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 مقدمه .1

 يا حرفته  يهتا  مهتار   و  نگتر   دانتش   به اي كننده يينتع درحد آموزشي نظام هر موفقيت
 فراينتد  در آموزشتي  نظتام  عضتو  تترين  مهت   معل  گفت توان يم  رو  ينا از  دارد بستگي معل 

 ماننتد  بايتد  نيا معلمان و شود يم دگرگون سرعت  به جهان  بنابراين  است يادگيري ت ياددهي
 جهتان  در آنتان  ةاوليت  يهتا  آموز  كه شوند رو هروب واقعيت اين با يا حرفه يها گروه ساير
 كننتد   روز بته  را ختود  دانتش  شانعمر سراسر در بايد آنان و بود نخواهد مفيد چندان امروز
 بايتد   دكنت  رفت پيش خواهد يم پرور  و  آموز  اگر كه باورند اين بر نظران  صاحب برخي
 دارنتد   فراگيتران  بتا  اي گستترده  تعامت   كه معلمان خصوص به تربيت  و تعلي  امر يانمتصد
 بايتد  هتا  آن كتار  هاي رو  و  ها مهار  ها  نگر  ها  شناخت دانش  چنين ه   شوند متحول
 شتدن  اي حرفته  آن ةسترلوح  در و يتت ترب و تعلي  امر شدن يا حرفه كار اين ةالزم  كند تغيير

 پترور   و  آموز  نظام اجااي ترين اساسي از معل   يناابربن ( 1383 )گمينيان است معلمان
 بته  توجته  پس است؛ تأثيرپذير عنصر اين از نظام اجااي ساير در كمبود و كاستي هر و است
 استت  ضتروري  او مهتار   و  نگتر   دانتش   ارتقتاي  و آموزشتي  نظتام  جاء ترين اساسي

  (1395 صفري و عبدالهي)

 جديتد  درستي  ةبرنامت  كته  است اين دش حاضر پژوهش گفتن انجام موجب كه يا لهئمس
 افتاايش  در اثربخشتي  ميتاان  چته  از  شتد  بتازنگري  1395 ستال  در كته   فرهنگيان دانشگاه

 تغييترا   نتو   اين آيا است  برخوردار فرهنگيان دانشگاه آموختگان دانش اي حرفه صالحيت
 موجتب  انگليستي  زبان ةرشت جديد درسي ةبرنام در تدريس ساعا  افاايش و اساسي نسبتاً
 ختال   و  فکور شايسته  متخصص  معل  تربيت كه  فرهنگيان دانشگاه اهداف به يرس دست
 د؟شو مي  است
 

 پژوهش ۀپیشین .2

 شده تعريف متعددي هاي گونه به  معل  تربيت هاي واژه كليد ترين مه  از  اي حرفه صالحيت
 بته  معلمتي  صتالحيت  كه ندنظر اين بر( Nijveldt et al. 2005) همکاران و ولد  ني  است 

 از استتفاده  بتا  و كتافي  ميتاان  بته  تتدريس  ةحرف مطالبا  و نيازها برآوردن در معل  توانايي»
 مجموعته  ايتن  كه  يطور  به  شود مي اطال  نگر  و  مهار  دانش  از پارچه يک اي مجموعه

 ةمجموعتت را معلتت  صتتالحيت (1384) ملکتتي  «يابتتد تجلتتي معلتت  بازتتتا  و عملکتترد در
 جستمي   پترور   بته  هتا  نآ كستب  با معل  كه داند مي هايي مهار  و  ها گرايش ها  شناخت
 اعتقتاد  (1388) كريمتي  و نيکنامي كند  مي كمک فراگيران معنوي و  اجتماعي عاطفي  عقلي 
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 ستاير  و  هتا  مهتار   هتا   نگتر   هتا   دانش از اي مجموعه به معل  اي حرفه صالحيت دارند 
 شتغ   آن عملکترد  بتا  و گذارد مي تأثير وي شغ  در كه شود مي اطال  شخصي هاي ويژگي

  دارد بستگي ه 
 ةزمينت  سته  در را معلمتان  هتاي  قابليتت  (Huntly 2008) هانتلي نظري  ارچو هچ ازمنظر

 بنتدي  تقستي   ايتن  در است  كرده بندي دسته اي حرفه تعهد و  اي حرفه عم  اي  حرفه دانش
 يتادگيري  و تتدريس  از آگتاهي  و  آموز دانش شناخت موضوعي  دانش شام  اي حرفه دانش
 يتادگيري  يابي ارز  و  يادگيري محيط كردن فراه  يادگيري  طراحي از اي حرفه عم   است
 را اخالقيتا   و  ارتباطتا   هتا   ارز  رهبري  مشاركت  اي  حرفه تعهد و است شده  ي تشک
 ايتن  بتا  را معلمتان  اي حرفته  هتاي  صتالحيت  (Selvi 2010) لويس ت  چنين ه  شود  مي شام 
 هتاي  صالحيت پژوهشي  هاي صالحيت رشته  به مربوط هاي صالحيت كند: مي ذكر عناوين
 فرهنگتتي  و اجتمتتاعي هتتاي صتتالحيت العمتتر   متتادام يتتادگيري هتتاي صتتالحيت درستتي 
  محيطي  يستز  هاي صالحيت و  عاطفي هاي صالحيت
 استت   هشتد  انجتام  متعتددي  هتاي  پتژوهش  و تحقيقا  معل  اي حرفه صالحيت بارةدر
 انتد   دهكتر  بررستي  را معلمان اي حرفه صالحيت بر گذاراثر هاي لفهؤم تحقيقا  اين از برخي

 آموزشتي  متواد  و دروس سرفصت   كه داد نشان خود پژوهش در (1380) عباسي مثال  رايب
 دهتد   متي  تغييتر  اساستي  طتور   بته  را معلمتان  اي حرفته  صتالحيت  كه است يممه عوام  از

 باورهتاي  توانتد  متي  عوامت   ايتن  در ضتعف  كته  داد نشتان  وي ةمطالعت  نتتاي    اين بر افاون
 پتژوهش  در (1391) همکتاران  و پتور  كتام    چنتين  ه  دهد  تقلي  را معلمان خودكارآمدي

 معلمتان  اي حرفته  صالحيت بر آموزشي مصو  هاي سرفص  ياثربخش كه دادند نشان خود
 معلمتان  يعنتي  ؛استت  كترده  عمت   نگتر   و دانتش   متغيرهتاي  از تتر  قوي مهار  متغير در

 و دانتش  متغيرهتاي  در مقايسه با بهتري وضعيت مهار  متغير در كه دادند  نشان موردمطالعه
 نشتان  معل  بيتتر درسي ةبرنام بررسي در (1382) عابدي ديگري پژوهش در دارند  نگر 

 تتدريس  هتاي  توانتايي  از انتدكي  بختش  بته  فقط معل  بيتتر هاي سرفص  و ها كتا  كه داد
 اي حرفته  صتالحيت  در معلت    بيتتر ةدور آموختگان دانش چنين ه  اند  داشته گذرا اي اشاره

 متدون  درسي  ةبرنام ضعف دلي  به ها آن اي حرفه بنيادي هاي توانايي و داشته ضعيفي عملکرد
 (1385) فترزاد  و پژوه دانش نتاي   اين با گام ه  است  يامدهدرن اجرا ةمرحل به شرايط ساير و
 مهتارتي  اهتداف  بته  دانشتجومعلمان  آموزشتي  ةبرنام در كه رسيدند نتيجه اين به تحقيقي در
 تتدريس  كليتا   در موردمطالعه معلمان و است شده توجه نگرشي و دانشي اهداف از تر ك 
 مواجهند  ها نارسايي برخي با تدريس مه  اجااي در اما  برخوردارند نسبي مهار  از
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 در اي حرفته  هتاي  صالحيت وضعيت بررسي به حوزه اين در تحقيقا  از ديگر اي دسته
 (1388) كريمتي  و نيکنتامي  پژوهشي در مثال  رايب اند  پرداخته خود موردنظر ةجامع معلمان
 بعتد  در معلمان  است تفاو  معلمان هاي صالحيت مطلو  و موجود وضع بين ددندا نشان

 بعتتد در امتتا  دارنتتد قتترار متوستتط از بتتاالتر وضتتعيت در نگتتر  و اخالقتتي و شخصتتيتي
  فکتري  اي  حرفته  ةتوسع فناوري  هاي مؤلفه در و متوسط سطح در مديريت و يرفتارشناخت

 (Hong et al. 2008) همکتتاران و هونتت  چنتتين هتت  دارنتتد  ضتتعيفي وضتتعيت تتتدريس و
 يتاز موردن هتاي  صتالحيت  و ختدمت  از پتيش  معلت    يتت ترب هاي صالحيت بين ناهماهنگي
 هتاي  صالحيت عاملي تحلي  از استفاده با و اند كرده بررسي را خدمت ضمن معلمان تدريس
 بتين  يا مالحظته   قاب  تفاو  پژوهش نتاي   دنكرد بندي دسته اصلي ةرست شش در را معلمان
 شتغلي  هتاي  نيازمنتدي  و معلمتان  ختدمت  از پيش تربيت هاي صالحيت بارةدر معلمان نظر

 خطرپتذيري   مديريت هاي صالحيت در تفاو  ترين بيش نداد  نشان خدمت حال در معلمان
 معلمتي  ةحرفت  يتاز موردن ةانتداز  بته  معل   يتترب طي كه بود منطقي تفکر و  كنشي پيش تفکر
 است  نشده داده توسعه
 انتد   كترده  بررستي  را اي حرفه صالحيت شناسي آسيب ازمنظر ها پژوهش از ديگري ةدست

 برقرارنبتودن  كته  رستيد  نتيجته  ايتن  بته  خود پژوهش در (Wilson 1990) ويلسن مثال  رايب
 اي حرفته  هتاي  صتالحيت  آمتوز   و تتدريس  هنگام در معلمان اي حرفه نياز بين بستگي ه 

 در معلمتان  نقتش  شتدن  رنت    كت   موجب معل   يتترب مراكا در تحصي  هنگام معلمي شغ 
 ( Day 2005) دي ( Murray and Male 2005) ميت   و متوري  چنين ه  است  دهش حاضر عصر
 نتيجته  ايتن  بته  ختود  تحقيقتا   در (Sinkinson 1997) سينکينسون و  (Murray 2003) موري
 گترفتن  نظتر  در بتا   معلت    يتترب مراكا مصو  آموزشي يها سرفص  نشدن  روز به كه رسيدند

 يجته درنت و دهشت  معلمتان  تعهتد  و التتاام  تضتعيف  موجتب   عصر اين آموزان دانش يازهاين
 است  داده كاهش را مدارس در تدريس كيفيت
 بستيار  هاي لفهؤم ازجمله معل  تربيت هاي دوره درسي ةبرنام دهد مي نشان تحقيقا  اين
 بتين  است معتقد (Moreno 2007) مورنو  است معلمان اي حرفه صالحيت كيف و ك  در مه 

برقترار   تنگاتنت   اي رابطته  هتا  آن خدمت از پيش درسي ةبرنام و معلمان اي حرفه صالحيت
 و تعلتي   باكفايتت  ردا ستکان  و شايستته  و صالحيت با معلماني بخواهي  اگر  بنابراين  است
 سته  در هتا  آن ختدمت  از پتيش  درسي ةبرنام است الزم كني   تربيت آينده نس  براي تربيت
 بتاور   ايتن  براستاس  باشتد   برختوردار  كتافي  شايستتگي  از نگتر   و  مهار  دانش  ةحوز

  فرهنگيتان  دانشگاه متخصص استادان ديدگاه ةمقايس با اي نوآورانه صور   به حاضر پژوهش
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 ةرشتت  جديد و قدي  هاي سرفص  مفيدبودن مياان به كشور  در معل   يتترب نهاد يگانه منالة به
 برد  خواهد پي دانشجومعلمان اي حرفه صالحيت افاايش در دانشگاه انگليسي زبان دبيري

 بتراي  1349 ستال  در ايتران  در بتار  اولتين  انگليستي  زبتان  آموز  ةرشت درسي ةبرنام
 و  1375  1358 هتاي  ستال  در برنامته  ايتن   دشت  مصو  تحصيلي راهنماي سراهاي دانش
 شتد  داده  جائتي  تغييراتي در آن و شد يبازنگر زمان مقتضيا  و نيازها با متناسب 1386

 مصتو   هاي برنامه بازنگري ضرور   1390 سال در فرهنگيان دانشگاه تأسيس از پس اما
 ةبرنامت » در شتده  اتختاذ  هتاي  گيتري  جهت و فرهنگيان دانشگاه اهداف درراستاي رشته اين

 هتدف  بتا  فرهنگيان دانشگاه  رو  ينا از  شد احساس پيش از  يشب «معل   يتترب ملي درسي
 كترد  اقدام سرفص  اين جدي بازنگري به خال  و  فکور شايسته  متخصص  معل   يتترب
 همتة  بته  را انگليستي  زبتان  آمتوز   ةرشتت  ةشتد  بازنگري درسي ةبرنام 1395  بهمن در و

 ةشتد   يشويترا  درسي ة)برنام دكر ابالغ اجرا منظور به كشور فرهنگيان دانشگاه يها پرديس
 ( 1394 فرهنگيان دانشگاه
 ستابق(   معلت   )تربيت فرهنگيان دانشگاه انگليسي زبان آموز  ةرشت قدي  درسي ةبرنام

 18 استالمي   تربيتت  دروس واحتد  12 عمومي  واحد 5 از متشک  درسي واحد 133 شام 
 ايتن  جديتد  درسي ةبرنام كه حالي در بود  تخصصي دروس واحد 98 و  تربيتي دروس واحد
 تربيتت  دروس واحد 19 عمومي  دروس واحد 24 از متشک  درسي واحد 150 شام  رشته

 از كته  استت  گفتنتي   استت  تخصصي دروس واحد 87 و  تربيتي دروس واحد 18 اسالمي 
 عمتومي  واحتد  2 فقتط  انگليسي زبان آموز  ةرشت قدي  درسي ةبرنام در درسي واحد 133

 150 از كته  حتالي  در د شتو  مي ارائه نظري درسي هاي واحد ةبقي واست  عملي بدني( )تربيت
 واحتد  11 عملتي   واحد 37 نظري  واحد 94 رشته  اين جديد درسي ةبرنام در درسي واحد

 شود  مي ارائه كارورزي واحد 8 و  كارگاهي
 درستي  ةبرنامت  با انگليسي زبان دبيري ةرشت جديد درسي ةبرنام هاي تفاو  ديگر از
 در فنتاوري  كاربرد بر رشته اين جديد درسي ةبرنام كه است قوي كيدأت رشته اين قدي 

 ستاعت   144 ميتاان  بته  كارگاهي واحد 3 اساس  همين بر دارد  انگليسي زبان آموز 
 در (3 و  2  1) ارتباطتا   و اطالعتا   فناوري كاربرد عنوان با دروسي كارگاهي آموز 
 درنظتر  رشتته  ايتن  جديتد  درستي  ةبرنام در دانشجومعلمان براي انگليسي زبان آموز 
  است شده گرفته
 تحتول  و رشتد  حتال  در سترعت  به علوم ساير همانند انگليسي زبان آموز  كه جايي آن از
 بتته كتته شتتود متتي منتشتتر و چتتا  پژوهشتتي پرشتتمار مقتتاال  و هتتا كتتتا  ستتاالنه استتت 
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 بتا  كته  استت  واجتب  انگليسي زبان معلمان بر رو  اين از د انجام مي كننده خيره هاي رفت پيش
 را مقتاال   و هتا  پژوهش عالمانه ةشيو با و كنند روز به را خود رشته اين هاي پژوهش ةمطالع
 آمتوزي  زبتان  مشکال  بتوانند تا باشند داشته نقش دانش و عل  توليد در نيا خود و نندك نقد
 مهت   ايتن   بياموزند آموزان دانش به بهتري كيفيت با را خود تحقيقا  نتاي  و نندك واكاوي را
 و )پتژوهش  درستي  واحتد  9 ميتاان  بته  انگليستي  زبتان  دبيري ةرشت جديد درسي ةبرنام در

 رو  و آمتوزي زبان در تحقيق رو  بر ايمقدمه معلمي  كارنماي  3-2-1 ايحرفه ةتوسع
 درستي  واحد 2 مياان به رشته اين قدي  درسي ةبرنام در و (كاربردي شناسي زبان در تحقيق
  است شده كيدأت (تحقيق رو  بر اي)مقدمه
 طراحتي  جديتد  نظتري  مبتاني  استاس  بتر  كته  اين دلي  به جديد درسي ةبرنام هر شک يب
 بته  آن احتمتالي  هاي آسيب تانياز دارد  دقيق كيفي و كمي ارزيابي و وامحت تحلي  به  شود مي

 نيازهتاي  بتا  برنامته  عناصر نداشتن تطبيق تواند مي آسيب ترين مه   ميان اين در برسد  حداق 
 منتابع  و شتده   طراحتي  واحتدهاي  نبتودن  منطبتق   تتر  دقيق بيان به باشد  برنامه مخاطبان واقعي
 از را درستي  ةبرنامت  كته  باشد دليلي ترين مه  تواند مي معلماندانشجو نيازهاي با شده  انتخا 
 كند  دور  است فکور و شايسته معل   يتترب همان كه  خود اصلي هدف

 درستي  ةبرنام اين نيست  مستثنا قاعده اين از نيا فرهنگيان دانشگاه جديد درسي ةبرنام
 كنتد  تربيتت  معلمتاني  دارد سعي قبلي هاي برنامه در مقايسه با تغييرا  ترين بيش اعمال با
 مطترح  ميتان  ايتن  در كته  سؤالي  باشند داشته تدريس براي را الزم اي حرفه صالحيت كه
 صالحيت بر جديد درسي ةبرنام اثربخشي گرفته  صور  تغييرا  به توجه با كه اين شود مي

 مستتلام  سؤال اين به پاسخ  است مياان چه به فرهنگيان دانشگاه آموختگان دانش اي حرفه
  رو  يتن ا از استت   نظران صاحب ازمنظر جديد ةبرنام ارزيابي هدف با جامع يتحقيق اجراي
 در جديتد  (curriculum) يدرست  ةبرنام اثربخشي مياان شناخت حاضر پژوهش كلي هدف
 اي حرفته  هتاي  يتصتالح  بتر  انگليستي  زبتان  دبيتري  ةرشتت  قدي  درسي ةبرنام با مقايسه

(teacher competencies) رو  يتن ا از  استت  فرهنگيتان  دانشتگاه  استادان ازمنظر معلماندانشجو  
 :نددكر بيان را زير پژوهشي فرضيا ن امحقق

 زبتان  ةرشت جديد درسي ةبرنامبا  قدي  درسي ةبرنام فرهنگيان دانشگاه استادان ازمنظر  1
 ؛دارد داري معني تفاو  معلمان دانشجو اي حرفه هاي صالحيت افاايش در انگليسي

 قتدي   درستي  ةبرنامت  بتا  مقايسته  در انگليستي  زبتان  دبيري ةرشت جديد درسي ةبرنام  2
 ؛دارد داري معني تأثير دانشجومعلمان مهار  و  نگر  دانش  تقويت در فرهنگيان دانشگاه
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 در فرهنگيتان  دانشتگاه  انگليستي  زبتان  دبيتري  ةرشتت  قدي  و جديد درسي ةبرنام بين  3
 (CK) موضتوعي  دانتش  و  (PCK) تربيتتي تت   موضتوعي  دانتش  ( PK) يتيترب دانش تقويت
  برقرار است معناداري تفاو 
 

 پژوهش روش .3

 بتا  مقايسته  در شتده  بتازنگري  درسي ةبرنام اثربخشي سنجش دنبال به پژوهش اين كه جا آن از
 معلمتان  تت  دانشتجو  اي حرفته  صتالحيت  در انگليستي  زبان دبيري ةرشت قدي  درسي ةبرنام

 و پيمايشتي  نتو   از توصتيفي  پتژوهش  ايتن  رو  ينبنتابرا  است  كشور فرهنگيان دانشگاه
  است اي مقايسه ت يعلّ
 

اطالعاتآوریجمعوآماریۀجامع1.3
 انگليستي  زبتان  ةرشتت  متدعو  و علمتي  تئت هي استتادان  شتام   حاضر پژوهش آماري ةجامع

 از بتيش  كته  است نفر 110 تعداد به 1397-1396 تحصيلي سال در كشور فرهنگيان دانشگاه
 جتدول  براستاس  نفتر  87 هتا  آن بين از  اند داشته انگليسي زبان ةرشت در تدريس ةسابق سال 5

  شدند انتخا   اي خوشه گيري نمونه رو  به  مورگان ةنمون حج  تعيين
 و جديتد  سرفصت   ارزيتابي  ةستاخت  محقتق  ةنام پرسش پژوهش اين در سنجش اباار
 ارزيتابي  هدف با نامه پرسش اين  بود فرهنگيان دانشگاه انگليسي زبان دبيري ةرشت قدي 

 دانشتجومعلمان  اي حرفته  صتالحيت  در هتا  آن اثربخشتي  ميتاان  و مذكور هاي سرفص 
 اي حرفته  هتاي  صتالحيت  نظري مباني ابتدا منظور  بدين شد   طراحي فرهنگيان دانشگاه
 حتوزه  ايتن  در شتده  مطترح  نظتري  هاي چو  چهار براساس و شد يبررس زبان معلمان
 يتد أيت بتراي  هتا  مؤلفه  سپس  دكردن استخراج را لفهؤزيرم 42 و اصلي ةمؤلف سهمحققان 
 قترار  انگليستي  زبان آموز  ةحوز در نظران  صاحب از نفر پن  دراختيار محتوايي روايي
 و دشت  اضتافه  يتا  حتذف   تلفيتق   هتا  مؤلفته  برخي شده  اعالم ا ينظر براساس  گرفت
  نامته  پرسش ةاولي فرم يساز  آماده از پس  شد گنجانده نامه پرسش در مؤلفه 37 يتدرنها
 آمتوز   گترايش  دكتتري  و ارشتد  كارشناسي ةآموخت دانش 15 از مقدماتي اي همطالع در

 بتارة در هتا  آن ا يت نظر و نتد كن تکميت   را نامته  پرستش  تا شد درخواست انگليسي زبان
 شتده    اعالم ا ينظر براساس  شد يآور جمع ها آن به يده  پاسخ و سؤاال  فه  سهولت

 تهيه مؤلفه 37 همان با نهايي ةنسخ و دش اعمال نامه پرسش در موردنياز تغييرا  يا پاره



 1398بهمن  یازدهم،شمارة  نوزدهم، سال ،یانسان علوم یها برنامه و متون یانتقاد ۀنام پژوهش   280

 اي حرفته  صتالحيت  هاي لفهؤزيرم بايست يم نامه پرسش اين در ها يآزمودن  شد تنظي  و
  3نتدارم   نظتري   4مهت     5مهت    خيلتي ) ليکتر   يا نقطه پن  مقياس از استفاده با را

 30 روي بتر  نامته  پرستش  اعتبتار   كنند ارزيابي (1  غيرضروري  2 كردن نظر صرف  قاب 
 ضتريب   شتد  محاستبه  هفته دو زماني ةفاصل با مجدد آزمون ت آزمون رو  به آزمودني

 و استت  معنادار 001/0 سطح در كه بود 89/0 برابر نامه پرسش اجراي بار دو بستگي ه 
 نشتان  نتاي   آمد دست به 914/0 برابر كرونباخ آلفاي ازطريق نامه پرسش دروني ساني ه 
 ايجتاد  يتتوجه  درختور  تغييتر  نامته  پرستش  اعتبتار  در ها مؤلفه از يک  يچه حذف كه داد
 از نفتر  332 دراختيتار  ابتاار  اين  رسيد نظر به مناسب مؤلفه 37 تمامي رو   ينا از كند  نمي
 تعتداد  ايتن  از كته  گرفت قرار انگليسي زبان دكتري و ارشد كارشناسي آموختگان دانش
 بررستي  منظتور  بته   شتد  تحلي  و  يهتجا يا سازه اعتبار بررسي براي نفر 305 هاي پاسخ

 رو  از ستپس   شد برده كار هب اكتشافي عاملي تحلي  ابتدادر  نامه پرسش عاملي ساختار
  نامحققت  ازستوي  شتده  مفترو   عتاملي  ساختار بررسي منظور به  تأييدي عاملي تحلي 
 منحنتي  و متوازي  تحليت   رو  نتتاي   اكتشتافي  عتاملي  تحليت   قالتب  در شد  استفاده
 متمايت   چترخش  نتتاي   و  نامه پرسش اصلي يها مؤلفه تعداد تعيين منظور  به  رياه سن 

 عامت   سته  كه داد نشان  ها مؤلفهيرز عاملي تحلي  نتاي  تفسير منظور به  ابليمن دايركت
 AMOS افتاار   نترم  از ييتدي تأ عتاملي  تحليت   براي است  استخراج قاب  نامه پرسش براي

 هتاي  يتصتالح  ستنجش  بتراي  توانتد  يمت  نامته  پرسش اين  داد نشان نتاي   دش استفاده
 د شو استفاده ايران در انگليسي زبان معلمان يا حرفه
 كته  آمتاده شتد   نگتر   و  مهار  دانش  ةمؤلف سه با )پيوست( هنام پرسش رو  اين از
  بتود  جديتد  سرفصت   از درستي  عنتوان  39 و قدي  سرفص  از درسي عنوان 33 شام 
  نفتر  15 از ابتتدا  حاضتر   تحقيق ةنام پرسش پايايي از اطمينان منظور به است  ذكر شايان
 دعتو   مذكور ةنام پرسش تکمي  منظور به  داشتند آماري ةجامع به شبيه هايي يژگيو كه
 و بررستي  از پس  دش محاسبه SPSS افاار نرم كمک به كرونباخ آلفاي ضريب سپس د ش

 97/0 بتا  معتادل  1 جتدول  شترح  بته  كلتي  پايتايي   نامه پرسش هاي داده تحلي  و  يهتجا
 است  دهش محاسبه

نامهپرسشپایاییبررسیمنظوربهکرونباخآلفایضریب.1جدول

 سؤاالتتعدادکرونباخآلفایضریب

97/0 216 
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 تئت يه استتادان  ياستام  و آمتار  يتان  فرهنگ دانشتگاه  يمركتا  سازمان از درخواست با ابتدا
-1397 تحصتيلي  ستال  در فرهنگيتان  دانشتگاه  انگليستي  زبان ةرشت مدعو و  مومف  علمي
 يتا  حضتوري  ةمراجع يا تلفني هاي تماس طي  بود نفر 110 حدوددر كهد ش استخراج 1396
 ارستال  و تکميت   بادقت را حاضر پژوهش ةنام پرسش مذكور استادان از تن 87 ايمي   ارسال
 شد  يبارگذار SPSS افاار  نرم در نامه پرسش اطالعا  نهايي  بازنگري از بعد  دندكر

 

 ها یافته .4

 يرنوفاستم  كلمتوگروف  آزمون از استفاده با:يكاربرد يها آزمون يينتع و بودن نرمال يبررس
 متذكور  آزمتون  از آمده  دست  به يهاSig و شد يبررس بودن نرمال ازنظر يقتحق يرهايمتغ تمام

 بنتابراين    متغيرهاستت  تمتام  بتودن  نرمتال  از نشان كه ندشد محاسبه 05/0 از تر ك  مقاديري
 از دوتتايي  هتاي  مقايسته  بتراي   تحقيق اين در بود  پارامتري هاي آزمون از استفاده بر ترجيح
 توزيتع  كتردن  مشتخص  بتراي  شتد   استتفاده  هت   از مستتق   ةنمونت  دو استيودنت تي آزمون
 استتت  نيتتاز استتتاندارد( )انحتتراف σ و واقعتتي( )ميتتانگين µ پتتارامتر دو بتته استتتيودنت تتتي
 هتاي  ميتانگين  توزيتع  ي تتوان  متي   شتود  شتناخته  استتاندارد  انحراف چه چنان ديگر   عبار   به

 كني   توصيف را ها نمونه
 درستي  ةبرنامبا  قدي  درسي ةبرنام فرهنگيان  دانشگاه استادان ازمنظر تحقيق: اول ةفرضي
 دانشتگاه  دانشتجومعلمان  اي حرفته  هتاي  صتالحيت  افتاايش  در انگليستي  زبان ةرشت جديد

 دارد  داري معني تفاو  فرهنگيان
 استتيودنت  تتي  آزمتون  از و دهشت  تشکي  آماري فر  ابتدادر فرضيه  اين بررسي براي
  است شده  استفاده 3 جدول طبق مستق  هاي گروه

H0:µ1=µ2 

H1:µ1≠µ2 

ۀرشتجدیدوقدیمدرسیۀبرنامدردانشجومعلمانیاحرفهصالحیتتوصیفیهایآماره.2جدول
فرهنگیاندانشگاهانگلیسیزبان

 میانگینازاستانداردخطای معیارانحراف میانگین Nدرسیۀبرنام

 04/0 44/0 38/3 87 جدید

 03/0 30/0 15/3 87قدیم
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 يا حرفته  صتالحيت  معيتار  انحتراف  و ميتانگين   دهتد  يمت  نشتان  2 جدول كه طور همان
  15/3 30/3 قتدي   درستي  ةبرنام در و  38/3 44/0 جديد درسي ةبرنام در دانشجومعلمان

 درستي  ةبرنامت  در دانشتجومعلمان  يا حرفته  صتالحيت  ميتانگين  افتاايش  گتر  بيان كه است
  است جديد

درسیۀبرنامدرمعلماندانشجویاحرفهصالحیتۀمقایسمنظوربهمستقلتیآزموننتایج.3جدول
انگلیسیزبانۀرشتجدیدوقدیم

 

یبرالونآزمون
یبرابریبررس
 انسیوار

 نیانگیمیبرابریبرایتآزمون

F Sig. T Df 
Sig. 

(2-tailed) 

تفاوت
 نیانگیم

یخطا
استاندارد
 هااختالف

95نانیاطمةباز
 درصد

حد
 نییپا

 باالحد

 ـ دیجد
میقد

انسیوار
برابر

66/
26
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انسیوار
89/3   نابرابر

 

41/
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 دار يمعنت  ستطح  و F 26/66 مقتدار  بتا  لتون  آزمتون  كته  دهتد  يمت  نشان 3 جدول نتاي 
000/0 sig شتود   يمت  پذيرفتته  هتا  يتانس وار برابري فر   بنابراين  است 05/0 از تر كوچک 
  استت  05/0 از تتر  كوچک sig   000/0 دار يمعن سطح و t   89/3 مقدار با t ةآمار كه جا آن از

 فرهنگيتان  دانشتگاه  دانشجومعلمان يا حرفه صالحيت ميانگين بين معناداري تفاو بنابراين 
 ميتتانگين عتتددي مقتتدار كتته طتتور همتتان و برقتترار استتت قتتدي  و جديتتد درستتي ةبرنامتت در

 درستي  ةبرنامت   فرهنگيتان  دانشتگاه  استتادان  ازمنظر  دهد مي نشان 2 جدول در شده  محاسبه
 صتالحيت  افتاايش  در رشتته  اين قدي  درسي ةبرنام در مقايسه با انگليسي زبان ةرشت جديد
 بود  خواهد تر موفق اي مالحظه درخور طور به فرهنگيان دانشگاه دانشجومعلمان اي حرفه

 ةبرنامت  بتا  مقايسته  در انگليسي زبان دبيري ةرشت جديد درسي ةبرنام :تحقيق دوم ةفرضي
 تتأثير  دانشتجومعلمان  مهتار   و  نگتر   دانتش   تقويت در فرهنگيان دانشگاه قدي  درسي
 دارد  داري معني
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 تتي  آزمون از و دش تشکي  آماري فر  ابتدادر فرضيه اين آزمودن برايدانش:یتتقو
 د ش استفاده مستق  هاي گروه استيودنت

فرهنگیاندانشگاهانگلیسیزبانۀرشتدانشجومعلماندانشتقویتتوصیفیهایآماره.4جدول

 میانگینازاستانداردخطای معیارانحراف میانگین Nدرسیۀبرنام

 025/0 24/0 62/3 87جدید

 064/0 60/0 59/3 87قدیم

 دانتتش تقويتتت معيتتار انحتتراف و ميتتانگين  دهتتد متتي نشتتان 4 جتتدول كتته طتتور  همتتان
  59/3 60/0 قتدي   درستي  ةبرنام در و  62/3 24/0 جديد درسي ةبرنام در دانشجومعلمان

 انگليستي  زبتان  ةرشت دانشجومعلمان دانش تقويت ميانگين مقادير كه شود مي مالحظه است 
 ندارند  ديگر يک با چنداني تفاو  فرهنگيان دانشگاه

انگلیسیزبانۀرشتدانشجومعلماندانشتقویتمیزانۀمقایسمنظوربهمستقلتیآزموننتایج.5جدول
فرهنگیاندانشگاه

 

برایلونآزمون
برابریبررسی

 واریانس

 میانگینبرابریبرایتیآزمون

F Sig. T Df
Sig. 
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تفاوت
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 دار معنتي  ستطح  و F 62/34 مقتدار  بتا  لتون  آزمتون  كته  دهتد  متي  نشان 5 جدول نتاي 
000/0 sig شتود   متي  پذيرفتته  هتا  واريتانس  برابري فر  بنابراين است  05/0 از تر كوچک 
  استت  05/0 از تتر  بتار   sig   68/0 دار معنتي  سطح و t   40/0 مقدار با t ةآمار كه جا آن از
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 قتدي   درستي  ةبرنامت  بتا  مقايسته  در انگليستي  زبان دبيري ةرشت جديد درسي ةبرنام بنابراين
 داشت  نخواهد داري معني تفاو  دانشجومعلمان دانش تقويت در فرهنگيان دانشگاه

نگرش:تقویت

فرهنگیاندانشگاهانگلیسیزبانۀرشتدانشجومعلماننگرشتقویتتوصیفیهایآماره.6جدول

 میانگینازاستانداردخطای معیارانحراف میانگین Nدرسیۀبرنام

 041/0 38/0 75/3 87جدید

 03/0 35/0 30/3 87قدیم

 نگتتر  تقويتتت معيتتار انحتتراف و ميتتانگين  دهتتد متتي نشتتان 6 جتتدول كتته طتتور  همتتان
  30/3 35/0 قتدي   درستي  ةبرنامت  در و  75/3 38/0 جديتد  درسي ةبرنام در دانشجومعلمان

 است  جديد درسي ةبرنام در دانشجومعلمان نگر  تقويت ميانگين افاايش گر بيان كه است

زبانۀرشتدانشجومعلماننگرشتقویتمیزانۀمقایسمنظوربهمستقلتیآزموننتایج.7جدول
فرهنگیاندانشگاهانگلیسی

 

بررسیبرایلونآزمون
 واریانسبرابری

 میانگینبرابریبرایتیآزمون
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 sig 29/0 دار معنتي  سطح و F 08/1 مقدار با لون آزمون كه دهد مي نشان 7 جدول نتاي 
 بتا  t ةآمتار  كته  جتا  آن از شود  مي رد ها واريانس برابري فر   بنابراين است  05/0 از تر بار 
 دكتر  بيتان  تتوان  متي   است 05/0 از تر كوچک sig   000/0 دار معني سطح و t   08/8 مقدار
 دانشتگاه  قتدي   درستي  ةبرنامت  و انگليستي  زبتان  دبيتري  ةرشتت  جديتد  درسي ةبرنام بين كه
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 كته  طتور  همتان  و دارد دوجتو  داري معني تفاو  دانشجومعلمان نگر  تقويت در فرهنگيان
 ةرشتت  جديتد  درستي  ةبرنامت  دهتد   متي  نشان 6 جدول در شده  محاسبه ميانگين عددي مقدار
 نگتر   تقويتت  در فرهنگيتان  دانشتگاه  درستي  ةبرنامت  بتا  مقايسته  در انگليسي زبان دبيري

 د بو خواهد تر موفق اي مالحظه درخور طور  به دانشجومعلمان
مهارت:تقویت

فرهنگیاندانشگاهانگلیسیزبانۀرشتدانشجومعلمانمهارتتقویتتوصیفیهایآماره.8جدول

 میانگینازاستانداردخطای معیارانحراف میانگین Nدرسیۀبرنام

 076/0 712/0 80/2 87جدید

 057/0 53/0 54/2 87قدیم

 مهتتار  تقويتتت معيتتار انحتتراف و ميتتانگين  دهتتد متتي نشتتان 8 جتتدول كتته طتتور  همتتان
  54/2 53/0 قتدي   درستي  ةبرنامت  در و  80/2 71/0 جديتد  درسي ةبرنام در دانشجومعلمان

 است  جديد درسي ةبرنام در دانشجومعلمان مهار  تقويت ميانگين افاايش گر بيان كه است

ۀرشتدانشجومعلمانمهارتتقویتمیزانۀمقایسمنظوربهمستقلتیآزموننتایج.9جدول
فرهنگیاندانشگاهانگلیسی زبان

 

برایلونآزمون
 واریانسبرابریبررسی

 میانگینبرابریبرایتیآزمون

F Sig. T Df 
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 دار معنتي  ستطح  و F 16.47 مقتدار  بتا  لتون  آزمتون  كته  دهتد  متي  نشان 9 جدول نتاي 
000/0 sig شتود   متي  پذيرفتته  هتا  واريتانس  برابري فر   بنابراين است  05/0 از تر كوچک 
 استت   05/0 از تتر  كوچک sig   000/0 دار معني سطح و t  69/2 مقدار با t ةآمار كه جا ازآن
 دبيتري  ةرشتت  جديد درسي ةبرنام بين فرهنگيان  دانشگاه استادان ازمنظر كه دكر بيان توان مي
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 معلمتان  دانشتجو  مهتار   تقويتت  در فرهنگيان دانشگاه قدي  درسي ةبرنام و انگليسي زبان
 انگليستي  زبان دبيري ةرشت جديد درسي ةبرنام كه معنا اين به  دارد دوجو داري معني تفاو 

 دانشتجومعلمان  مهتار   تقويتت  در فرهنگيتان  دانشتگاه  قتدي   درستي  ةبرنامت  با مقايسه در
  بود خواهد تر موفق مراتب   به

 انگليستي  زبان دبيري ةرشت قدي  درسي ةبرنامبا  جديد درسي ةبرنام :تحقيق سوم ةفرضي
 دانتش  و  (PCK) تربيتتي ت  موضوعي دانش  (PK) تربيتي دانش تقويت در فرهنگيان دانشگاه
 دارد  معناداري تفاو  (CK) يموضوع

فرهنگیاندانشگاهانگلیسیزبانۀرشتدانشجومعلمانتربیتیدانشتقویتتوصیفیهایآماره.10جدول

 میانگینازاستانداردخطای معیارانحراف میانگینNدرسیۀبرنام

 04/0 42/0 34/3 87جدید

 04/0 37/0 09/3 87قدیم

 تربيتتي  دانش تقويت معيار انحراف و ميانگين  دهد مي نشان 10 جدول كهطورهمان
  37/0 قتدي   درستي  ةبرنامت  در و  34/3 42/0 جديد درسي ةبرنام در دانشجومعلمان

 درستي  ةبرنامت  در دانشجومعلمان تربيتي دانش تقويت ميانگين افاايش گر بيان كه است 09/3
 است  جديد

ۀرشتدانشجومعلمانتربیتیدانشتقویتمیزانۀمقایسمنظوربهمستقلتیآزموننتایج.11جدول
فرهنگیاندانشگاهانگلیسی زبان

 

بررسیبرایلونآزمون
 واریانسبرابری
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   011/0 دار معنتي  ستطح  و F 63/6 مقدار با لون آزمون كه دهد مي نشان 11 جدول نتاي 
sig ةآمار جاكه ازآن شود  مي پذيرفته ها واريانس برابري فر   بنابراين است  05/0 از تر كوچک 

t 99/3 مقدار با  t 000/0 دار معني سطح و   sig كته  دكر بيان توان مي است  05/0 از تر كوچک 
 دانتش  تقويتت  در فرهنگيان دانشگاه انگليسي زبان دبيري ةرشت قدي  و جديد درسي ةبرنام بين

 شتده  محاستبه  ميانگين عددي مقدار از كه طور  همان و دارد وجود معناداري تفاو  (PK) تربيتي
 قدي  ةبرنام در مقايسه با انگليسي زبان دبيري ةرشت جديد درسي ةبرنام  آيد برمي 10 جدول در

  بود خواهد تر موفق بسيار (PK) تربيتي دانش تقويت در فرهنگيان دانشگاه

انگلیسیزبانۀرشتدانشجومعلمانتربیتیـموضوعیدانشتقویتتوصیفیهایآماره.12جدول
فرهنگیاندانشگاه

 میانگینازاستانداردخطای معیارانحراف میانگین Nدرسیۀبرنام

 04/0 42/0 34/3 87جدید

 04/0 37/0 09/3 87 قدیم

 دانتش  تقويتت  معيار انحراف و ميانگين  دهد مي نشان 12 جدول مندرجا  كه طور   همان
 درستي  ةبرنامت  در و  34/3 42/0 جديتد  درسي ةبرنام در دانشجومعلمان تربيتي ت موضوعي

 تربيتتي تت   موضتوعي  دانتش  تقويتت  ميتانگين  افتاايش  گر بيان كه است  09/3 37/0 قدي 
 است  جديد درسي ةبرنام در دانشجومعلمان

تربیتیـموضوعیدانشتقویتمیزانۀمقایسمنظوربهمستقلتیآزموننتایج.13جدول
فرهنگیاندانشگاهانگلیسیزبانۀرشتدانشجومعلمان

 

برایلونآزمون
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  025/0 دار معنتي  ستطح  و F  08/5 مقدار با لون آزمون  دهد مي نشان 13 جدول نتاي 
sig جاكته  ازآن شتود   متي  پذيرفته ها واريانس برابري فر   بنابراين  است 05/0 از تر كوچک 
 تتوان  متي   استت  05/0 از تتر  كوچک sig   0.006 دار معني سطح و t  75/2 مقدار با t ةآمار
 در فرهنگيتان  دانشگاه انگليسي زبان دبيري ةرشت قدي  و جديد درسي ةبرنام بين كه دكر بيان

 مقتدار  كته  طتور  همان و دارد وجود معناداري تفاو  (PCK) تربيتيت  موضوعي دانش تقويت
 جديتد  درستي  ةبرنام دهد  مي نشان گروهي هاي آماره جدول در شده محاسبه ميانگين عددي
 تقويتت  در قتدي   درستي  ةبرنامت  در مقايسه بتا  فرهنگيان دانشگاه انگليسي زبان دبيري ةرشت

 است  بوده تر موفق (PCK) تربيتيت  موضوعي دانش

فرهنگیاندانشگاهانگلیسیزبانۀرشتدانشجومعلمانموضوعیدانشتقویتتوصیفیهایآماره.14جدول

 میانگینازاستانداردخطای معیارانحراف میانگین Nدرسیۀبرنام

 05090/0 47564/0 33/3 87جدید

 03666/0 34191/0 14/3 87 قدیم

 دانتش  تقويتت  معيار انحراف و ميانگين  دهد مي نشان 14 جدول مندرجا  كه طور همان
 قتدي   درستي  ةبرنامت  در و  33/3 47/0 جديتد  درستي  ةبرنام در دانشجومعلمان موضوعي

34/0  14/3 در دانشتجومعلمان  موضتوعي  دانتش  تقويت ميانگين افاايش گر بيان كه است 
 است  جديد درسي ةبرنام

ۀرشتدانشجومعلمانموضوعیدانشتقویتمیزانۀمقایسمنظوربهمستقلتیآزموننتایج.15جدول
فرهنگیاندانشگاهانگلیسیزبان

 

برایلونآزمون
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 دار معنتي  ستطح  و F  86/19 مقتدار  بتا  لتون  آزمتون  كته  دهد مي نشان 15 جدول نتاي 
0003/0   sig شتود   متي  پذيرفته ها واريانس برابري فر   بنابراين است  05/0 از تر كوچک 
 استت   05/0 از تر كوچک sig   0003/0 دار معني سطح و t  03/3 مقدار با t ةآمار جاكه ازآن
 انگليستي  زبتان  دبيتري  ةرشتت  قتدي   درسي ةبرنامبا  جديد درسي ةبرنام كه دكر بيان توان مي

 از كته  طتور  همتان  دارد  معناداري تفاو  (CK) موضوعي دانش تقويت در فرهنگيان دانشگاه
 در مقايسته بتا   جديد درسي ةبرنام  آيد برمي 14 جدول در شده  محاسبه ميانگين عددي مقدار
 موضتوعي  دانتش  تقويت در فرهنگيان دانشگاه انگليسي زبان دبيري ةرشت قدي  درسي ةبرنام
(CK) بود  خواهد تر موفق 

 

 تحلیل و بحث .5

 در انگليستي  زبتان  دبيتري  ةرشتت  جديتد  درستي  ةبرنام شد  ذكر قب  بخش در كه طور همان
 تتر  موفتق  دانشتجومعلمان  دانتش  تقويتت  در فرهنگيان دانشگاه قدي  درسي ةبرنام با مقايسه
 طتتور  بتته دانشتتجومعلمان مهتتار  و نگتتر  تقويتتت در كتته حتتالي در  كتترد نخواهتتد عمتت 
 ايجتاد  كته  داشتت  بيتان  تتوان  مي فو  ةنتيج ينيتب در  بود خواهد تر موفق اي مالحظه درخور
 دو از تتر  مهت   نگتر   ةحيطت  در تغييتر  و است دانش ةحيط از تر ه م مهار  ةحيط در تغيير
 كته  نبتود  انتظار از دور  اساس همين بر ( 1387 بينقي و رضواني )سعيدي است ديگر ةحيط
 پترور   بتر  كته  فراواني يدتأك با  فرهنگيان دانشگاه انگليسي زبان ةرشت جديد درسي  ةبرنام
 منظتور  بته  تتري  بتيش  فرصت كه باشد شده  ينتدو اي گونه  به  دارد يتباصالح و فکور معل 

  دكنت  فتراه   دانشتجومعلمان  بتراي   استت  تتدريس  در مه  بسيار عاملي كه  نگر  تقويت
 دروستي  ةارائت  بتا  فرهنگيتان  دانشتگاه  انگليستي  زبان ةرشت جديد درسي ةبرنام است  گفتني

 كتردن  نهادينته  و نگتر   تغييتر  در ستعي  «ادبيا  ازطريق خالقيت» و «معلمي ةفلسف» قبي  از
 استت  (1391) نژاد ماليي هاي يافته با گام ه  يافته اين دارد  دانشجومعلمان در جديد رويکرد

 وابستتگي  معلمان اي حرفه صالحيت مهار   و دانش بر عالوه كرد بيان خود پژوهش در كه
 هتاوس  و باستادور  راستتا   ايتن  در  دارد معلمتي  ةحرف به مطلو  نگر  داشتن به شديدي

(Bassador and Havos 1999) تتدريس  به را معلمان نگر  بتوان كه ينا براي نظرند كه اين بر 
 زيترا  ؛دارد يا مالحظته  درختور  تتأثير  خالقيتت  آموزشتي  هتاي  برنامه كرد  بهتر خود شغ  و

 افتاايش  موجتب  و باشتد  متؤثر  معلمان ةانگيا عنصر و نگر  رد تواند مي خالقيت آموز 
 و اطالعتا   انتقتال  يجا  به بايد معل   تربيت مراكا  بنابراين شود  فراشناختي هاي مؤلفه سطح
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 درستمت  معلمتان  چتون   بپتردازد  ختال   هاي ذهن پرور  و نگر  تغيير به پروري حافظه
 خواهنتد  آموزان دانش در تغييرا  اين با راهي ه  به قادر صورتي در تغييرا   اين گامان پيش
 هتا  نآ ذهنتي  خالقيتت  بتا  مهت   ايتن  و ندشتو  مجهتا  الزم   نگر و مهار  دانش به كه بود

 دارد  مستقي  وابستگي
 انگليستي  زبتان  دبيري ةرشت جديد درسي ةبرنام  كه اين حاضر پژوهش ديگر هاي يافته از

 و تربيتتي   موضتوعي   دانتش  تقويتت  در قتدي   درسي ةبرنام با مقايسه در فرهنگيان دانشگاه
 انتداز  چشت   يافتته  ايتن  بتود   خواهتد  تر موفق بسيار دانشجومعلمان تربيتيت  موضوعي دانش
 و كت   در معلمتان  ضعيف عملکرد از بخشي كه رسد مي نظر به زيرا  كند مي ترسي  را روشني
 ةبرنامت  بارةدر (1382) عابدي پژوهش نتاي   راستا اين در دارد  ريشه درسي واحدهاي كيف
 هتاي  توانتايي  از نتاچياي  بختش  بته  فقتط  تربيتي واحدهاي كه داد نشان معل  تربيت درسي
 مهت   هتاي  مؤلفته  در معلت    تربيتت  ةدور آموختگان دانش بنابراين  است داشته اشاره تدريس
 اند  داشته ضعيفي عملکرد تدريس
 دانتش  و (CK) موضتوعي  دانتش  تدريس گذشته در ( 1394) همکاران و عدلي از نق  به
 حتوزه  ايتن  در (Shulman 1987) شتالمن  كته  تلفيقي با اما بود  مجاا صور  به (PK) تربيتي
 نتو   ايتن  شتد   حاصت   (PCK) تربيتتي  ت موضوعي دانش نام به جديد رويکردي  ددا انجام
 و  تصتاوير  قومي  هاي ي تمث شام  كه است تربيتي دانش و موضوعي دانش از تلفيقي دانش
 تنظتي   آمتوزان  دانتش  براي فه   قاب  صور  به درسي موضوعا  كه است راهي كالم  يک در
 يهتا  دانشتگاه  درسي هاي برنامه ةسرلوح در بايد ها يتصالح اين به توجه  بنابراين شوند  مي

 گيرد  قرار معل   تربيت
 شترط   يشپت  موضتوعي  دانش اند كه بر آن (Gregson and Hillier 2015) هيليير و گرگسون

 تربيتتي  تت  موضوعي دانش داشتن براي معل   بنابراين است  تربيتيت  موضوعي دانش ةتوسع
 زبتان  ةرشتت  جديتد  درستي  ةبرنام  رو ينا از  است خود موضوعي دانش ةتوسع نيازمند قوي

 يواحتدها  آمتوز   در رشته اين قدي  درسي ةبرنام در مقايسه با فرهنگيان دانشگاه انگليسي
 برابتر  سته  و ني  و کي حدود ترتيب به تربيتي ت موضوعي دانش و موضوعي دانش به مربوط
 و موضتوعي  يهتا  دانتش  بته  مذكور ةرشت جديد درسي ةبرنام در كه مفهوم بدين است  شده

 كته   ييجتا  آن از است  هشد قدي  درسي ةبرنام در مقايسه با تري بيش يدتأك تربيتي ت موضوعي
 تت  موضتوعي  دانتش  كته  كنند مي بيان (Van Dijk and Kattmann 2007) كاتمن و ديجيک ون

 بته  نيا جديد درسي ةبرنام در بنابراين يابد  يم توسعه معلمان واقعي تدريس تمرين با تربيتي
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 و عملتي  دانتش  ايتن  بته  مربتوط  يواحتدها  درصتد  60 از بيش و است شده تأكيد مه  اين
 شوند  مي ارائه كارگاهي
 ةارائت  و محتتوا  بتر  تستلط  آموزشتي   يها مهار  بر تسلط معل  هاي يژگيو ترين مه  از

 از يازستتنجين و  پرنشتتاط داري كتتالس پاستتخ  و پرستتش تکليتتف  تعيتتين آن  مطلتتو 
 را ختود  دانش تا دهد فرصت آموزان دانش به بايد معل  است  تدريس فرايند در آموزان دانش

 نتد كن قتادر  را معلمان كه ندشو ارائه اي گونه به بايد معل   تربيت در درسي هاي برنامه بسازند 
 كننتد   پيدا را خود شاگردان واقعي دنياي و موردتدريس مفاهي  بين پيوند يبرقرار توانايي تا
 عمليتاتي  درس كتالس  در تربيتي ت موضوعي دانش كمک با تر بيش ها يژگيو اين كه جا آن از
 ايتن  تقويتت  بتر  ستعي  فرهنگيتان  دانشگاه انگليسي زبان ةرشت جديد سرفص  در  ندشو  يم

 نشتان  (1388) كريمتي  و نيکنتامي  پتژوهش  نتاي  است  دهكر دانشجومعلمان در مه  دانش
 معلمتان  فقط بلکه  است نداشته را توانايي اين درگذشته معل   تربيت مراكا درسي ةبرنام  داد
 ةنتيجت  استت   كترده   يتترب ها آن كاربرد از جداي و نظري صور  به مطالب آموز  براي را

 آمتوزان  دانتش  كه  عصر اين در است  كننده  مصرف و يا خانه گ  هاي يتشخص تربيتي چنين
 بنتابراين   استت  گذشتته  از دشتوارتر  معل  نقش بگيرند  فکري خوراک توانند مي ييهرجا از

 تتوان  نمتي  ديروز دانش با  ديگر عبار   به اوست  نگر  و  مهار  دانش  بودن روز به مستلام
 كرد  تربيت فردا براي را امروز آموزان شدان

 

 گیری نتیجه .6

 يبتاً تقر  ددار اي يژهو اولويت معل   تربيت درسي يها برنامه در پژوهش اخير يها دهه در
 تربيتت  درستي  ةبرنام اهميت و نقش بر تربيت و تعلي  متخصصان و نظران صاحب ةهم
 داننتد   يمت  آموزشتي  نظتام  هر هاي يتاولو از را آن تحول و اصالح و دارند تأكيد معل  

 رد متؤثر  عوامت   امتا  باشتي    داشتته  باصتالحيت  معلمتي  بايد كه باورند اين بر همگان
 در متؤثر  نظران  صاحب اكثر كه عاملي است  موردبحث همواره معل  اي حرفه صالحيت
 از پتس   رو  يتن ا از استت   معل   تربيت درسي ةبرنام دانند  مي معلمان اي حرفه صالحيت
 رشتتته  ايتتن در داده رخ تحتتوال  بررستتي و 1390  دي در فرهنگيتتان دانشتتگاه تأستتيس
 دانشتگاه  ةنام  اساس درراستاي انگليسي زبان ةرشت مصو  هاي برنامه بازنگري ضرور 
 پتيش  از  يشبت  معل   تربيت ملي درسي ةبرنام در اتخاذشده هاي گيري جهت و فرهنگيان
 شد  احساس
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  فرهنگيتان  دانشتگاه  انگليستي  زبان آموز  ةپيوست كارشناسي درسي ةبرنام بازنگري در
 در كته  ترتيتب  بدين  گرفت قرار موردتوجه فکور و  خال   شايسته  متخصص معل   تربيت
 العمتر   متادام  يادگيري هاي مهار  به ها آن تجهيا و معل  اي حرفه نيازهاي به توجه برنامه اين
 كتالن  طراحتان  از نقت   به است  تأكيد مورد خود ةحرف با مرتبط هاي شايستگي كسب منظور  به

 محوريتت  جديتد  درستي  ةبرنام در  (1395) فرهنگيان دانشگاه در معل   تربيت درسي ةبرنام
 ايتن  در  چنتين  ه  است  يافته تغيير فعال به انتقالي از وي نقش و است يادگيرنده كالس در

 ةحرفت  در مناستب  شايستتگي  كستب  فرصتت  موضتوعي  دانش با تربيتي دانش تلفيق برنامه
 فرهنگيتان  دانشتگاه  مركاي سازمان كه گرفت نتيجه توان مي بنابراين ؛دكن مي فراه  را معلمي

 بتا  كته  رستيد  اميتد  اين به 1395 سال در انگليسي زبان ةرشت درسي ةبرنام نهايي ويراست با
 اي حرفته  صتالحيت  بتا  معلمتاني  فرهنگيان  دانشگاه هاي پرديس در آن صحيح و دقيق ةارائ

 خواهنتد  ختود  ةحرفت  در مطلتوبي  نگر  و  مهار  دانش  به مجها كه يافت خواهند رشد
 قتدي   و جديتد  درستي  ةبرنام اثربخشي مياان بررسي هدف با حاضر پژوهش  رو ينا از بود 
 در فرهنگيتان  دانشتگاه  دانشتجومعلمان  اي حرفته  صتالحيت  بتر  انگليستي  زبان دبيري ةرشت

  گرفت قرار كار دستور
 ةنامت  پرستش  پايتايي  و روايتي  از اطمينتان  از بعتد   يادشده هدف به يرس دست منظور  به
 بته  گتويي  پاسخ و تکمي  منظور به فرهنگيان دانشگاه انگليسي زبان استاد 87 از ساخته  محقق
 استتادان  منظر از كه داد نشان پژوهش هاي فرضيه آماري تحلي  و  تجايه ةنتيج  شد دعو  آن

 ةبرنامت  در مقايسته بتا   كلتي  طور به انگليسي زبان ةرشت جديد درسي ةبرنام فرهنگيان  دانشگاه
 فرهنگيتان  دانشتگاه  دانشتجومعلمان  اي حرفته  صتالحيت  افتاايش  در رشته اين قدي  درسي

 ةبرنامت  كته  گرفتت  نتيجته  تتوان  متي   چنين ه   بود خواهد تر موفق اي مالحظهدرخور طور به
 فرهنگيتان  دانشتگاه  قدي  درسي ةبرنام با مقايسه در انگليسي زبان دبيري ةرشت جديد درسي

 و نگتر   تقويتت  در كته  حتالي  در  ندارد داري معني تفاو  دانشجومعلمان دانش تقويت در
  بود خواهد تر موفق اي مالحظه  قاب  طور  به دانشجومعلمان مهار 
 

 هانهاد یشپ .7

 فرهنگيان  دانشگاه انگليسي زبان ةرشت جديد سرفص  دروس همة كام  و دقيق بررسي
 فتراه   حاضتر  پتژوهش  نامحقق براي را فرصت اين ها آن عملکردي تکاليف و  اهداف
 نگتر   و  مهتار   دانتش   افاايش در كه  خالقيت آموزشي هاي برنامه فقدان به تا كرد



 293...    یسیانگل زبان یریدب ۀرشت یدجد یدرس ۀبرنام یبررس و نقد

 ستطح  افتاايش  موجب خالقيت آموزشي هاي برنامه ببرند  پي  دارد يباالي تأثير معلمان
 عملکترد  رد خالقيتت  آمتوز   هتاي  برنامته  اين  بر افاون شود  مي فراشناختي هاي مؤلفه
 فرهنگيتان  دانشتگاه  درستي  ريتاان  برنامته  به بنابراين دارد  معناداري و مثبت تأثير خال 
 دانشتگاه  هتاي  سرفصت   در را خالقيتت  آموزشي هاي برنامه حضور كه شود مي نهاد پيش
  نيتاز دارد  تتدريس  فراينتد  در خالقيتت  بته  تر بيش كه  انگليسي زبان ةرشت خصوص  به

 و دانتش  رشتد  موجب تواند مي معلمانجودانش در خالقيت افاايش چون دهند  افاايش
  دشو ها آن در مثبت نگر  ايجاد

 دانشتگاه  انگليسي زبان ةرشت جديد سرفص  كام  سيربر دلي  به حاضر پژوهش نامحقق
 بته  زيتر  نهتاد  پتيش  ةارائت  بته  متذكور   سرفصت   منفي و مثبت نکا  همة يافتن و فرهنگيان

  دارندتماي   فرهنگيان دانشگاه درسي رياان  برنامه
 هتاي  صتالحيت  كستب  و يتادگيري  در اساستي  يعنصر هيجاني هو  كه اين به توجه با
 كته  اي گونته  بته   التذكر  فو  سرفص  در مرتبط هايي واحد يا دروس گنجاندن  است اي حرفه

 ديگتران  هيجتاني  هتو   بازشناستي  ةنحتو  و دانشتجومعلمان  هيجاني هو  تقويت موجب
  دارد ضرور  شود 
 هيجتتاني هتتو  بازشناستتي ( Goleman et al. 2002) همکتتاران و گتتولمن نگتتاه از
 آموزان دانش هيجان به مطلو  دهي  جهت و هدايتو  هيجان  به ورود ةشيو آموزان  دانش

 از پتيش  آمتوز   دوران بايتد  كته  استت  معلمتان  براي تأم درخور و ضروري صالحيت
 انگليستي  زبتان  ةرشتت  آموزشتي  ةبرنامت  در مه  اين كه جا ازآن شوند  تجهيا آن به خدمت
 ايتن  آموزشتي  ةبرنام و سرفص  در مه  اين گنجاندن به نهاد پيش  است شده  گرفته ناديده
 دارد  ضرور  رشته
 

 پیوست

 1ساخته محقق ةنام پرسش از بخش يک
 تعالي بسمه

 فرهنگيان دانشگاه انگليسي زبان دبير تربيت قدي  و جديد سرفص  ارزيابي ةنام پرسش

 گرامي؛ همکار
 دانشتگاه  دبيتر  تربيت ةرشت جديد سرفص  كيفي و كمي ارزيابي هدف با نامه پرسش اين

 استت   شتده  طراحتي  دانشتجومعلمان  اي حرفته  صالحيت بر آن ياثربخش مياان و فرهنگيان
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 هتا  آن كسب با معل  كه است نگر  و  مهار   دانش ةمجموع اي حرفه صالحيت از منظور
 معنتوي  و  اجتمتاعي   اختال    عتاطفي   علمي پرور  به تربيت و تعلي  جريان در دتوان مي

 يتک  هتر  ستنجش  مياان شود مي درخواست عالي جنا  از  بنابراين كند  كمک خود شاگردان
 و قتدي   هاي سرفص  در زير ةنمون مانند به (نگر  و  مهار   دانش) را مذكور ةحيط سه از

  كنيد مشخص فرهنگيان دانشگاه دبير تربيت ةرشت جديد

 نمونه
 انگليسي زبان آموز  در يادگيري واحد طراحي

 محتوي استانداردهاي و درسي ةبرنام تحلي  با يادگيري واحد يک ارزيابي و اجرا  تدوين  طراحي  اهداف:

سنجشمیزان حیطه

 زياد خيلي زياد متوسط ك  √ك  خيلي دانش

 √زياد خيلي زياد متوسط ك  ك  خيلي مهار 

 زياد خيلي زياد متوسط √ك  ك  خيلي نگر 

 معمتول  نيازهاي و  اهداف  تدريس موضو  دربارة درست درک و آگاهي داشتن :دانش
 محتيط  يتک  آوردن فتراه   بتراي  بردهتا  راه از وستيعي  طيتف  دانستتن  طور همين و آموزشي
  مند هدف يادگيري

 ستنجش  بتراي  ارزيتابي  ياهت  بترد  راه از وستيعي  طيتف  از مناستب  ةاستفاد مهارت:
 متديريت  توانتايي   يتاددهي  تت  يادگيري هاي هدف كردن مشخص آموزان  دانش رفتشپي

 و اطالعتا   فنتاوري  از متؤثر  ةاستفاد و  تدريس زمان از درست و مؤثر ةاستفاد كالس 
  آموز  در ارتباطا 
 گتذاري  اثتر  منظتور  بته  الزم اصول از استفاده و تدريس به مثبت نگر  كردن پيدا :نگرش

 بته  يتادگيري  هتاي  فرصتت  دادن مدرسته   و كتالس  ستطح  در آمتوزان  دانش رفتار بر مثبت
 آمتوزان   دانتش  يدانتقتا  تفکر و  تخي  ةقو پرور   آنان يها ويژگي با متناسب آموزان دانش
  خويش يدمآكار دخو به داعتقا و گروهي كار دادن انجام به آموزان دانش تشويق

                                                     

فردیاطالعات
 (      دكتري      )ارشد تحصیلی مدرک                  (      زن      )مرد جنسیت
تـدریسۀسابق (     ادبيا        مترجمي     )آموز  تحصیلی مدرک آخرین گرایش

 سال(             )
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 قدي  سرفص 

 

 جديد سرفص 

 مفاهي  درک و خواندن (1)
 مختلف متون درک و خواندن در مهار  درک اهداف:

 رشته تخصصي و ادبي

 خواندن مهار  (2)
 با عمومي متون شفاهي بيان و درک  مطالعه  اهداف:
 خواندن بردهاي راه انوا  كارگيري هب

 سنجش مياان حيطه سنجش مياان حيطه

 دانش
 خيلي
 ك 

 خيلي زياد متوسط ك 
 زياد

 دانش
 خيلي
 ك 

 خيلي زياد متوسط ك 
 زياد

 مهار 
 خيلي
 ك 

 زياد متوسط ك 
 خيلي
 زياد

 مهار 
 خيلي
 ك 

 زياد متوسط ك 
 خيلي
 زياد

 نگر 
 خيلي
 ك 

 زياد متوسط ك 
 خيلي
 زياد

 نگر 
 خيلي
 ك 

 خيلي زياد متوسط ك 
 زياد

جدیدوقدیمسرفصلدرسیواحدهایبهمربوطاطالعات

 شناسي زبان كليا  (3)
 نظري شناسي زبان بنيادي مفاهي  با آشنايي اهداف:

 
 
 
 

 شناسي زبان (4)
 در شناسي زبان عل  مقدما  و مباني كارگيري به اهداف:

 خارجي زبان آموز 

 سنجش مياان حيطه سنجش مياان حيطه

 دانش
 خيلي
 ك 

 زياد متوسط ك 
 خيلي
 زياد

 دانش
 خيلي
 ك 

 زياد متوسط ك 
 خيلي
 زياد

 مهار 
 خيلي
 ك 

 خيلي زياد متوسط ك 
 زياد

 مهار 
 خيلي
 ك 

 خيلي زياد متوسط ك 
 زياد

 نگر 
 خيلي
 ك 

 خيلي زياد متوسط ك 
 زياد

 نگر 
 خيلي
 ك 

 خيلي زياد متوسط ك 
 زياد

 ترجمه رو  و اصول (5)
 اساسي فنون با دانشجويان آشناساختن اهداف:

 ترجمه

 
 
 
 

 ترجمه فنون و اصول (6)
 ها آن از استفاده و ترجمه فنون و اصول فراگيري اهداف:
 آموز  امر در ها آن از استفاده و متون انوا  ةترجم براي

 سنجش مياان حيطه سنجش مياان حيطه

 دانش
 خيلي
 ك 

 زياد متوسط ك 
 خيلي
 زياد

 دانش
 خيلي
 ك 

 زياد متوسط ك 
 خيلي
 زياد

 مهار 
 خيلي
 ك 

 خيلي زياد متوسط ك 
 زياد

 مهار 
 خيلي
 ك 

 خيلي زياد متوسط ك 
 زياد

 نگر 
 خيلي
 ك 

 خيلي زياد متوسط ك 
 زياد

 نگر 
 خيلي
 ك 

 خيلي زياد متوسط ك 
 زياد



 1398بهمن  یازدهم،شمارة  نوزدهم، سال ،یانسان علوم یها برنامه و متون یانتقاد ۀنام پژوهش   296

 نامه کتاب

  «ابتتدايي  ةدور معلمتان  يا حرفته  يهتا  مهتار   يتابي  ارز »  (1385)فترزاد   الته  ولتي  و زهرا پژوه  دانش
  5    18 س  آموزشي هاي ينوآور ةنام فص 
 كاركنتان  ختدمت  ضمن آموز  ياثربخش مياان يبررس» ( 1387)بينقي  تقي و دمحمو رضواني  سعيدي
  29    رفتار دانشور ةنامفص   «انقال  اسالمي شهيد بنياد
 و تعلتي   ةنامت فص   «جهان كشور چند و ايران معل   يتترب ةبرنام تطبيقي بررسي»  (1388) زهرا شعباني 

  73    3 س  تربيت
 يكتاردان  درستي  ةبرنام (شده تجربه و رسمي  آرماني ) ةگان سه سطوح بر أمليت»  (1382) لطفعلي عابدي 
  72   ت يتربو   يتعل نامةفص   «معل   تيترب
 از اصتفهان  شهر نظري ةمتوسط مقطع دبيران ةاستفاد چگونگي ةمطالع و بررسي»  (1380) پروين عباسي 

  3    21 س  تيترب و تعلي  ةنامفص   «يآموزش كمک وساي 
  «معلمتتان يا حرفتته رشتتد فتتراروي اساستتي موانتتع بررستتي»  (1395) صتتفري اكتترم و بيتتژن عبتتدالهي 
  58    آموزشي هاي ينوآور

  فکتور  معلت     تربيتت  ةنامت فص   «PCK رويکرد با معل  يا حرفه صالحيت ارتقاي»  (1394) فريبا عدلي 
  1    1س 
 مصتو   يهتا  برنامته  يرتتأث  ةمطالع»  (1391) يواجار رباباپو  يمر و  عموپورمسعود    ياسماع پور كام 

  21    آموزشي مديريت و رهبري ةنامفص   «معلمان يا حرفه هاي يتصالح بر خالقيت آموز 
 ارچو هت چ و عمتومي  آمتوز   معلمتان   يا حرفه صالحيت»  (1388)نيکنامي  مصطفي و فريبا كريمي 

  23    يدرس يايربرنامه در پژوهش ةنامدوفص   «مناسب اداركي
  182    معل  رشد  «شدن يا حرفه ضرور »  (1383) وجيهه گمينيان 
  «ابتتدايي  آمتوز   ةدور دانشتجومعلمان  مطلتو   يا حرفته  هتاي  يتصتالح »  (1391) اعظ  نژاد  ماليي

  44    11 س  آموزشي هاي ينوآور ةنام فص 
  14    سخن ةنامفص   «درسي كتا  تأليف و طراحي ةشيو»  (1384) حسن ملکي 

 ةارائت  و عمتومي  آمتوز   معلمتان  يا حرفته  يهتا  تيصتالح »  (1388)كريمي  فريبا و مصطفي نيکنامي 
  121    درسي ياير برنامه و تربيتي علوم در پژوهش و دانش ةنشري  «مناسب ادراكي ارچو هچ
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