با توجه به اقتضائا  آموزش و پرورش در عصر جدید و لزوم همخوانی بیشتر  عالوه آموزان تلفیق کنند.معلمان و دانگ

نهاد میشود را در تدوین و طرا ی برنامه درسی پیش ریزان  کتابهای درسی با رویکردها و سا تهای سند ت ول بنیادین، به برنامه

که برنامه درسی مارپیچی برونر درسی همواره مد نظر داشته باشند. برنامه درسی مارپیچی یک روش تنظیم م توا است که در آن 

برخی مفاهیم، عقاید یا موضوعهای اساسی به تدریج در طول برنامه درسی عرضه میشوند بدون آن که تمامی زمینه مورد 

های معین  آموزان با جنبهدر این شیوه با تعیین توالی تجربیا  یادنیری دانگ. تکرار شودطور کامل و منظم  یادنیری به

شود. این شیوه تر در سالهای متوالی فراهم می شوند و موقعیت برای برخورد دوباره آنها در شکل پیچیدهموضوعا  آشنا می

 Moradi مرادی) نتایج ت قیق(. Fathi Vajjarah, 7113)تر میسازدآموزان را عمیقبرای این بوجود آمده که مطالعا  دانگ

 اکی از آن بود که معلمان شاغل در شهر بابلسر به ل اظ باورهای معرفت شناختی در سط  نسبتاً خوبی قرار دارند. ( 7111,

علیرغم این همچنین نسبت به مبا ث زیست م یطی  ساس بوده و در رفتارهای خود به مسائل زیست م یطی توجه دارند. اما 

ت لیل دیگر سواال  نشان داد که رابطه معنی داری بین   ساسیت و نگرش، دانگ کمی درباره مسائل پیرامون آن دارند.

 .های سواد زیست م یطی با یکدیگر وجود دارد مولفه

ری از بین  وضعیت موجود  و مطلوب برخورداای است، نانه، سا ت اقتصادی و  رفهیکی دیگر از سا تهای شگ   

در معلمان تفاو  معنا داری وجود دارد. در واقع مقایسه میانگین   ایسا ت اقتصادی و  رفه مهارتهای مرتبط بابرخورداری از 

بین  وضعیت . دهد که میانگین نمرا  وضعیت مطلوب به طور معناداری باالتر از نمرا  وضعیت موجود می باشدنمرا  نشان می

در معلمان تفاو   معناداری وجود دارد. در واقع مقایسه  سا ت علمی فناوریهای از مهار  برخورداریموجود  و مطلوب 

دهد که میانگین نمرا  وضعیت مطلوب به طور معناداری باالتر از نمرا  وضعیت موجود می باشد میانگین نمرا  نشان می

( Nowruz & Qasemi,7119و ) (Daneshpajoh,Farzad,7119)پژوهگ به صور  غیر مستقیم با یافته هایهای یافته

  .تر از  د متوسط است  دهد که وضعیت سواد اطالعاتی جامعه مورد پژوهگ پایین نشان میآنان  های یافته همسو است.

تواناد رشاته تخصصای معلماان باشادکه       مای  مرتبط، یکی از دالیل پایین بودن سط  مطلوبیت در این مقوله،  یافته هایدر مورد 

داناگ،      با متناسب را وهریک از آن ها شاخصهای این سا ت   ندارند  یکسان و جامعی  در مورد سا ت اقتصادی و  رفه ای دیدناه  

هاای معلماان در ساا ت اقتصاادی در     می نماید. بنابراین، قابل پیگ بینی است که مهار  تخصصی خود ارائه های نگرش ومهار 

ی شود، بنابراین مسئوالن اجرایی آموزش و پارورش بهتار اسات دوره هاای اولیاه و یکساانی بارای        تر از مطلوب ارزیاب سط  پایین

 معلمان برنزار کنند.

سا ت بین  وضعیت موجود  و مطلوب برخورداری از مهار  در زمینه سا ت زیبایی شناختی نیز نتایج نشان داده است که 

در معلمان تفاو  وجود معنا داری وجود دارد. در واقع مقایسه میانگین نمرا  نشان می دهد که میانگین نمرا    زیبایی شناختی

 معلمان برای که است معتقد ) (Fried,7113 وضعیت مطلوب به طور معناداری باالتر از نمرا  وضعیت موجود می باشد.

  ل هایراه و اسناد یا برطر ها مبتنی تجربة تخصصی، دانگ ای، رفه یا شخصی باورهای :بعد چهار شامل دانگ معماری

به  و نموده ایجاد سازواری خود، کار هایچالگ و معین وهایف و دانگ بین دهدمی اجازه آنان به که له است مسه ابتکاری

بنابراین م توا و رویکردهای تدوین م توا یکی از   .نمایند عمل و نیری تصمیم قضاو ، آموزشی موقعیت در سریع طور
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عوامل مورر بر رشد مهارتهای  رفه ای معلمان است و  تدوین م توا بر اساس مهارتهای فرایندی می تواند در این زمینه بسیار 

 .تسهیل کننده باشد

شناختی تدریس را درك کناد و هام جنیاه    تدریس هنری است که معلم باید به مثابه هنرمند عمل کند و هم جنیه های زیبایی 

تادریس را باه چهاار دلیال، واجاد خصیصاه هناری         ، (Eisner,7117)های زیبای شناختی فرانیران را پرورش دهد در این راستا

خستین دلیل آن است که تدریس را می توان با چنان مهار  و هرافتی انجام داد که تجربه تادریس را بتاوان بارای     دانسته است؛ن

شانرد و معلم، به  ق، نوعی اقدام زیبا شناسانه قلمداد کرد. دوّمین دلیل هنر بودن تدریس دراین نکتاه اسات کاه معلماان همانناد      

نقاشان، آهنگ سازان و بازیگران، قضاوتهایی را به عمل می آورند که تا اندازه زیاادی مبتنای بار کیفیااتی هساتند کاه در جریاان        

ل بر بعد هنری تدریس آن است که فعالیت معلم به واسطه تجویزها یا مقاررا  راهاوار تعیاین نمای     سومین دلی.عمل بروز می کنند

بلکه متأرر از کیفیا  و ا تماالتی است که از پیگ اندیشیده شده نیستند و معلم باید برای رو به رو شدن با ایان مقتضایان باه     شود؛

جریاان عمال    تدریس در مقام یک هنار، اهاداف خاویگ را اغلاب در    دلیل چهارم نیز آن است که  یک شیوه ابتکاری عمل کند.

مشخص می کند و تفاو  بین هنر و  رفه یا شغل نیز در این نکته نهفته اسات کاه در  رفاه یاا شاغل، مهارتهاا بارای دساتیابی باه          

. عالیت باه کاار مای روناد    ها برای کشف اهداف از طریق فاهداف از قبل تعیین شده به کار می روند، در  الی که در هنر، مهار 

 بنابراین درك زیبایی شناسانه معلم بیگ از بیگ دارای اهمیت است.

معلمان در  د متوسط ولی وضعیت مطلوب را در  راوضعیت موجود برخورداری از مهار  پژهشی ، توجه به نتایج پژوهگبا 

ست. در ا همسو (Gritz, 7111)ق با نتایج ت قی گژوهرابطه با مهار  پژوهشی ، نتایج این پ در. بودند د باالارزیابی کرده 

شود با توجه به نقگ کلیدی و اساسی که پژوهگ و مهار  های پژوهشی  می تواند در رشد ی مهار  پژوهشی پیشنهاد میزمینه

یجاد شود. و پیشرفت کشورها داشته باشد، در درجه ی اول اهمیت و ضرور  این مساله بایددر معلمان و بعد در نظام آموزشی ا

در واقع ا ساس نیاز به این مهار  باید در معلمان  و نظام آموزشی ایجاد شود و در مرا ل بعد فراهم کردن شرایط و امکانا  

ای  و دیجیتالی و امکانا  اینترنتی و دسترسی به سایتهای پژوهشی و ت قیقاتی از جمله تدارك و فراهم آوردن منابع کتابخانه

معلمان و  تی در صور  لزوم آموزش معلمان و آشنا کردن آنها با سایتها و منابعی که بتواند راهنمایی برای  علمی و معتبر برای

آنها باشد و همچنین در نظر نرفتن زمانی ت ت عنوان پژوهگ و مطالعه برای معلمان و  تی تخصیص امتیازا  و ارتقا و تشویق 

ی مالی و زمانی زه و م رك در این زمینه باشد. مساله ی بعد در نظر داشتن بودجهتواند به عنوان انگیمادی و معنوی  معلمان  می

الزم در این  وزه است.در نظر داشتن تشویقا  و ارتقای پایه ی معالمان پژوهنده و ... که انگیزه ای در جهت توسعه و استفاده از 

 ن هدف باشد. این مهار  در آنان می باشد، می تواند قدمهایی در راه رسیدن به ای

در  د متوسط و پایین تر  مای   مرتبط با سا تهای شگ نانه وضعیت موجود اکثریت معلمان از مهار  های  یافته هااساس  بر

آماوزش  پیشنهاد می شاود   باشد ولی خواستار وضعیت مطلوب باالیی جهت برخورداری از این مهار  ها می باشند. در این زمینه 

بایاد   های شگ نانه های مرتبط با سا تو نیاز معلمان به اطالعا  بیشتر در زمینه مهار و فنون  و پرورش نظر به  پیشرفت علوم 

اه ها و سمینارهایی در این رابطه، جهت کم کردن فاصله باین وضاعیت موجاود و مطلاوب و رسااندن  معلماان باه وضاعیت         نارک

باا ایان   معلماان را  ساود جویاد و     هاا در ارتباـ باا ایان مهاار     و فنی های علمی و تربیتییافته ترینتازه مطلوب برنزار کند و از 

 ها نسل دانگ آموزان کشورمان را به ن و ا سن تربیت کنناد. نرداند تا معلمان  بتوانند  با بکار نیری  این مهار  مهار  ها آشنا

هارتها در معلمان بوجود آید تا م رکی جهت دستیابی به مهار  ماذکور باشاد.   عالوه بر این بایستی  ا ساس نیاز به داشتن این  م

یعنی تا زمانی که ا ساس نیاز به این مهار  درمعلمان ایجاد نشود  دلیلی هم جهت برخورداری از ایان مهاار  در آناان ا سااس     
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اهم کردن امکان دستیابی باه اطالعااتی کاه     نخواهد شد. همچنین از طریق تغییر شیوه های سنتی مدیریت و اداره ی کالس ها و فر

به بهبود شرایط، موقعیت و جایگاه معلم منجر شود)از طریق شرکت در سمینارها و ....(می تواند در باالبردن ایان مهاار  کماک    

هاه ی زماانی   شایانی به معلمان ارائه دهد.  پرورش خالقیت ، درك و تفکر زیباشناسانه پدیده  یا هدفی نیست که بتوان در یاک بر 

کوتاه مد  بدان دست یافت. بلکه باید کودکان را از همان ابتدا به چنین مهارتی مجهز کرد تا در دوره های بعدی در آنها تثبیات  

ها شده و  قادر شوند بعدهادر زندنی خود بکار بگیرند. ال مجهز کردن این مهار  در معلمان نیازمند آشنایی آنان با این مهار 

ی درك و تفکر زیباشناسانه راهکارهاایی ارائاه شاده شاامل:     باشد. در زمینهورش این مهار  ها در دانگ آموزان میو ن وه ی پر

آشنا کردن معلمان با راهبردهای آموزشی مبتنای بار درك و تفکار زیباشناساانه )از جملاه راهبارد پرساگ و پاساا و وانرایای و          

ارکتی و مبا ثه، پرورش خود کارآمدی(زیر سوال بردن فرض های مطلاق در  اهمیت آن در پرورش تفکر زیباشناسانه، راهبرد مش

اندیشه و تفکرا  و یادنیری اهمیت و ضرور  این امر در پرورش خالقیت،و آموزش عملی چند نمونه از طرح درساهای مبتنای   

قابات ساازنده در ایان زمیناه     بر این روش برای معلمان از طریق برنزاری کارناههاا و برنازاری مساابقا  ایان چنینای و ایجااد ر      

مشروـ به وجود انگیزه و امکانا  الزم در معلمان با هدف تشویق آنان جهات توساعه و بساط ایان مهاار  در خاود و معلماان و        

همچنین ایجاد شبکه های ارتباطی بین معلمان)دایر کردن یک شبکه ی تلویزیونی ، ماهواره ای یا اینترنتی و ... (که در آن معلماان  

نند تجارب، معلوما  و دانسته های خود را در اختیار همادیگر بگذارناد،از جملاه اقاداماتی اسات کاه معلماان مای توانناد در          بتوا

 پرورش این مهار  داشته باشند.

در کل با توجه به نتایج پژوهگ اینگونه استنباـ می شود که  از جمله دالیل پاین بودن مهار  معلمان در سا تهای سند 

متمرکز شدن  بر جنبه تئوریک سند ت ول  -7 جم باالی سند ت ول  و بیان کلی  و غیر عملیاتی آن. -1توان شامل:ت ول را می 

 مایت  -1درنیرسازی م دود معلمان در  همه مقاطع و سابقه در  فرایند نیازسنجی آموزشی. -9در دوره های ضم خدمت.

های معلمان در زمینه سند با توجه به نتایج برای بهبود وضعیت مهار ای معلمان. دراین راستا م دود کیفی از مهارتهای  رفه

     ت ول پیشنهاداتی ارائه می شود:

 اجرای فرایند نیازسنجی آموزشی به صور  مستمر قبل از اجرای دوره های دانگ افزایی. -

 به کار نماری متخصصان مختلف علوم انسانی در برنزاری دوره های دانگ افزایی. -

 کیفی و کمی از معلمان پرتکاپو در زمینه مهارتهای  رفه ای. مایت  -

 های دانگ افزایی.نظار  مستمر بر  کیفیت عملکرداساتید دوره -

 بازنگری جزئی سند ت ول متناسب با چالشهای فعلی و پررنگ نمودن جنیه عملی آن.  -

 مونهای صرفا نظری.تاکید بیشتر بر مهارتهای عملی معلمان در  ین خدمت به جای کسب نمره در آز -
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