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Abstract: The present study was conducted with the aim of "identifying the role of 

Farhangian University in educating thought teachers with a scholarly approach in 

order to present a model". The method of the present study was hybrid or mixed. In 

the qualitative part, the Delphi technique was used and in the quantitative part, the 

descriptive method was used. The statistical population in the qualitative section 

included professors and experts of Farhangian University, 15 people were selected 

based on purposive sampling method. Were selected. The method of data collection 

was qualitative and quantitative field method. The tools used in the quantitative part 

include three researcher-made questionnaires to identify the dimensions of scholarly 

research; Identifying the dimensions of the thoughtful teacher and the role of the 

university in educating the thoughtful teacher was a scholarly approach. The results 

are as follows: 1- Regarding the dimensions of the thoughtful teacher, 11 dimensions 

and 55 indicators were identified and confirmed. 2- Regarding the dimensions of 

scholarship, 6 dimensions and 24 indicators were identified. 3- Regarding the role of 

Farhangian University in educating thoughtful teachers, 8 dimensions and 71 

indicators were identified with the scholarly approach. These dimensions and 

indicators include manpower dimension, 10 indicators; Management dimension 13 

indicators; Education dimension, 14 indicators; Research dimension, 11 indicators; 

Structure, 13 indicators; Scientific, 4 indicators; Cultural, 4 indicators and attitude are 

2 indicators. 4- The research model was fitted and confirmed using different 

indicators. 
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 مقدمه

تحقق هر آرماانی در آماوزش و پارورش، در یاروی     

نیروی انسانی آن یعنی معلمان است که عاما  اجرایای 

آرمان ها در محیط عملی هستند و هیچ اصالحی بادون 

شااد. همکاااری و مشااارکت فعااال آنااان انهااا  ن واهااد

بنابراین ایر آموزش و پرورش ب واهد در جامعه جهاانی 

 اشد باید به نظاا  تربیات معلام وامروز موفقیت داشته ب

ات اذ تدابیری منطقی بارای بهواود تربیات حرفاه ایای 

معلمااان اهمیاات ویااژه ای دهااد  هروشاای و همکاااران 

 با یذشت زمان و رشد روز افزون علم، به ویاژه (. 1395

علو  انسانی از سویی و ایهاد تغییارا  م تلار رشادی 

ش و در نس  جدید دانش آموزان از ساوی دیرار، آماوز

پرورش معلمان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. پر آشاکار 

-است معلمی که برونداد مراکز تربیت معلام و دانشاراه

-های پیشین باشد در پیشورد اهداف و آرماانهای دهه

-های نظا  آموزشی با دشواری مواجه هواهد شد. دانش

آموز امروزی، معلمان امروزی را طلب می کنند و معلام 

 است که از نظا  تربیتی به روز و مادنی امروزی، معلمی

بیرون آمده باشد، نظامی کاه از وی یام معلام هاال ، 

نااوآور و منعطاار ساااهته باشااد نااه یاام معلاام آیاااه 

 (.1395 کدهدایی 

 در ژرف تغییارا  اماروزی، متحاول دنیای از طرفی در

 لاذا آماوزش اسات. داده روی انساان زندیی ابعاد همه

 اجتنااب ضرور  جوان لمانمع و آموزان دانش به تفکر

 از اساتفاده باا ایان امار در اسات. نموده پیدا ناپذیری

 یوناه ایان هاایآماوزش تاوان مای فکور معلم رویکرد

کرد  منفاردی  آینده نهادینه شهروندان در را ها مهار 

سااازی و مههااز نمااودن آماااده (.1394راز و همکاااران 

د باه ای، قوا  از ورومعلمان به مهارتهای حرفاه دانشهو

و  دانشراه فرهنریاانی کالس درس، اصلی ترین وظیفه

هایی است که به انحاای م تلار، معلام تربیات سازمان

(. دانشاراه 1395د، می باشد  توانا و اما  جمعه کننمی

فرهنریان برای تربیت معلمان از رویکردهای متنوعی از 

جمله اقدا  پژهی، درس پژوهی و کارورزی استفاده مای 

ر داناش پژوهای کاه در یام دهاه اهیار در کند. رویک

مهامع علمی و دانشراه ها وارد شاده اسات. مای تواناد 

نقااش دانشااراه فرهنریااان را  در تربیاات معلاام فکااور 

متفاو  جلوه نماید. بررسی ابعاد تربیت معلام فکاور باا 

روئیکرد دانش پژوهی اهاداف پاژوهش حاضار را شاک  

 داده است. 

ل  عملای و راه حا  عم  فکورانه یام فرایناد اساتدال

محور است کاه در جهات تصامیم ییاری بارای انهاا  

(. 2013بهتاارین عماا  کاااربرد دارد  تااام شااین  ال  

رویکرد عم  فکورانه، سوکی از مطالعه فعاال اسات کاه 

معطوف به دستیابی به درم عمیق می باشد رویکاردی 

یاردد که منهر به عم  فکوراناه در انهاا  فعالیات مای

از ساویی دیرار داناش آماوزان  (.1393 نیلی و عودی 

امااروزی، معلمااان امااروزی را طلااب ماای کنااد و معلاام 

امروزی معلمی است که از نظا  تربیتی و مدرنی بیارون 

آمده باشد، نظامی که از وی یم معلام هاال ، ناوآور و 

منعطر ساهته است نه فقط یم معلم آیاه. باه اعتقااد 

قاش هاای ( معلمان امروزی نیاز دارناد ن2014چین   

چند یانه ایفا کنند و مسئولیت های حرفه ای م تلفای 

 بارای تربیاتدر قوال دانش آماوزان بار عهاده دارناد.  

ای معلمان فکور در عصر جدید که نیاز فعلی هر جامعاه

اسات، جهت توسعه و پیشرفت و کارایی بهتر در آیناده 

معلماان فکاوری کاه در هماه  .کوشش شود می بایست

نیاز هود را تولید کارده یاا باا  علم مورد ها بتوانند زمان

پژوهش آن را به دست آورناد و هاود را بارای تفکار در 

 های جدید پایش ب شند و در موقعیت ین عم  قوا ح

 ساید  العم  را از هود نشان دهناد آمده بهترین عکس

(. یکی از رویکردهایی کاه 1398کالن و رستمی ینرهه 

ر تربیت معلام فکاور می تواند در دانشراه فرهنریان و د

دانش پژوهی مثمر ثمر باشد، رویکر دانش پژوهی است. 
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به آموزش به مثابه امری فرهنرای و سیساتماتیم مای 

نررد که در دو دهه یذشته توساعه زیاادی پیادا کارده 

های فرهنرای است زیرا بیشتر به معلمی و تغییر سناریو

آموزش تأکیاد دارد. یعنای بار فراینادها بایش از افاراد 

أکید دارد؛ به مثاباه موتاور بهساازی آماوزش و تولیاد ت

دانش بهسازی است؛ بر چرهه مستمر طراحی، اجرا، باز 

-اندیشی و یادییری استوار است و بر معلمی تأکید مای

وجه مهم داناش (. 1395کند تا معلم  قوایی و رضائیان 

پژوهی آموزشی آن است که با انتشار و یسترش فرایناد 

ای صور  یرفته، از یم سو امکان نقاد هو نتایج فعالیت

و ارزیابی آن توسط سایرین فراهم یاردد و ایان امکاان 

فراهم شود که جامعه آموزشای بتواناد اقاداما  بعادی 

 عرفانیان مهرد  هود را بر مونای این نتایج به پیش برد

 (.1394و همکاران 

می  تربیت معلم،زمینه  در با نراهی به تحقیقا  موجود

به توجاه  تربیت معلم نظا  عملکرد که نمود ناذعا توان

معلم فکاور در کشاور ماا فاقاد  با پارادایم فکری تربیت

 کارایی مناساب باوده اسات، چراکاه هروجای آماوزش

وپرورش از مقوولیت آنچناانی برهاوردار نواوده اسات و 

لاذا پاژوهش حاضار از  شده است نقد واقع همواره مورد

هاای  . پاژوهشساتاهمیت و ضرور  باالیی برهوردار ا

این مسائله را ماورد (، 1389 شده توسط مرادی  انها 

تحقیاق  . همچنین بر اسااس نتاایجتائید قرار داده است

هااای مهمتاارین چااالش( 1398زاده و همکاااران  تاارم

آموهتران دانشراه فرهنریان با رویکرد پاس رویی دانش

سااهتار -نیروی انسانی، برنامه هایحوزهرا در به محیط 

دانسااته انااد.  فرهنراایو  پژوهشاای-حااوزه آموزشاایو 

( 1389همچنین نتایچ پژوهش نیم نشاان و دیراران  

نیز نشان داد که میزان اساتفاده اساتادان از روش هاای 

هااال  تاادریس ناااچیز بااوده و دانشااهویان از کیفیاات 

با توجه به مطالب  تدریس استادان رضایت کام  ندارند.

 دانشاراه قاشن ییشناساافاو ، ایان پاژوهش درصادد 

 پژوهای دانش رویکرد با فکور معلم تربیت در فرهنریان

 بود. مدل ارایه منظور به

 کارروش 

روش پژوهش تحقیق حاضر از لحاظ هدف در زماره      

از لحاظ یاردآوری اطالعاا ، تحقیقا  کاربردی بوده و 

در رویکرد کیفی از روش روش ترکیوی یا آمی ته است. 

وهش توصیفی از نوع دلفی و در رویکرد کمی از روش پژ

جامعه آمااری ب اش کیفای پیمایشی  استفاده یردید. 

دانشراه فرهنریان  اساتید و هوریانشام  این پژوهش، 

باشد این یاروه بارای انهاا  ب اش نفر می 15به تعداد 

کیفاای پااژوهش انت اااب و در فرآینااد پژوهش پناا  

هوریان( شرکت نمودناد. همچناین جامعاه آمااری در 

کارکنان شاغ  در دانشراه فرهنریاان  شام ب ش کمّی 

 نفر است. 221باشد. که تعداد ک  آنها می 8منطقه 

برای تعیاین نموناه هاای ایان پاژوهش از روش نموناه 

 15ییری هدفمند استفاده شد. در این پاژوهش تعاداد 

نفر از اساتید و هوریان به عنوان نموناه مشا و و  در 

 مودناد.فرآیند اجرای ب ش کیفی پاژوهش مشاارکت ن

روش نمونه ییری تحقیق حاضر روش تصادفی طوقه ای 

است که متناسب با آمار جامعه هر مرکاز آموزشای، باه 

تناسب تعداد نمونه آن طوقه معین و به شایوه تصاادفی 

تعداد افراد مورد نیااز انت ااب و پرسشانامه پاژوهش را 

یردآوری داده ها در ب اش کمای،  ابزارتکمی  نمودند.  

قق ساهته است که با توجاه باه ساتاال  پرسشنامه مح

پژوهش سه پرسش نامه جدایانه تدوین یردید که بدین 

 شرح می باشد:

پرسش نامه شناسایی ابعاد دانش پژوهی: این پرسشنامه 

یزیناه ای از  5یویه در طیر لیکار  مقیااس 24حاوی

یزیناه هاای  هیلی کم تا هیلی هوب  که به ترتیب باه

می ییرد. هدف از تادوین ایان تعلق  5آن امتیاز یم تا 

ابزار، رتوه بندی ابعاد و شاهو هاای داناش پژوهای از 

 دیراه نمونه مورد مطالعه است.
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پرسش نامه شناسایی ابعاد معلم فکاور: ایان پرسشانامه 

یزیناه ای از  5یویه در طیر لیکر  مقیاس  55حاوی 

هیلی کم تا هیلی هوب  که به ترتیب  به یزیناه هاای 

تعلق می ییرد. هدف از تادوین ایان  5تا  آن امتیاز یم

ابزار، رتوه بندی ابعاد و شاهو هاای داناش پژوهای از 

 دیراه نمونه مورد مطالعه است.

پرسش نامه نقش دانشاراه فرهنریاان در تربیات معلام 

یویاه در طیار لیکار   72فکور: این پرسشنامه حاوی 

یزینه ای از هیلی کم تا هیلی هوب  کاه باه  5مقیاس 

تعلاق مای  5به یزینه هاای آن امتیااز یام تاا   ترتیب

 ییرد. 

 یآلفاا محاساوه از اساتفاده باا حاضار پرسشنامه ییایپا

 یبارا. آماد دسات باه 8/7 یباال ها مولفه یبرا کرانواخ

 و یصااور یاایروا روش از پرسشاانامه یاایروا یبررساا

 ییمحتاوا و یصاور یایروا. شاد یرفتاه بهاره ییمحتوا

 نیاا هماه کاه شاد یبررس مت صو 5 نظرا  براساس

 .دادند قرار دییتا مورد را ها هییو افراد،

در این پاژوهش ماوازین اهالقای شاام  اهاذ رضاایت 

 آیاهانه، تضمین حریم هصوصی و رازداری رعایت شد. 

همچنین زمان تکمی  پرسشنامه هاا ضامن تأکیاد باه 

تکمی  تماامی ساتال هاا، شارکت کننادیان در ماورد 

ارائاه اطالعاا  فاردی هروج از پژوهش در هار زماان و 

م تار بودند و به آنها اطمیناان داده شاد کاه اطالعاا  

هش محرمانه میماند و این امر نیز کامالً رعایت شد. پاژو

حاضاااااااااار بااااااااااا کااااااااااد اهااااااااااال  

IR.IAU.TMU.REC.1400.232 .ثوت شد 

 هایافته

ابعااد متغیار معلام فکاور  "به منظور پاسخ به ستال    

از  "عاد چرونه اسات؟کدامند؟ و اولویت هر یم از این اب

روش کیفی استفاده شد در این روش از تکنیام دلفای 

در سه مرحله بهره یرفته شد. بر اسااس نظار هوریاان، 

بعد در مورد معلام فکاور شناساایی  11شاهو در  55

 .ارائه شده است 1یردید که در جدول 

مچنین به منظور رتوه بندی شاهو ها و ابعااد معلام ه

این آزمون تغییرا  ن استفاده شد فکور از آزمون فرید م

( را در چند وضعیت مورد بررسی قرار مای نمرا   میانه

 یزارش شده است.  1نتایج بدست آمده در جدول دهد. 

از آزماون ، ساط  معنااداری حاصاله 1بر اساس جدول 

معلام هاای ترین ویژیای بندی مهم فریدمن برای رتوه 

مای نشاان  و ( معنی دار استp<05/0در سط    فکور

شده در مورد های مطرح  که اهمیت و رتوه ویژیی دهد

می تاوان یفات . لذا یکدیرر متفاو  است معلم فکور با

مونه مورد مطالعه در بعد آموزشای، شااهو که از نظر ن

توجاه داشااتن بااه سااوکهای متنااوع یااادییری؛ در بعااد 

پژوهشاای، شاااهو ادرام، انعطاااف پااذیری و قضاااو  

نقادانه فرایند پاژوهش؛ در بعاد توساعه یاری شااهو 

ایهاد زمینه تعام  با همکارن؛ در بعد فرهنری، داشاتن 

 ، شاهو می  به نوآوری در آموزش؛ در بعد تفکر و تأم

تفکرکردن در باره شایوه هاای ماتثر تادریس؛ در بعاد 

رهوری آموزش، شاهو مدیریت کردن کالس به شاک  

هدفمند؛ در بعد تفکار انتقاادی، شااهو داشاتن نظام 

فکری در بیان نظرا ؛ در بعد انریزشی، شاهو داشاتن 

عشااق و یاارایش بااه کااالس و دانااش آمااوز؛ در بعااد 

 ذیری؛ در بعادش صیتی، شاهو پویاایی و انعطااف پا

مهارتی، داشتن مهارتهای بازاندیشی و فراشاناهتی و در 

داشتن دانش فراشاناهتی در رتواه  بعد نررش، شاهو

دارند. در رتوه بندی ابعاد معلم فکور به ترتیاب اول قرار 

 ابعاد انریزشی، رهوری آموزش، آموزشی، تفکار و تأما ،

یااری، فرهنراای، تفکاار انتقااادی، ش صاایتی، توسااعه

ی، مهارتی و نررش در رتوه های یکم تاا یاازدهم پژوهش

 قرار دارند.
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 های  معلم فکورمن در مورد رتبه بندی ابعاد و شاخصنتایج آزمون فرید . 1جدول 

Table 1. The results of Friedman test on the ranking of dimensions and characteristics of the teacher of 

thought 
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اد 
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ی 
ند

ه ب
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 آموزشی

1b 
های  رفتار گرایی،  سازنده  استفاده کردن  از  رویکرد

 وزشگرایی ، شناخت گرایی و ارتباط گرایی در آم
58/2 

637/41 000/0 

5 

3 
2b 

استفاده کردن  از رویکرد رشد گرایانه و بازسازی 

 گرایی
99/2 3 

3b 4 90/2 بکارگرفتن دانش فراشناختی در آموزش 

 پژوهشی

6b 
تحلیل کردن موقعیت آموزش نسبت به چگونگی تأثیر 

 گذاری
72/2 

382/16 003/0 

5 

9 7b 3 99/2 و و تازه پژوهشیمتصل بودن  به جریانات ن 

8b 
حل کردن  مسائل کالسی با  اقدام پژوهی ، درس 

 پژوهی ، روایت انگاری
95/2 4 

 گریتوسعه

11b 20/3 اهتمام به  خودآموزی 

502/33 000/0 

5 

5 12b 1 90/3 ایجاد زمینه تعامل با  همکارن 

13b 6 17/3 مطالعه دستاوردهای پژوهشی 

 نگیفره

17b 16/3 برخورداربودن  از  اندیشه های نو 

104/33 000/0 

6 

6 18b 5 33/3 اعتقاد داشتن  به  رسالت محوری تدریس 

19b 1 87/3 داشتن میل به نوآوری در آموزش 

رهبری 

 آموزش

28b 77/2 شناختن تفاوت های فردی فراگیر 

845/72 000/0 

6 

2 
29b 1 04/4 شکل هدفمند مدیریت کردن کالس به 

30b 
دادن ارتباط معنایی به محتوای آموزش ارائه شده  و 

 کاربرد آن
60/3 4 

 تفکر انتقادی

34b 24/2 داشتن حس نقادی در آموزش و یادگیری 

492/32 000/0 

4 

7 

35b 1 75/2 داشتن نظم فکری  در بیان نظرات 

 انگیزشی

38b 90/1 اطف با عملهمراه نمودن احساسات و عو 

084/96 000/0 

4 

1 39b 3 49/2 اهمیت دادن به  میزان احساس موفقیت 

40b 1 88/2 داشتن عشق و گرایش  به کالس و دانش آموز 

 شخصیتی

42b 97/3 آزاد اندیش بودن  و مبرا بودن  از تعصب 

410/25 001/0 

8 

8 43b 1 83/4 داری پویایی و انعطاف پذیری 

44b 2 68/4 داشتن خالقیت و نوآور ی در کار 

 مهارتی

50b 31/2 داشتن مهارت خود تنظیمی 

790/9 020/0 

4 

10 

51b 1 59/2 داشتن مهارتهای بازاندیشی و فراشناختی 
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 نگرش

54b 42/1 داشتن نگرش و ذهنیت فلسفی 

333/7 007/0 

2 

11 

55b 1 58/1 داشتن دانش فرا شناختی 

رویکارد داناش پژوهای  ابعاد " ستالبه  به منظور پاسخ

از  "کدامند؟ و اولویت هر یم از این ابعاد چرونه است ؟

روش کیفی استفاده شد در این روش از تکنیام دلفای 

در سه مرحله بهره یرفته شد. بر اسااس نظار هوریاان، 

عد در ماورد داناش پژوهای شناساایی ب 6 شاهو و 24

ارائه شده است. همچنین به منظاور  2شد که در جدول 

ویکرد دانش پژوهشای از رتوه بندی شاهو ها و ابعاد ر

این آزمون تغییرا  نمارا   .من استفاده شدآزمون فرید

( را در چند وضعیت مورد بررسی قارار مای دهاد  میانه

 ش شده است. ( یزار2نتایج بدست آمده در جدول  

 

 در مورد ابعاد و شاخص های رویکرد دانش پژوهی نتایج آزمون فرید من. 2جدول 

Table2. Results of Farid Man test on the dimensions and indicators of the scholarly approach 
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 اکتشاف دانش

1.1.1.1.1 1

a 

 99/1 پژوهش کردن در زمینه آموزش

166/8 017/0 

2 

5 1.1.1.1.2 a

2 
 1 93/1 تولید کردن مقاله از پژوهش ها  در بخش آموزش

1.1.1.1.3 a

3 
 3 09/2 بکارگیری نتایج پژوهش ها در آموزش

 ادغام دانش

1.1.1.1.4 a

4 

ن ارتباط  داددن پژوهش ها صورت گرفته در یک رشته یا بی

 رشته های مختلف
45/1 

600/5 018/0 

1 

6 

1.1.1.1.5 a

5 

ایجاد مفاهیم و دیدگاه های جدید از یک تالش منسجم و 

 تفسیر و در هم آمیختن آنها
55/1 2 

 کاربرد دانش

1.1.1.1.6 a

6 
 93/2 کسب دانش روز برای حل مشکالت

634/24 000/0 

4 

4 1.1.1.1.7 a

7 
 2 98/2 بکار بردن دانش به منظور  غنای آموزش

1.1.1.1.8 a

8 
 1 29/3 ار گرفتن  نتایج  پژوهشی در بهبود  فعالیت های آموزشیبک

 تدریس دانش

1.1.1.1.9 a

11 

طراحی و پیاده سازی فعالیت هایی که منجر به ارتقاء 

 یادگیری شود
90/2 

300/62 000/0 

2 

2 1.1.1.1.10 a

12 
 1 44/3 داشتن اقدامات خالقانه مبتنی بر تجربه خود در تدریس

1.1.1.1.11 a

13 

حاصل از پژوهش و نقد های انتقال دانش معنی دار 

 همکاران
88/2 3 

 تسهیم دانش

1.1.1.1.12 a

16 
 43/2 اشتراک گذاری ایده ها و تجارب

759/35 000/0 

3 

3 
1.1.1.1.13 a

17 
 4 26/2 و نقد عمومی ایجاد کردن  امکان دسترسی عموم
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1.1.1.1.14 a

18 
 2 63/2 انتشار دادن  نتایج پژوهش

 نقد  دانش

1.1.1.1.15 a

20 
 55/2 رانارزیابی دانش بدست آمده توسط دیگ

840/68 000/0 

5 

1 a21 1 29/3 گرفتهتعمق و تفکر  در مورد فعالیت  پژوهشی صورت 

a22 2 10/3 ها و نظرات دیگراناستفاده از دیدگاه 

 

(، سط  معناداری حاصاله از آزماون 2بر اساس جدول  

ابعااد و شااهو هاای داناش بنادی فریدمن برای رتوه 

نشاان داد  معنی دار است و( p<05/0پژوهی در سط   

ابعاد  شده در موردهای مطرح  که اهمیت و رتوه ویژیی

. لاذا یکدیرر متفاو  اسات و شاهو ها دانش پژوهی با

می توان یفت که از نظار نموناه ماورد مطالعاه در بعاد 

اکتشاف دانش، تولید کردن مقاله از پژوهش ها؛ در بعاد 

هاا صاور  ادغا  دانش، شاهو ارتواط  داددن پژوهش 

یرفته در یم رشته یا بین رشته های م تلار؛ در بعاد 

کاربرد دانش، بکار یارفتن  نتاایج  پژوهشای در بهواود  

فعالیت های آموزشی؛ در بعاد تادریس داناش، داشاتن 

اقداما  هالقانه موتنی بر تهرباه هاود در تادریس؛  در 

بعد تسهیم دانش، توادل تهربیا  بین همتایان و جامعه 

و در بعد نقد دانش، شااهو تعماق و تفکار  دانشراهی 

یرفته، در رتوه اول قرار در مورد فعالیت پژوهشی صور 

یرفتند. در رتوه بندی ابعاد دانش پژوهی به ترتیب نقاد 

دانش، تادریس داناش، تساهیم داناش، کااربرد داناش، 

اکتشاف دانش و ادغا  دانش در رتوه های یم تا ششام 

 قرار یرفتند.

نقاش بار اسااس شناساایی  "به ساتال به منظور پاسخ 

 ش دانشراه فرهنریان در تربیت معلم فکور با رویکرد دان

 ، از  روش کیفای"توان ارائه کرد؟ چه مدلی می ،ژوهیپ

و تکینم دلفی  استفاده شد نتایج این ب ش پس از سه 

مرحله دلفای حااکی از آن باود کاه در نقاش دانشاراه 

شااهو  72و  بعاد 8فرهنریان در تربیت معلام فکاور 

شناسااایی یردیااد کااه شااام  بعااد نیااروی انسااانی، 

  14شاهو؛ بعد آموزش،  13شاهو؛ بعد مدیریت، 10

 

شاااهو؛  13شااهو؛ سااهتار، 11شااهو؛ پاژوهش، 

 2شاااهو و نراارش  4شاااهو؛ فرهنراای،  4علماای، 

 شاهو است. 

در ادامااه پااس شناسااایی ابعاااد و شاااهو هااای نقااش 

ر، مادل مفهاومی دانشراه فرهنریان در تربیت معلم فکو

 شده است. ارائه 1ر شک  دپژوهش ترسیم یردید که 
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 مدل مفهومی پژوهش . 1لشک

Figure1. Conceptual model of research 
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نتایج تحلی  عام  در ابعاد مدل منابع انسانی، مادیریت، 

آموزش، پژوهش، سیاسی، فرهنری، علمای و سااهتاری 

 از کمتار ریما زریاک آزمون در یمعنادار سط نشان داد 

  یاتحل تاوانیما و بوده معنادار آزمون پس است 05/0

 .داد انها  را عام 

پایایی پرسشنامه حاضر باا اساتفاده از محاساوه آلفاای 

باه دسات آماد. بارای  8/7کرانواخ برای مولفه ها باالی 

بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی صوری، محتوایی 

صااوری و محتااوایی  بهااره یرفتااه شااد. روایاای سااازهو 

مت صو بررسی شاد کاه هماه ایان  5براساس نظرا  

  یاتحل جینتااافراد، یویه ها را مورد تایید قارار دادناد. 

 پرسشانامه در عاما  8 وجاود از یحاک یاکتشاف یعامل

 بعاد، مرحلاه درباه ایان عواما  پرداهتاه شاد.  که بود

 باه یریی اندازه مدل که شد اجرا یدییتا یعامل  یتحل

 داده قارار دییاتا مورد را یاکتشاف مرحله در مدهآ دست

 برهاوردار الز  تیمطلوب از برازش، یها شاهو و است

 .است

 نتیهه ییری و بحث 

معلماان باه  سازی و مههاز نماودن دانشاهو آماده     

ای، قواا  از ورود باه کااالس درس، هااای حرفاه مهاار 

هاایی ی دانشراه فرهنریان و ساازماناصلی ترین وظیفه

کنناد، مای نحای م تلر، معلم تربیت مایاست که به ا

از سویی دیرار داناش آماوزان اماروزی، معلماان  .باشد

امروزی را طلب می کند و معلم اماروزی معلمای اسات 

ه که از نظا  تربیتی  مدرنی بیرون آمده باشد، نظامی کا

سااهته و فکاور از وی یم معلم هال ، نوآور و منعطر 

 تربیت معلماان فکاور برای  نه فقط یم معلم آیاه. باشد

ای جهت در عصر جدید که نیاز فعلی هر جامعهو هال  

توسعه و پیشرفت و کارایی بهتار در آیناده اسات، مای 

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی بایست کوشش شود. 

 نقش دانشراه فرهنریان در تربیت معلم فکور با رویکارد

 دانش پژوهی به منظور ارایه مدل بود. 

پاژوهش نشاان داد کاه معلماان فکاور  لنتایج سوال او

دارای ویژیی های متفاوتی از سایر معلمان مای باشاند. 

شاهو و  55در این پژوهش ویژیی های معلم فکور در 

بعد شناساایی شاد.  در بررسای پیشاینه پاژوهش،  11

مش و شد که یافته های این ستال  پژوهش باا نتاایج 

ی ( تااا حاادود زیاااد1995  ورتاااین و ووبلاازپااژوهش 

کاه قادرناد  ظار وی معلماان فکاورنباه هم وانی دارد. 

هنرا  ارزیابی د، کنن ندهیها و مسائ  را سازما موقعیت

د، کننا یران استفاده میشان از رویکرد پژوهش تهارب

تهاارب و ناد، بیاموز دچاه چیازی را بایا ندداندقیقاً می

د، مایننتوصیر و تحلی   ندتوان هوبی می   را بهالتعام

آمدی باالیی دارند. همچنین مینان و هودکارحساس اطا

( در ماورد معلام 1992نتایج این ستال با نظریه شاون  

فکور، همسو است  وی افراد فکور در تعلایم و تربیات را 

واجد ویژیی های هاصی می داناد. ایان افاراد جار   و 

توان تغییر  شرایط و هاارج شادن از چاارچوب رسامی 

انناد اصاول و قواعاد را توپیشنهاد شده را داشاته و مای

برای عم  در موقعیت هاص جرح و تعادی  کارده و باا 

العمار باه عما  فکوراناه های ماادا استفاده از یادییری

 یعملا تیاموقع ای مسئله چون بپردازد. به اعتقاد ایشان

  یباد یبا بااطن در و فارد باه منحصار هود نوع در را

 و یفکار تیاقابل یتماام کوشاند یم کنند، یم یابیارز

 تاا رنادیی کار به را هود، یعلم دانش جمله از ،یوجود

. در ایان پاژوهش شاوند یهاص ح  راه کشر به موفق

توجه داشتن به سوکهای متنوع یاادییری؛ شاهو های 

ادرام، انعطاف پذیری و قضاو  نقادانه فرایند پاژوهش؛ 

ایهاد زمینه تعام  با همکارن؛ داشتن میا  باه ناوآوری 

درباره شیوه های متثر تادریس؛   در آموزش؛ تفکر کردن

مدیریت کردن کالس به شاک  هدفمناد؛ داشاتن نظام 

فکری در بیان نظرا ؛ داشتن عشق و یرایش به کاالس 

و دانش آموز؛ پویایی و انعطاف پذیری؛ داشتن مهارتهای 
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داشتن دانش فرا شناهتی باه بازاندیشی و فراشناهتی و 

 یردید.    عنوان ویژیی های برتر معلم فکور شناسایی

نتایج سوال دو  پژوهش نشاان داد کاه داناش پژوهای 

ابعاد متفاوتی دارد که در این پژوهش و به مدد هوریان  

شاهو شناسایی و تأییاد شاد. در بررسای  24بعد و  6

پیشینه پژوهش نشان می دهد که یافته های این ستال 

( تاا حادودی 1395پژوهش با پژوهش قوایی و رضایی  

. در  نتایج پژوهش ایشان  به این مطلاب هم وانی دارد

اشاره شده است که دانش پژوهی تدریس بایاد پایش از 

آنکه به آن اهمیت داده شاود، مای بایسات در سیساتم 

رغم شود. یعنی علیهای ارزشیابی و ارتقاء در نظر یرفته

اینکه تدریس عالقه ذاتای و اولیاه مدرساین مای باشاد 

-ن را به پژوهش فارا مایها، ایشاهای دانشراهارزشیابی

هوانند در این نراه  استاد دانشراه عضوی تما  عیار و با 

باشاد؛ عاالوه بار کیفیت که شاغ  به امار تادریس مای

ایی هود، باید مهار  تدریس، دانش و مهار  پایه حرفه

هاای ارزیاابی یاادییری را اجرای با کیفیت آن و مهار 

پاژوهش باا  داشته باشد. همچنین یافته های این ستال

( 1990نظریااه بااویر هم ااوانی دارد در نظریااه بااویر 

کارکردهای دانش پژوهی را در چهار فر  دانش پژوهای 

پژوهای ادغاا  داناش پژوهای کااربرد و اکتشاف، داناش

دانش پژوهی آموزش تفکیم شاده اسات باویر معتقاد 

است که تمامی اشاکال داناش پژوهای بایاد در محایط 

. در ایان پاژوهش ابعااد های آکادمیم ارج نهااده شاود

دانش پژوهشی شام   نقد دانش، دانش پژوهی تادریس 

، تسهیم دانش، کاربرد دانش، اکتشااف داناش و ادغاا  

و تارویج پاژوهش  ،تادریسدانش شناسایی شده است. 

بارای تادریس و پژوهشی هایی از روابط تأملی و  صور 

یادییری است، تا بر اساس آن، سط  توجاه باه مساائ  

باال بارود. یکای از اهاداف بلندماد  آن، ایهااد تربیتی 

ت هاا و اولویا هاا، فرهنا  تغییرا  بنیااادین در ارزش

دانشاراه فرهنریاان کاه متاولی  .ها است های دانشراه

تربیت معلمان  می باشد، باید زیر سااهت هاای الز  را 

برای اجرا و توسعه دانش پژوهی فراهم کناد. در محایط 

ای بهسازی آموزشی کمام دانشراهی، دانش پژوهی  بر

می کند تا تدریس معلماین را پاژوهش محاور کنناد و 

آموزش را بر بنیان پژوهش استوار ساازند بادین هااطر 

الز  است رویکرد دانش پژوهی در بین اساتید دانشاراه 

 فرهنریان تعمیق و نهادینه یردد. 

نتایج سوال سو  و چهار  پژوهش نشان داد کاه برناماه 

با رویکر دانش پژوهی ابعااد متفااوتی  تربیت معلم فکور

  72بعاد و  8دارد که در این پژوهش و به مدد هوریان  

شاهو شد. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد کاه 

نتایج این ساتال باا نتاایج پاژوهش جهاان و همکااران 

در بااب  ( هم وانی دارد در نتایج ایان پاژوهش1396 

ه درسی موتنای های برناملفهتبازشناسی کیفی ابعاد و م

م  یرایی، پرورش تفکار، أت، متلفه های بر عم  فکورانه

ییاری،  له، تصامیمأشناسی، ادرام، ح  مساهنر و زیوا

یازارش شاده اسات.  ایمحوری و توساعه حرفاهمهار 

همچنین نتایج ایان ساتال پاژوهش باا نتاایج پاژوهش 

( با تأکیاد یار اساتفاده از 1394راد و همکاران منفردی

( با تأکیاد بار 1394عا  و ارتواطا ؛ امانی فناوری اطال

تأم ، تأم  حاین و پاس از عما  و یفتراوی فکوراناه؛ 

( بااا تأکیااد باار 1395 جمشاایدی توانااا و امااا  جمعااه 

 ( با تأکید بر1395 زرقانی و همکاران ؛ کارورزی فکورانه

پاارادایم و  ارتواط میان داناش نظاری و عما  معلماان

( باا 1395اندانی و فرهی ؛ کالنتری هانطواقی–فکورانه 

تأکیااد باار توسااعه حرفااه ای معلمااان فکااور؛ قاساامی و 

بعدی نرری، جامعیات ( با تأکید بر چند1397همکاران 

و تعمق، توسعه هرد و فراشاناهت، یاادییری تهربای و 

( باا تأکیاد 1394 قنوری و همکاران عم  در موقعیت؛ 

؛ اهمیاات تاماا  و تفکاار در پاارورش یادییرناادیانباار 

( با تأکیاد بار نظاا  تربیتای 1393و همکاران  هسروی

اندیشی و تأم  مشترم؛ اما  جمعه و مهر موتنی بر آزاد
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تربیت هنری با تأکید بر جایراه ارزنده  (1385محمدی 

با تأکیاد   (1385و کارورزی؛ بدری یریری و همکاران  

 ازدمیار-باوزکر  و یتکاین ؛روش بازاندیشی در عم به 

و همکااران  دیپااردو؛ تفکر تاأملی با تأکید بر  (2018 

؛ ماا  در تربیاات معلاامأتماارین ت( بااا تأکیااد باار 2015 

و   تواادل برناماه درسای( با تأکیاد بر2014ا  موهوپادی

( 2014  چوی، وان ، یاه و لووپژوهش در تربیت معلم؛ 

 احمااد باان سااعید و همکااارانبااا تأکیااد باار کااارورزی؛ 

الناا   ، ساایمی وتاادریس تااأملیبااا تأکیااد بر  (2013 

(  با تأکید بار اجارای 2012( و رید و همکاران  2013 

( باا تأکیاد بار 2012رویکرد عما  فکوراناه؛ کاساوانو  

استفاده از تأم  در آموزش معلماان هم اوانی دارد. در 

این پژوهش، نقش دانشراه فرهنریاان در ابعااد نیاروی 

انسانی، مادیریت، آماوزش، پاژوهش، سااهتار، علمای، 

در تربیت معلم فکور با رویکرد دانش  فرهنری و سیاسی

پژوهی، متثر شناهته شد. این ابعااد بار اسااس اجارای 

تکنیم دلفی و معاادال  سااهتاری شناساایی و تأییاد 

از  ، هاادفدانشااراه فرهنریااانهااای  در برنامااهشاادند. 

پارورش معلماان  ،معلم فکورانه رویکردهای نوین تربیت

در ماورد آنچاه  ای بوده که تمای  داشته باشاندشایسته

 لذا می .تصمیما  هوشمندانه بریرند کنند، تدریس می

فکور در عصر جدید که نیااز  معلمان بایست برای تربیت

ای جهت توساعه و پیشارفت و کاارایی  فعلی هر جامعه

 .کوشاش شاود ،بهتر در آینده چناین معلماانی هسات

رویکر مهمای کاه در جاوار تربیات معلام فکاور نقاش 

داناش  فعالیاتد دانش پژوهی است. بسزایی ابفا می کن

 ای معلماان شاده و مهاار  موجب رشد حرفاهپژوهی 

شای، تمایا  باه ساهیم شادن و  های تفکر، حس اثرب

 ،هاا را در جهات فرایناد تغییار برقراری ارتواط و نررش

کاه اهادافی مانناد  هد از آنهاایید تحت تأثیر قرار می

ری ترم، یادییشی ، عم  ملتفکر انتقادی، یادییری عم

ریازی  نقش بسیار مهمی را در برناماه قموتنی بر تحقی

کنند و باا توجاه  میایفا درسی آموزش و پرورش معلم 

 آوری و تغییر برنامه رفت فنشبه اینکه امروزه سرعت پی

دانشاراه  ،ریزی درسی در طول زمان بسیار زیااد اسات

تواناد باا تأکیاد بار محتاوای آماوزش و  مای فرهنریان

 و استفاده از رویکاردای از دانش،  دنهپرورش به عنوان ب

، معلم را در جهات رسایدن باه معرفات یپژوهشدانش 

آموزشی و اف شناسی و موفقیت در چرونری اجرای اهد

با سو  یافتن معلماان باه سامت  .تربیتی هدایت کنند

فاصله باین تئاوری و عما ، از  و دانش پژوهی، پژوهش

م باین و و قابا  فها میان هواهد رفت و ارتواطی مش

راهی باا محایط زنادیی و واقعیات انشانظرا  علمی، د

حس هودباوری  ثاین امر باع .شود اجتماعی حاص  می

 به چالش ؛شود در معلمان  میبیشتر  و اعتماد به نفس 

ای نرااه  ی با دید کاوشاررانهطها و مسائ  محلی و محی

زاماا  آماوزش فعاال و التر شبا درم بی. لذا هواهد شد

تربیت معلام، شااهد ارتقاای مهاار  و  در دانش پژوهی

 -بهوااود دیاادیاه معلمااان در زمینااه فراینااد یاااددهی

همچنین اسااتید  دانش پژوهی باشیم.یادییری به روش 

دانشراه فرهنریان که با تربیت معلمان شایساته ای کاه 

به پرورش و تربیت نسا  آیناده هواهاد پرداهات، مای 

شای و توانند موجب عمق به نررش هاای علمای و پژوه

فرهنری و به ویژه دانش پژوهی در بین معلمان شاوند و 

از طریق رصد کردن وضعیت داناش پژوهای، جامعاه را 

 برای تسلط  بر رویدادهای آینده  توانمند و مهیا ساازند.

از جمله نقاط قو  پژوهش حاضر می تاوان باه جاامع، 

کاااربردی و بااروز بااودن موضااوع پااژوهش اشاااره کاارد. 

ر پژوهش مای تاوان باه محادود همچنین از نقاط ضع

بااودن جامعااه آماااری اشاااره کاارد و در همااین راسااتا 

پیشنهاد میشود این پژوهش باا ایان عناوان در جواماع 

    دیرر نیز مورد مطالعه و بررسی قرار ییرد.
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 ش پژوهایتربیت معلم فکور با رویکرد دان نقش دانشراه فرهنریان درشناسایی »پژوهش حاضر با هدف  چکیده:

لفای و در ددر ب ش کیفی از تکنیم  بود. ا آمی تهیترکیوی وهش حاضر روش پژاجرا شد. « به منظور ارایه مدل

دانشاراه اسااتید و هوریاان  کیفای شاام  ب اشآمااری در  جامعاه  ب ش کمی از روش توصیفی استفاده شد.

 شاام  بر اساس روش نمونه ییری هدفمند انت اب شدند جامعه آماری ب ش کمای نفر 15که  بودند  فرهنریان

نمونه ییاری  نمونه بر اساس روش 143نفر بود که  221به تعداد   8در دانشراه فرهنریان منطقه کارکنان شاغ  

- ای بکااربود. ابزاره روش میدانیکمی  وداده ها در ب ش کیفی روش یردآوری  .ای انت اب شدندتصادفی طوقه

 علم فکورمشناسایی ابعاد ؛ شناسایی ابعاد دانش پژوهی محقق ساهتهی پرسشنامهسه رفته در ب ش کمّی شام  

در مورد  -1: . نتایج بدست آمده بدین شرح استبا رویکرد دانش پژوهی بود نقش دانشراه در تربیت معلم فکورو 

 24بعاد و  6اد داناش پژوهای، در مورد ابعا -2شاهو شناسایی  و تأیید یردید.  55بعد و  11ابعاد معلم فکور، 

بعاد 8انشراه فرهنریان در تربیت معلم فکور با رویکرد دانش پژوهی د در مورد نقش -3شاهو شناسایی یردید. 

دیریت ماشاهو؛ بعد  10شاهو شناسایی یردید. یردید این ابعاد و شاهو ها شام  بعد نیروی انسانی،  71و 

شااهو؛  4شااهو؛ علمای،  13شااهو؛  سااهتار، 11شااهو؛ بعاد پاژوهش،  14شاهو؛ بعد آموزش،  13

استفاده از شاهو هاای متفااو  بارازش و  ل پژوهش بامد -4شاهو می باشد. 2رش شاهو و نر 4فرهنری، 

 تأیید شد. 
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