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چکیده :هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تغییرات نگرشی معلمان مدارس ابتدایی پیرامون شیوههاي انجام وظایف
آموزشی خویش بوده است .روش پژوهش ،توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه مدرسان
دانشگاه فرهنگیان کشور میباشد ،که تعداد  86نفر از آنان با روش نمونهگیري تصادفی انتخاب شدند .ابزار گردآوري اطالعات،
پرسشنامه محقق ساخته بود .تحلیل دادهها به کمک نرم افزار  SPSSصورت گرفت .همچنین براي تحلیل فرضیهها از آزمون
T- Testتک گروهی ،استفاده شد .یافتههاي پژوهش نشان داد که بین میزان باور معلمان نسبت به شیوههاي انجام وظایف
آموزشی خویش با میانگین نظري جامعه ،در زمینههاي طراحی آموزشی عینی ،روشهاي فعال تدریس و ارزشیابی توصیفی در
سطح  0/01تفاوت معنیداري وجود دارد .نتایج بدست آمده حاکی از این است که تغییرات نگرشی معلمان در طراحی
آموزشی ،روشهاي تدریس و ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانش آموزان ،مفید و رو به رشد بوده است.
واژگان کلیدی :طراحی آموزشی ،روش تدریس ،ارزشیابی توصیفی.
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مقدمه
معلمان مددارس ابتددایی در طدول تداریآ آمدوزش و
پرورش ایدران بدراي انجدام وظدایف آموزشدی خدویش بدا
مسددایلی روبددرو بددوده انددد.گاهی اوجددات بددا وجددود ایددن
مسددایل ،آنددان توانسددتهانددد وظددایف خددویش را ،انجددام
دهنددد و در بعضددی مواجددع نیزمعلمددان را بددراي انجددام
وظددایف خددویش بددا دشددواريهدداي زیددادي روبددرو ،بودنددد.
در بددروز مسددایل گوندداگون و پیدددایش تغییددر و تحددو ت
در نظدددام اجتمددداعی و آموزشدددی ،اگدددر ددده معلمدددان
توانسددتند ،نظددام آمددوزش و پددرورش ایددران را در خیلددی
موارد به سدمت وسدویی درسدت ،هددایت نمایندد ،لدیکن
در برهههایی از زمدان نیدز مانندد دوره مغدو ن ،آندان بده
تحمدل رندج و زحمدت فدراوان افتادندد (ضدمیري.)1384،
مطالعددات انجددام شددده ،نشددان مددیدهنددد کدده عوامددل
متعددددي درطددول تدداریآ در شددیوههدداي انجددام وظددایف
معلمددددان ،تأذیرگددددااربوده اند.بدددده عنددددوان نموندددده
(الماسی ،)1385بده بببدود وظدایف آموزشدی معلمدان در
اذر تغییر نگدرش آندان از طریدق آشدنایی بدا ت دوريهداي
یددددادگیري در نظددددر و عمددددل اشدددداره مددددیکنددددد.
یارمحمددددیان) ،(1394دربددداره ایدددن موضدددوع اظبدددار
داشته است که مقولههداي فلسدفی در تغییدر شدیوههداي
انجددام وظددایف معلمددان مدد ذر بددوده اسددت .عمددادزاده
 ،1385هددع عوامددل کیفددی را در تغییددرات نگرشددی روبدده
رشددد معلمددان در شددیوههدداي انجددام وظددایف آموزشددی
آنان ،اذرگاار دانسدته اسدت .هدع ندین آجدازاده (،)1394
تحددو ت دوره معاصددر ماننددد تددرمیع آمددوزش ابتدددایی،
تغییددر بنیددادي نظددام آمددوزش ،پددرورش و مبندسددی
اصدددالحات آموزشدددی (ملدددک  ،)1389گسدددترش ندددر
آمدددوش ابتددددایی ( صدددافی  ،)1387تأسدددیس سدددازمان
پددژوهش و برنامددهریددزي درسددی و نوسددازي و تجبیددز
مدارس را در تغییر نگدرش معلمدان پیرامدون شدیوههداي
انجام وظدایف خدویش ،مد ذر مدیدانندد .مربیدان آمدوزش
و پددرورش ،بددا مطالعددات خددویش در مددورد فعالیددتهدداي
جبل از تددریس معلمدان ،زمینده تغییدرات شدیوه طراحدی
آموزشددی آنددان را مشددخه نمددودهانددد .ملکددی(،)1389
خاطرنشددان سدداخته اسددت معلمددان بدده واسددطه همددین
تغییددرات نگرشددی ،بایددد در تبیدده و تدددوین طراحددی
آموزشددی بدده عنددوان یکددی از وظددایف مبددع خددویش ،بدده
بدداور حقیقددی برسددند.کیلیان( ،)1386نیددزدر ارتبددا بددا
ایددن تغییددر نگددرش ،اظبددار داشددته کدده سدداختن طددر
درس در حددال حاضددر بدده عنددوان یکددی از فعالیددتهدداي
عملکردي مبدع معلمدان ،تلقدی مدیشدود کده آندان بایدد

توجددده زم را بددده آن داشدددته باشدددند .هدددع ندددین
متخصصددان علددوم تربیتددی بددا ایجدداد باورهدداي جدیددد در
نگددرش معلمددان ،تددالش نمددوده انددد راهکارهدداي علمددی
وعملی را براي بببدود فعالیدتهداي آموزشدی مددارس و
ارتقاء شدیوههداي تددریس معلمدان ،سدازماندهی نمایندد.
به عنوان نمونه (شدعبانی ،)1392بیدان داشدته اسدت کده
معلمدان بایدد بده درد درسدتی از مفبدوم الگدو و فرآیندد
تدددریس ،دسددت پیدددا کننددد .یارمحمدددیان( )1394نیددز
تأکیددد نمددوده اسددت کدده معلمددان بایددد بددین تدددریس و
یددادگیري در کددالسهدداي درس ،رابطددهاي منطقددی در
نظددر و عمددل ،برجددرار نماینددد .اندیشددمندان تعلددیع و
تربیددت دیگددري نیددز بددا بیددان نظددرات خددویش ،ضددمن
پددرداختن بدده موضددوع رشددد ،شددیوه هدداي ارزشددیابی
معلمددان از عملکددرد تحصددیلی دانددش آمددوزان ،درپددارهاي
مددوارد ،تددالشهددایی نمددودهانددد کدده راهکارهددایی را بددراي
تقویددت باورهدداي درسددت و بدده روز معلمددان در مددورد
شددیوههدداي انجددام وظددایف آموزشددی آنددان و عملیدداتی
کددردن آن طددر هددا ،گوشددزد نماینددد .آهنچیددان(،)1382
بیددان داشددته اسددت کدده معلمددان بایددد بدده مقایسدده ي
روشهدداي ارزشددیابی تحصددیلی سددنتی و مدددرن ب ردازنددد
و محاسدددن و محددددودیت هددداي روشهددداي مددداکور را،
بررسددی نماینددد .شددعاري نددژاد( ،)1387بددا توجدده بدده
تغییددرات نگرشددی حاصددل شددده ،نیددز اظبددار داشددت کدده
معلمددان بدده پیددروي از نظددرات فالسددفه و روانشناسددان از
آزمددون هددا و معیارهدداي عینددی در ارزشددیابی خددود از
عملکددرد تحصددیلی دانددش آمددوزان اسددتفاده و موجیددت
آنددان را مددد نظددر ،جددرار مددیدهنددد .بددا توجدده بدده مطالد
گفته شدده هددف اصدلی ایدن پدژوهش تعیدین تغییدرات
نگددرش معلمددان مدددارس ابتدددایی پیرامددون شددیوههدداي
انجام وظایف آموزشی آنان بود.

مواد و روش ها
روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی
میباشد .جامعه آماري در این پژوهش کلیه مدرسان
دانشگاه فرهنگیان بود که با دورههاي آموزشی آموزگاران
مدارس ابتدایی در امر تدریس ،همکاري داشتند .تعداد86
نفر از مدرسان از استانهاي اصفبان و خوزستان با توجه
به مناطق برخوردار و غیر برخوردار از امکانات اجتماعی -
آموزشی کشور به صورت تصادفی ساده بر اساس جدول
کورجسی مورگان انتخاب شدند که 28/73درصد از
پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز 24/14 ،درصد از
پردیس حضرت فاطمه زهرا (س) اهواز  19/53،درصد از
پردیس شبید باهنر اصفبان و  27/60درصد هع از

فصلنامهی علمی-پژوهشی توسعهی آموزش جندیشاپور ،ویژه نامه 1395

38

منظری
پردیس حضرت فاطمه زهرا (س) اصفبان ،از حجع
نمونه را به خود اختصاص دادند .پرسشنامه محقق ساخته
"شیوههاي انجام وظایف معلمان" ،در این پژوهش ،داراي
 18س وال در یک طیف بار درجهاي است که روایی آن
توسط ند نفر از صاح نظران علوم تربیتی ،مورد ارزیابی
جرار گرفت و براي تعیین پایایی آن از روش آلفاي کرونبا
استفاده شد که میزان آن براي کل پرسشنامه 0/82 ,معین
گردید .پرسشنامه ماکور توسط پژوهشگر بین آزمودنی ها
در محل پردیسها توزیع و پس از درج اطالعات
دموگرافیک و پاسآ به س ا ت توسط آنان ،جمعآوري و
تحلیل فرضیهها با استفاده از آزمون  T- Testانجام
گرفت.

یافتههای پژوهش
جدول شماره  :1بررسی نرمال بودن توزیع داده ها
آماره کلموگروف

متغیر

سطح معنی داری

اسمیرونف
طراحی آموزشی عینی

1/350

0/052

روش های تدریس فعال

./866

0/441

ارزشیابی توصیفی

1/131

0/155

نگرش (کلی)

1/090

0/185

با توجه به جدول با میبینیع که متغیرهاي مورد بررسی
داراي توزیع نرمال هستند زیرا تمامی آنبا داراي سطو
معنیداري با تر از  0/05هستند.
جدول شماره  :2آزمون تیتک نمونهای در مورد دیدگاه
مدرسان در خصوص تغییرات نگرشی معلمان پیرامون
شیوههای انجام وظایف آموزشی
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف

میانگین

تجربی

استاندارد

نظری

مقدار
T

2/676

0/474

2/5

3/451

درجه

سطح

آزادی

معنی
داری

طراحی

86

85

0/001

آموزشی عینی
روش های

86

2/825

0/472

2/5

6/399

85

0/000

تدریس فعال
ارزشیابی

86

2/653

0/575

2/5

2/475

85

0/015

نگرش (کلی)

86

2/725

0/391

2/5

5/331

85

0/000

توصیفی

با توجه به دادههاي جدول فوق در تغییر نگرش معلمان به
صورت کلی و با تأکید بر اینکه مقدار  Tدر سطح (=0/01
 )αاز نظر آماري معنادار است .لاا تفاوت معناداري بین
میانگین نظري و میانگین تجربی وجود داشت و با توجه
به اینکه میانگین تجربیدر نگرش معلمان پیرامون شیوه
هاي انجام وظایف آموزشی بیشتر از میانگین نظري ()2/5
بود لاا میتوان ادعا کرد که نگرش معلمان به صورت کلی
پیرامون شیوههاي انجام وظایف آموزشی ،بیشتر از سطح
متوسط ارزیابی شده است و میتوان گفت شیوههاي انجام
وظایف آموزشی معلمان مدارس ابتدایی از دیدگاه مدرسان
دانشگاه فرهنگیان تغییر کرده است .در رابطه با م لفههاي

طر شده نیز با تأکید بر اینکه مقدار  Tدر سطح (=0/01
 )αمعنادار بود میتوان گفت شیوههاي انجام وظایف
آموزشی معلمان در طراحی آموزشی عینی ،روشهاي
تدریس فعال و ارزشیابی توصیفی در سطح متوسط به با
جرار دارد .در ادامه اجدام به رتبهبندي دیدگاه مدرسان در
خصوص تغییرات نگرشی معلمان پیرامون شیوههاي انجام
وظایف آموزشی در م لفههاي طراحی آموزشی عینی،
روشهاي تدریس فعال و ارزشیابی توصیفی گردید که
نتایج آن در جدول شماره ( )3آمده است.
جدول شماره  :3آزمون فریدمن جهت اولویتبندی دیدگاه
مدرسان در خصوص تغییرات نگرشی معلمان پیرامون شیوه
های انجام وظایف آموزشی
رتبه

متغیر

میانگین

میانگین رتبه

1

روش های تدریس فعال

2/825

2/26

2

طراحی آموزشی عینی

2/676

1/92

3

ارزشیابی توصیفی

2/653

1/82

سطح معنی داريSig. =0/008 :
اولویتبندي دیدگاه مدرسان در خصوص تغییرات نگرشی
معلمان پیرامون شیوههاي انجام وظایف آموزشی به ترتی
عبارتند از -1 :روشهاي تدریس فعال -2 ،طراحی
آموزشی عینی -3 ،ارزشیابی توصیفی.

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات نگرشی معلمان
مدارس ابتدایی ،نسبت به شیوههاي انجام وظایف آموزشی
آنان از نگاه مدرسان دانشگاه فرهنگیان است .نتیجه
بررسی باور معلمان مدارس ابتدایی در استفاده از طراحی
آموزشی عینی ،روشهاي تدریس فعال و ارزشیابی
توصیفی در سطح معنیداري ( ) 0/01نشان داد که نگرش
معلمان نسبت به شیوههاي انجام وظایف آموزشی خویش،
تغییر کرده است.بر اساس یکی از یافتههاي این پژوهش،
معلوم شد که معلمان مدارس ابتدایی به این باور رسیده ند
که باید با انجام طراحی آموزشی ،وارد کالس درس شوند.
ون این امر منجر به افزایش کیفیت در ایفاي نقش و
وظایف آنان ،خواهد شد .نتیجه بدست آمده در زمینه
طراحی آموزشی با مطالعات حایري زاده( )1384و آجازاده
و فضلی( )1389هعسو و با مطالعه هرگنبان و السون
( )1394و دیدگاه واتسون ،همخوانی دارد .معلمان مدارس
ابتدایی با این تغییر نگرش ،نه تنبا پایرفتهاند که باید از
طراحی آموزشی عینی در انجام وظایف خویش استفاده
نمایند ،بلکه به این باور هع رسیدهاند که طراحی آموزشی
میتواند احتمال موفقیت شاگردان را در امر یادگیري ،با
ببرد.
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نقطه نظر فوق ،ناظر بر این مطل است که تغییر نگرش
حاصل شده ،به واسطه ي آشنایی معلمان با مباحث نظري
آموزش و پروش بوده است .لاا با توجه به این تغییر بوجود
آمده در باور معلمان ،نانچه شرایط و بسترهاي آموزشی
براي آنان فراهع گردد ،میتوان در عمل نیز شاهد تحول
در شیوه هاي طراحی آموزشی آنان بود .بر اساس یافته
دیگر این پژوهش ،مشخه گردید که معلمان مدارس
ابتدایی باور دارند که در ایجاد یادگیري باید از روشهاي
فعال تدریس استفاده نمایند .این یافته با مطالعات مبرداد
( ،)1388علی پور مشکاتی ( ،)1381جانکینز( )1378و
گوتک ( )1388هعسویی دارد .معلمان با اخا دانش تعلیع
و تربیت و کس روشها و مبارتهاي تدریس در مراکز
تربیت معلع و دانشگاه فرهنگیان ،خود به فردي صاح
نظر و خودگردان ،تبدیل شدهاند .آنان رابطه تدریس
خویش را با سایر حیطههاي معرفت شناسی میشناسند
وخود را بتدریج واجد صالحیت معلمی میدانند .به این
ترتی آنان پایرفتهاند که ببترین سبک تدریس آن است
که معلع بتواند از طریق روش تدریس فعال ،معلومات
خویش را در اختیار دانش آموزان جرار دهد .با بدست
آمدن این نتیجه میتوان گفت که معلمان مدارس ابتدایی
به این باور رسیدهاند که نه تنبا استفاده از روشهاي فعال
تدریس در کالس درس ،موج ارتقاء کیفی شیوههاي
انجام وظایف آنان شده است ،بلکه با این روشها ،آنبا
امیدوار شدهاند که با عملیاتی شدن روشهاي فعال
تدریس ،یادگیري شاگردان وضعیت ببتري ،پیدا کند.
هع نین دراین پژوهش آشکار شد که معلمان مدارس
ابتدایی به این باور رسیدهاند که ببتر است یادگیريهاي
دانش آموزان با روش توصیفی مورد ارزیابی جرار گیرد.
نتیجه بدست آمده از ارزشیابی عملکرد تحصیل دانش
آموزان ،مطالعات جور یان ( ) 1389و میرزا بیگی ()1387
را تأیید میکند .نتیجه تغییر نگرش معلمان در این زمینه
نیز با عقاید هربرت اس نسر (شعاري نژاد،)1387 ،
هعخوانی دارد .معلمان مدارس ابتدایی با این تغییر نگرش،
نه تنبا پایرفتهاند که ارزشیابی توصیفی ،مالد مناسبی
براي انجام وظایف پایانی آنبا در کالس درس است ،بلکه
آنبا به این باور رسیده اندکه این نوع ارزشیابی نیز میتواند
در تشخیه و اتخاذ تصمیمات مناس آموزشی و پیشبرد
فرآیند آموزشی ،به آنان کمک نماید .با توجه به تغییر
بوجود آمده در نگرش معلمان ،می توان با اتخاذ تدابیري
مناس  ،ضمن برداشتن موانع اجرایی فعالیتهاي آموزشی،
در عمل نیز شاهد تحو ت کیفی در عملکرد آنان ،باشیع.

بطور کلی نتایج بدست آمده از این پژوهش در خصوص
تغییرپایري باورهاي معلمان در مورد شیوههاي انجام
وظایف آنان بر اذر اندیشههاي فلسفی با دیدگاه نلر
( )1388و جانکینز ( )1378و تغییر پایري باورهاي آنان
بر اذراندیشههاي روانشناسی با دیدگاه پارسا (،)1387
عظیمی ( )1387و سیف ( )1390هعخوانی دارد.
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A Study of Teachers' Attitudinal Changes in Elementary School toward
Educational Responsibilities in 2014-2015 from the Viewpoints of
Instructors in Farhangian University
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Abstract: The present research, conducted in a descriptive-survey framework, aimed to examine
the changes in attitudes of teachers in primary school towards the educational responsibilities.
The population included all instructors in Farhangian University, among whom a total number of
86 applicants were randomly selected. The data were gathered through a researcher-made
questionnaire and analyzed using one-sample t-test. Results showed that there existed a
significant relationship between teachers’ attitudes towards their educational responsibilities and
those of theoretical mean for concrete instructional design, up-to-date teaching methods and
descriptive evaluation (p=0.01). Findings, in addition, showed that attitudinal changes in teachers
could enhance the quality of teaching in elementary schools provided that the educational
management is satisfactorily accompanied.
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