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گرایش به علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی  چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه و مقایسه ابعاد میزان 

با میزان مهارت های قرن21 بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان پردیس تربیت معلم عالمه طباطبایی 
گردآوری داده ها پرسشنامه میزان  ابزار  انجام شد.  ارومیه بودند. نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای 
گرایش به علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی و پرسشنامه میزان مهارت های الزم برای قرن 21 بود و روایی آن 
کرونباخ به ترتیب برابر با 0/762 و 0/710  کردند. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای  را متخصصان تأیید 
t تک نمونه ای، ضریب همبستگی  آماری  آزمون های  آمار توصیفی و  از  برای تحلیل داده ها  به دست آمد. 
که میزان  پیرسون و تحلیل واریانس چندگانه در قالب نرم افزار SPSS26 استفاده شد. یافته ها نشان داد 
آنها به طراحی و فناوری  گرایش  گرایش به ریاضی و علوم دانشجومعلمان در سطح متوسط قرار دارد، اما 
مهارت  و  متوسط  سطح  در  آنها  مشارکت  و  رهبری  مهارت های  میزان  همچنین  است.  متوسط  از  باالتر 
رابطه مثبت و معنادار  از وجود  کی  نتایج حا این،  بر  از متوسط است. عالوه  باالتر  خودمدیریتی در سطح 
گرایش به STEM و میزان مهارت های قرن 21 در میان دانشجومعلمان است.  بین برخی مؤلفه های میزان 
برخی  در  تربیت معلم  رشته های مختلف  دانشجویان  بین  واریانس چندگانه،  تحلیل  آزمون  نتایج  مطابق 

گرایش به STEM تفاوت معنادار وجود دارد. مؤلفه های 

گرایش به STEM، مهارت های قرن 21، دانشجو، معلم کلیدی:  گان  واژ
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مقدمه� 1
مفهـوم 1STEM را بـرای اولیـن بـار بنیـاد علـوم ملـی آمریـکا2 و به عنـوان تلفیـق علـوم، فنـاوری، مهندسـی و 
کـه  را می دهـد  امـکان  ایـن  گیـران  بـه فرا  STEM آمـوزش   .)Sanders, 2009( کـرده اسـت ح  ریاضیـات مطـر
کل درک و فواصـل موجـود میـان رشـته های ریاضیـات، علـوم، فنـاوری و مهندسـی  جهـان را به عنـوان یـک 
کیـد و محتـوای جامعـی ارائـه  کننـد. بنابرایـن، در STEM بـر تلفیـق دانـش در ایـن سـه حیطـه تأ را حـذف 

.)Israel et al., 2013( می شـود 
گذشـته نیـاز دارد،  کار بـا مهارت هایـی متفـاوت از  بـا پیشـرفت علـم و فنـاوری، جامعـه امـروز بـه نیـروی 
و  شایسـتگی ها  بایـد  ریاضیـات،  و  ادبیـات  قبیـل  از  پایـه  مهارت هـای  داشـتن  بـر  عـالوه  آنهـا  کـه  به طـوری 
مهارت هایـی از قبیـل حـل مسـئله، تفکـر انتقادی، خالقیت، همکاری و جسـت وجوگری را نیز داشـته باشـند 
کـه ایـن مهارت هـا به عنـوان مهارت هـای الزم در قـرن 21 شـناخته می شـوند. به منظـور آمـوزش مهارت هـای 
 .)Drew, 2011( گیـران، بسـیاری از نظام هـای آموزشـی جهـان اصالحاتـی را انجـام داده انـد قـرن 21 بـه فرا
نقطـه مرکـزی ایـن تغییـرات در نظام هـای آموزشـی را ریاضیـات، علـوم، فناوری و مهندسـی شـکل داده اند. از 
گیران و دانشـجویان می توانند بر چالش های  که فرا طریق مطالعه علوم، فناوری، مهندسـی و ریاضی اسـت 
کمبـود انـرژی و مسـائل مربـوط به سـالمت انسـان ها فایق  جهـان امـروزی از قبیـل مشـکالت محیـط زیسـت، 
آینـد )Bybee, 2013(. لـذا، در جهـان قـرن 21 افـرادی قـادر بـه شناسـایی، درک و فهـم مسـائل پیچیـده و 
 .)Meng  et al., 2013( کافـی داشـته باشـند کـه بـه STEM  تسـلط  نیـز ارائـه راه حـل بـرای آنهـا خواهنـد بـود 
گیـران و  گرفتـن پیشـرفت های سـریع اقتصـادی، اجتماعـی، علـوم و فنـاوری در عصـر حاضـر، فرا بـا در نظـر 
دانشـجویان بایـد بـه مهارت هـای قـرن 21 از جملـه تفکـر انتقـادی، حـل مسـئله، مشـارکت و رهبـری، زیرکـی 
کنجـکاوی و خالقیـت، بـه  کارآفرینـی، ارتبـاطــات مـؤثــر، دسـتیابی و تحلیـل اطالعـات،  و سـازگاری، ابتـکار و 
Salas-( انـدازه دانـش دربـاره علـوم، خواندن، نوشـتن، زندگی، آینده کاری و مسـئولیت پذیری مسـلط باشـند

کـه دانـش و توانایـی الزم را  کاری نیـاز خواهنـد داشـت  Pilco, 2013(. فرصت هـای شـغلی جدیـد بـه نیـروی 

در ریاضیـات، علـوم، فنـاوری و مهندسـی )STEM( داشـته باشـند و همچنیـن از مهارت هـای قـرن 21؛ یعنـی 
رهبری، خودمدیریتی و مشـارکت برخوردار باشـند. درصد باالیی از این شـغل ها به این مهارت ها در سـطح 
کار مسـلط بـه شایسـتگی های STEM و  متوسـط نیـاز خواهنـد داشـت و لـذا، مسـئولیت تربیـت ایـن نیـروی 

مهارت هـای قـرن 21 برعهـده مـدارس و دانشـگاه ها خواهـد بـود
)Unfried et al., 2015(. رسـیدن بـه ایـن مرحلـه صرفـًا بـا تدریـس مفاهیـم پایـه علـوم ممکـن نیسـت؛ 
بـا  به عبـارت دیگـر، آمـوزش مهارت هایـی مثـل رهبـری، خالقیـت، تفکـر انتقـادی، حـل مسـئله و مشـارکت 
اسـتفاده از رویکرد سـنتی آموزشـی امکان پذیر نیسـت )Akgündüz et al., 2015(. امروزه، آنچه در نظام های 
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،)Motahhari Nejad, 2015( گیران و دانشـجویان اسـت  آموزشـی مطلوب اسـت، آموزش تلفیقی و جامع فرا
منظـور،  ایـن  بـرای  کننـد.  کسـب   STEM آمـوزش  طریـق  از  را   21 قـرن  مهارت هـای  آنهـا  کـه  به نحـوی 
 رشـته های علـوم، فنـاوری، مهندسـی و ریاضیـات در پـرورش مهارت هـای قـرن 21 نقـش بسـیار مهمـی دارنـد

.)Becker & Park, 2011(
معلمـان امـروزی عـالوه بـر داشـتن دانـش در زمینـه رشـته تخصصـی خـود، بایـد دارای دانـش در زمینـه 
STEM هم باشند. این دانش افزوده شایستگی معلم را هم در رشته تخصصی خود و هم در زمینه آموزش 

گی هـای STEM باشـند، از  کـه دارای ویژ کـه امـروزه، تربیـت معلمانـی  ارتقـا می دهـد. بـه همیـن دلیـل اسـت 
اولویت های کشورهاست )Corlu, 2014(. برای آموزش موفق گرایش به STEM در مدارس، ابتدا باید معلمان 
.)Lichtenberger & George-Jackson, 2013( معنای آن را درک و دانش و مهارت های مربوط را کسب کنند 

 STEM در نظام هـای آموزشـی امـروزی، اینکـه معلمـان از دانـش و محتـوای آموزشـی مناسـب و مرتبـط بـا
برخوردار باشـند، اهمیت بسـیاری دارد )Kennedy et al., 2008(. موفقیت در آموزش STEM تا حد زیادی 
گرایش هـای STEM و فهـم ارتبـاط بیـن ایـن موضوعـات بسـتگی دارد  بـه درک درسـت معلمـان و اسـتادان از 

.)Pang & Good, 2000(
نظـر بـه اهمیـت بـاالی آمـوزش STEM و مهارت هـای قـرن 21 در جوامـع امـروزی و نقـش ایـن آموزش هـا 
کـه  گرفتـه اسـت  در توسـعه جوامـع و لـزوم پرداختـن بـه ایـن آموزش هـا، پژوهش هایـی در ایـن زمینـه صـورت 
کـه سـینار و همـکاران (Cinar et al., 2016) بـا عنـوان »بررسـی دیدگاه هـای  از جملـه آنهـا تحقیقـی اسـت 
کشـور ترکیـه انجـام داده انـد. نتایـج ایـن  دانشـجویان دبیـری علـوم و ریاضـی تربیت معلـم دربـاره STEM« در 
کـه دانشـجویان تربیت معلـم دربـاره رویکـرد آموزشـی STEM دیدگاه هـای مثبتـی دارنـد.  پژوهـش نشـان داد 
درضمـن، بیـن دیدگاه هـای دانشـجویان رشـته دبیـری علـوم بـا رشـته دبیـری ریاضی تفـاوت معنـاداری یافت 
ک  کالس های آتی خود مشـتاق بودند. یاما نشـد. همچنین این معلمان به اسـتفاده از چنین ابزارهایی در 
و همـکاران )Yamak et al., 2014( دربـاره اثرهـای فعالیت هـایSTEM  بـر مهارت هـای علمـی و عالقه منـدی 
کـه فعالیت هایSTEM  بر مهارت های  کردند و یافته های آنها نشـان داد  گیـران بررسـی  بـه علـوم در میـان فرا
کـرد،  اشـاره  آن  بـه  می تـوان  کـه  دیگـری  پژوهـش  دارد.  مثبـت  تأثیـر  گیـران  فرا در  علـوم  بـه  عالقـه  و  علمـی 
پژوهـش محمـودی و مـوال )Mahmoodi & Mola, 2016( بـا عنـوان "بررسـی میـزان دسـتیابی دانشـجویان 
کـه برنامه هـای  فنـی مهندسـی دانشـگاه تبریـز بـه مهارت هـای اساسـی قـرن 21" اسـت و نتایـج آن نشـان داد 
کارشناسـی در حیطه هـای شـناختی، مهارتـی، فرهنگـی و اجتماعـی پایین تـر از حـد متوسـط  درسـی دوره 
کارشناسـی ارشـد در حیطه هـای شـناختی،  اسـت و وضعیـت مطلوبـی ندارنـد، ولـی برنامه هـای درسـی دوره 
مهارتـی، فرهنگـی و اجتماعـی از حـد متوسـط تـا حـدودی باالترنـد و وضعیـت نسـبتًا مطلوبـی دارنـد. یکـی از 
ک دانش پایین تـر از میانگین  کـه در برنامه هـای درسـی هـر دو مقطع توانایی اشـترا یافته هـای جالـب آن بـود 
گـی در برنامه هـای درسـی توجـه نشـده اسـت. لـذا، بـا توجـه بـه مطالـب ذکـر شـده و لـزوم  بـوده و بـه ایـن ویژ
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گرایش هـای STEM و مهارت هـای قـرن 21 در میـان معلمـان، در پژوهـش حاضـر هـدف  پرداختـن بـه میـزان 
گرایـش بـه STEM و مهارت هـای الزم  کشـور تـا چـه حـد از  کـه معلمـان آینـده نظـام آموزشـی  بررسـی آن بـود 

قـرن 21 برخـوردار هسـتند؟

روش شناسی� 2
کاربـردی و از نظـر روش توصیفـی - همبسـتگی بـود. جامعـه آمـاری پژوهـش  پژوهـش حاضـر از نظـر هـدف 
دبیـری  رشـته های  در  کـه  بودنـد  ارومیـه  طباطبایـی  عالمـه  دخترانـه  تربیت معلـم  پردیـس  دانشـجویان 
کل مشـارکت کنندگان در ایـن  ریاضـی، دبیـری زیست شناسـی و آمـوزش ابتدایـی تحصیـل می کردنـد. تعـداد 
کرجسـی و مـورگان برابـر بـا 116 نفـر به دسـت آمـد.  پژوهـش 168 نفـر بـود و تعـداد نمونـه بـا اسـتفاده از جـدول 
سـپس، بـا اسـتفاده از نمونه گیـری طبقـه ای تصادفـی بـر اسـاس رشـته تحصیلـی دانشـجومعلمان، تعـداد 67  
نفـر در رشـته دبیـری ریاضـی  نفـر در رشـته دبیـری زیست شناسـی و 18  ابتدایـی، 31  آمـوزش  نفـر در رشـته 
کـه اطالعـات  انتخـاب شـدند. در طـول جمـع آوری داده هـا ایـن اطمینـان بـه شـرکت کنندگان داده می شـد 
گرایش بـه STEM و پرسشـنامه میزان  کامـاًل محرمانـه اسـت. ابـزار جمـع آوری داده هـا پرسشـنامه میزان  آنهـا 
کارولینـا  کـه هـر دو پرسشـنامه در بنیـاد ابداعـات آموزشـی فرایـدی1 دانشـگاه  مهارت هـای الزم قـرن 21 بـود 
 .)Friday Institute for Educational Innovation, 2012( در سـال 2012 طراحـی و اعتباریابـی شـده اسـت
کردنـد )Unfried et al., 2015( و پایایـی بـه ترتیـب برابـر 0/762  روایـی پرسشـنامه ها را متخصصـان تأییـد 
گرایـش بـه ریاضـی، علـوم و طراحـی و  گویـه بـود و میـزان  و 0/710 به دسـت آمـد. پرسشـنامه اول دارای30 
گویـه بـود و میـزان مهارت هـای رهبـری، خودمدیریتـی  فنـاوری سـنجیده می شـد و پرسشـنامه دوم دارای13 
و مشـارکت آزمـون می شـد. هـر دو پرسشـنامه در مقیـاس لیکـرت پنـج درجـه ای طراحـی شـده بودنـد. بـرای 
گرفتـه شـد. بـرای تحلیـل داده هـا  کامـاًل مخالفـم نمـره 1 در نظـر  کامـاًل موافقـم نمـره 5 و بـرای عبـارت  عبـارت 
از آزمون هـای آمـاری توصیفـی، همبسـتگی پیرسـون، تحلیـل t تـک متغیـری و تحلیـل واریانـس چندسـویه با 

سـطح معنـاداری 0/05 اسـتفاده شـد.
گویه های پرسشنامه ها جدول 1. تعداد 

STEM گرایش به پرسشنامه 

گرایش به ریاضی گویه های  10تعداد 

گرایش به علوم گویه های  9تعداد 

گرایش به طراحی و فناوری گویه های  11تعداد 

پرسشنامه مهارت های قرن 21

گویه های مهارت رهبری 3تعداد 

گویه های مهارت خودمدیریتی 4تعداد 

گویه های مهارت مشارکت 4تعداد 

1- Friday Institute for Educational Innovation
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کـه  همان طـور   .)2 )جـدول  شـد  اسـتفاده  کرونبـاخ  آلفـای  آزمـون  از  داده هـا  پایایـی  بررسـی  به منظـور 
بـرای  و   0/762 بـا  برابـر   STEM بـه  گرایـش  پرسشـنامه  بـرای  کرونبـاخ  آلفـای  مقـدار  می شـود،  مشـاهده 
پرسشـنامه مهارت هـای قـرن 21 برابـر بـا 0/710 به دسـت آمـده اسـت و بنابرایـن، هـر دو پرسشـنامه از پایایـی 

هسـتند. برخـوردار  قبولـی  قابـل 
جدول 2. پایایی داده ها

کرونباخ تعداد سؤال هاآلفای 

STEM گرایش به 0/76230پرسشنامه 

0/71013پرسشنامه مهارت های قرن 21

یافته ها� 3
کـه 57/75 درصـد از رشـته آمـوزش ابتدایـی،  در ایـن پژوهـش 116 نفـر از دانشـجومعلمان مشـارکت داشـتند 

26/72 درصـد از رشـته دبیـری زیست شناسـی و 15/51 درصـد از رشـته دبیـری ریاضـی بودنـد.
کولموگـروف - اسـمیرنف  قبـل از بررسـی و آزمـون فرضیه هـا، نرمـال بـودن توزیـع بررسـی شـد. نتایـج آزمـون 
که توزیع داده ها نرمال اسـت و می توان از آزمون های پارامتریک برای تحلیل داده ها اسـتفاده کرد. نشـان داد 

جدول 3. بررسی نرمال بودن داده ها

کولموگروف - اسمیرنف آزمون 

sigدرجه آزادیآماره

STEM 0/0651160/200گرایش به

0/0781160/078مهارت های قرن 21

گرایـش دانشـجویان پردیـس تربیت معلـم دخترانـه عالمـه طباطبایـی ارومیـه بـه ریاضی  فرضیـه1: میـزان 
در سـطح مطلوبـی قـرار دارد.

بـرای تجزیـه و تحلیـل ایـن فرضیـه از آزمـون t تـک نمونـه ای اسـتفاده شـد، زیـرا میانگیـن به دسـت آمـده 
را بـا میانگیـن نظـری ابـزار مقایسـه می کنـد. میانگیـن نظـری بـا توجه بـه نمره گـذاری ابزارها بر اسـاس طیف 5 

کـه نمـره حـد متوسـط 3 بود. درجـه ای لیکـرت تعریـف شـد 
STEM گرایش دانشجومعلمان به جدول 4. نتایج آزمون t تک متغیری در خصوص 

میانگینمؤلفه
انحراف 

استاندارد
اختالف 
میانگین

میانگین نظری= 3

سطح معناداریدرجه آزادیمقدار t تک نمونه ای 

3/080/840/891/141150/257گرایش به ریاضی

0/261150/792-2/970/930/02گرایش به علوم

3/440/630/447/551150/0001گرایش به طراحی و فناوری



گرایش به علوم و... 90 بررسی رابطه و مقایسه ابعاد میزان 

گرایـش بـه ریاضـی تفـاوت معنـاداری را بیـن  طبـق جـدول 4، مقـدار آمـاره t تـک متغیـری )1/14( بـرای 
میانگیـن مفـروض جامعـه )3( و میانگیـن به دسـت آمـده )3/08( نشـان نمی دهـد. بنابرایـن، بـا توجـه بـه 
گرایـش دانشـجومعلمان بـه ریاضـی  کـه میـزان  گرفـت  نمره گـذاری انجـام شـده پرسشـنامه می تـوان نتیجـه 
گرایـش بـه علـوم نیـز نشـان می دهـد  در سـطح متوسـط قـرار دارد. مقـدار آمـاره t تـک متغیـری )0/26-( بـرای 
بنابرایـن،  نیسـت.  پایین تـر  از میانگیـن مفـروض )3(  به طـور معنـادار  آمـده )2/97(  به دسـت  کـه میانگیـن 
گرایـش دانشـجومعلمان بـه علـوم در سـطح متوسـط قـرار دارد. امـا مقـدار  کـه میـزان  گرفـت  می تـوان نتیجـه 
گرایـش بـه طراحـی و فنـاوری به طـور معنـادار نشـان دهنده باالتـر بـودن  آمـاره t تـک متغیـری )7/55( بـرای 
گرفـت  میانگیـن به دسـت آمـده )3/44( از میانگیـن مفـروض )3( اسـت )p>0.01(. بنابرایـن، می تـوان نتیجـه 

گرایـش دانشـجومعلمان بـه طراحـی و فنـاوری در سـطحی باالتـر از متوسـط قـرار دارد. کـه میـزان 
تربیت معلـم دخترانـه عالمـه طباطبایـی  پردیـس  دانشـجویان   21 قـرن  میـزان مهارت هـای   :2 فرضیـه 

ارومیـه در سـطح مطلوبـی قـرار دارد.
جدول 5. آزمون t تک متغیری در خصوص مهارت های قرن 21 دانشجومعلمان

میانگینمؤلفه
انحراف 

استاندارد
اختالف 
میانگین

میانگین نظری= 3

سطح معناداریدرجه آزادیمقدار t تک نمونه ای 

3/020/470/020/451150/65مهارت رهبری

3/220/390/236/251150/0001مهارت خودمدیریتی

3/070/420/081/981150/04مهارت مشارکت

بیـن  را  تفـاوت معنـاداری  بـرای مهـارت رهبـری  تـک متغیـری )0/45(   t آمـاره  طبـق جـدول 5، مقـدار 
میانگیـن مفـروض جامعـه )3( و میانگیـن به دسـت آمـده )3/02( نشـان نمی دهد. بنابرایـن، می توان نتیجه 
کـه میـزان مهـارت رهبـری دانشـجومعلمان در سـطح متوسـط قـرار دارد. مقـدار آمـاره t تـک متغیـری  گرفـت 
کوچک تـر از 0/1  کـه بـا اطمینـان 99% و سـطح خطـای  )6/25( بـرای مهـارت خودمدیریتـی نشـان می دهـد 
میانگیـن به دسـت آمـده )3/22( به طـور معنـادار از میانگیـن مفـروض )3( باالتـر اسـت. بنابرایـن، می تـوان 
قـرار دارد.  از متوسـط  کـه میـزان مهـارت خودمدیریتـی در دانشـجومعلمان در سـطح باالتـر  گرفـت  نتیجـه 
مقـدار آمـاره t تـک متغیـری )1/98( بـرای مهـارت مشـارکت نیـز تفـاوت معنـاداری را بیـن میانگیـن به دسـت 
کـه میـزان مهـارت  گرفـت  آمـده )3/07( و میانگیـن مفـروض )3( نشـان نمی دهـد. بنابرایـن، می تـوان نتیجـه 

مشـارکت دانشـجومعلمان در سـطح متوسـط قـرار دارد.
گرایـش دانشـجویان پردیـس تربیت معلـم دخترانـه عالمـه طباطبایـی ارومیـه بـه  فرضیـه 3: بیـن میـزان 

STEM و میـزان مهارت هـای قـرن 21 رابطـه معنـادار وجـود دارد. 

بـرای تجزیـه و تحلیـل ایـن فرضیـه از آزمـون همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد، زیـرا رابطـه دو دسـته 
متغیـر بـا مقیـاس فاصلـه ای تجزیـه و تحلیل می شـود. آزمون همبسـتگی پیرسـون فقط در دو مورد در سـطح 
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گرایش به  کـه صرفـًا بیـن  گفـت  p 0/05>معنـادار بـود و بـا توجـه بـه ضریب هـای همبسـتگی پیرسـون می تـوان 
گرایـش بـه طراحـی و فنـاوری بـا مهـارت خودمدیریتـی در میـان دانشـجومعلمان  علـوم بـا مهـارت رهبـری و 

پردیـس عالمـه طباطبایـی ارومیـه رابطـه مثبـت و معنـادار وجـود دارد )جـدول 6(. 
گرایش به STEM دانشجومعلمان با میزان مهارت های قرن 21 جدول 6. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین 

تعدادsigهمبستگی پیرسون

0/0690/460116گرایش به ریاضی با مهارت رهبری

0/1430/126116گرایش به ریاضی با مهارت خودمدیریتی

0/1430/126116گرایش به ریاضی با مهارت مشارکت

0/2020/029116گرایش به علوم با مهارت رهبری

0/0740/431116گرایش به علوم با مهارت خودمدیریتی

0/0890/341116گرایش به علوم با مهارت مشارکت

0/1720/065116گرایش به طراحی و فناوری با مهارت رهبری

0/3070/001116گرایش به طراحی و فناوری با مهارت خودمدیریتی

0/1460/118116گرایش به طراحی و فناوری با مهارت مشارکت

گرایـش بـه STEM و مؤلفه های مهارت های قـرن 21 رابطه  فرضیـه 4: بیـن رشـته تحصیلـی و مؤلفه هـای 
وجود دارد.

بـرای تجزیـه و تحلیـل ایـن فرضیـه از تحلیـل واریانـس چندگانـه اسـتفاده شـد، زیـرا بیـش از دو متغیـر در 
گـروه مقایسـه می شـود. بعـد از بررسـی پیشـفرض های تحلیـل واریانـس چندگانـه، آزمـون اجـرا شـد. نتایج  دو 

ایـن آزمـون در جدول هـای 7 تـا 10 ارائـه شـده اسـت.
گرایش به STEM  و مهارت های قرن 21 به تفکیک رشته تحصیلی جدول 7. میانگین و انحراف معیار 

انحراف استانداردمیانگینتعدادرشته تحصیلی

گرایش به ریاضی

673/230/636آموزش ابتدایی

181/770/42دبیری ریاضی

313/520/68دبیری زیست شناسی

1163/080/84مجموع

گرایش به علوم

673/330/51آموزش ابتدایی

183/900/49دبیری ریاضی

311/670/33دبیری زیست شناسی

1162/970/93مجموع
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ادامه جدول 7

گرایش به طراحی و فناوری

673/360/57آموزش ابتدایی

183/380/80دبیری ریاضی

313/650/62دبیری زیست شناسی

1163/440/63مجموع

مهارت رهبری

673/070/48آموزش ابتدایی

183/000/48دبیری ریاضی

312/910/45دبیری زیست شناسی

1163/020/47مجموع

مهارت خودمدیریتی

673/230/41آموزش ابتدایی

183/210/33دبیری ریاضی

313/230/37دبیری زیست شناسی

1163/220/39مجموع

مهارت مشارکت

673/080/41آموزش ابتدایی

183/040/45دبیری ریاضی

313/070/42دبیری زیست شناسی

1163/070/42مجموع

آماره هـای توصیفـی بـه تفکیـک رشـته در جـدول 7 ارائـه شـده اسـت. میانگیـن و انحـراف معیـار مؤلفـه 
گرایـش بـه طراحـی و  گرایـش بـه علـوم )0/93± 2/97(، مؤلفـه  گرایـش بـه ریاضـی )0/84± 3/08(، مؤلفـه 
فناوری )0/63± 3/44(، مهارت رهبری )0/47± 3/02(، خودمدیریتی )0/39± 3/22( و مهارت مشارکت 
کمتریـن نمـره مربـوط بـه  کـه بیشـترین نمـره مربـوط بـه طراحـی و فنـاوری و  )0/42± 3/07( نشـان می دهـد 

مهـارت رهبـری اسـت.

گروهی و اندازه اثر جدول 8. تحلیل واریانس برای تفاوت های بین 

dfsig خطاdf فرضیهFاندازهاثر

0/08743/06122160/0001المبدای ویلکز
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گـروه حداقـل در یکـی از  کـه بیـن میانگیـن دو  نتیجـه آزمـون المبـدای ویلکـز در جـدول 8 نشـان می دهـد 
.)F=12, 43.06, df=216, p=0.0001( متغیرهـای مـورد بررسـی تفـاوت معنـادار آمـاری وجـود دارد

گرایش به STEM و مهارت های قرن 21 گروهی مؤلفه های  جدول 9.  نتیجه آزمون اثرهای بین 

Fsigمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر وابستهمنابع تغییرات

رشته تحصیلی

38/45219/2249/360/0001گرایش به ریاضی

76/08238/04172/500/0001گرایش به علوم

1/7920/892/280/11گرایش به طراحی و فناوری

0/5520/271/220/29مهارت رهبری

0/00520/0030/160/98مهارت خودمدیریتی

0/03420/0170/0940/91مهارت مشارکت

خطا

44/011130/39گرایش به ریاضی

24/911130/39گرایش به علوم

44/531130/39گرایش به طراحی و فناوری

25/731130/22مهارت رهبری

17/801130/15مهارت خودمدیریتی

20/261130/17مهارت مشارکت

مجموع

1189/80116گرایش به ریاضی

1129/06116گرایش به علوم

1423/14116گرایش به طراحی و فناوری

1084/33116مهارت رهبری

1228/86116مهارت خودمدیریتی

1119/00116مهارت مشارکت

گرایش  گرایش بـه علـوم )F=49.36, df=2, F=0.0001( و  کـه در دو متغیـر  نتایـج جـدول 9 نشـان می دهـد 
تفـاوت  امـا در سـایر مؤلفه هـا  تفـاوت وجـود دارد.  گروه هـا  بـه ریاضـی )F=172.50, df=2, p=0.0001( میـان 
گروه هـا از آزمـون تعقیبـی  گروه هـا وجـود نـدارد. بـرای مشـخص شـدن تفـاوت میـان  آمـاری معنـاداری میـان 

کـه نتایـج در جـدول 10 ارائـه شـده اسـت. توکـی اسـتفاده شـد 
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جدول 10. نتیجه آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه های چندگانه

متغیر 
وابسته

حد باالحد پایینsigانحراف استانداردتفاوت میانگینرشته تحصیلیرشته تحصیلی

گرایش به 
ریاضی

آموزش ابتدایی
1/460/160/0011/061/85دبیری ریاضی

0/03-0/61-0/130/08-0/29-دبیری زیست شناسی

دبیری ریاضی
1/06-1/85-0/160/001-1/46-آموزش ابتدایی

1/31-02/19-0/180/001-1/75-دبیری زیست شناسی

دبیری 
زیست شناسی

0/61-0/03-0/130/08-0/29آموزش ابتدایی

2/19-0/180/0011/31-1/75دبیری ریاضی

گرایش به  
علوم

آموزش ابتدایی
0/27-0/86-0/120/001-0/57-دبیری ریاضی

0/100/0011/411/89-1/65دبیری زیست

دبیری ریاضی
0/120/0010/270/68-0/57آموزش ابتدایی

0/130/0011/892/55-2/22دبیری زیست شناسی

دبیری 
زیست شناسی

1/41-1/89-0/100/001-1/65-آموزش ابتدایی

1/89-2/55-0/130/001-2/22-دبیری ریاضی

گرایش به 
طراحی

آموزش ابتدایی
0/37-0/41-0/160/99-0/01-دبیری ریاضی

0/600/03-0/130/09-0/28-دبیری زیست شناسی

دبیری ریاضی
0/370/41-0/010/160/99آموزش ابتدایی

0/700/17-0/260/180/32-دبیری زیست شناسی

دبیری 
زیست شناسی

0/030/60-0/280/130/09آموزش ابتدایی

0/170/70-0/260/180/32دبیری ریاضی

گـروه از دانشـجومعلمان تفـاوت آمـاری معنـادار مشـاهده شـد.  گرایـش بـه ریاضـی میـان سـه  در مؤلفـه 
میانگیـن دانشـجومعلمان رشـته دبیـری زیست شناسـی )3/52( از میانگیـن دانشـجومعلمان رشـته آمـوزش 
ابتدایـی )3/23( و دانشـجومعلمان رشـته دبیـری ریاضـی )1/77( باالتـر و ایـن تفـاوت از نظـر آمـاری معناردار 

.)p≥ 0.05( بـود
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از دانشـجومعلمان تفـاوت آمـاری معنـادار مشـاهده شـد.  گـروه  بـه علـوم میـان سـه  گرایـش  در مؤلفـه 
میانگیـن دانشـجومعلمان رشـته دبیـری ریاضـی )3/9( از میانگیـن دانشـجومعلمان رشـته آمـوزش ابتدایـی 
)3/33( و دانشـجومعلمان رشـته دبیـری زیست شناسـی )1/67( باالتـر و ایـن تفـاوت از نظـر آمـاری معنـاردار 
گرایـش بـه طراحـی و مهندسـی تفـاوت معنـادار میـان دانشـجومعلمان  بـود )p≤0/05(. در مقابـل، در مؤلفـه 
رشـته های مختلف با هم دیده نشـد. همچنین در مؤلفه های مربوط به مهارت های رهبری، خودمدیریتی 

و مشـارکت نیـز تفـاوت معنـادار میـان دانشـجومعلمان رشـته های مختلـف مشـاهده نشـد.

نتیجه گیری� 4
گرایش دانشـجویان پردیس  که میـزان  بـر اسـاس یافته هـای به دسـت آمـده در پژوهش حاضر، مشـخص شـد 
گرایـش بـه طراحـی و  تربیت معلـم دخترانـه عالمـه طباطبایـی ارومیـه بـه ریاضـی و علـوم در حـد متوسـط و 
فنـاوری در سـطح باالتـر از متوسـط اسـت. همچنیـن میـزان مهـارت رهبـری و مشـارکت ایـن دانشـجومعلمان 
در سـطح متوسـط ارزیابـی شـد، امـا مهـارت خودمدیریتـی آنهـا باالتـر از حد متوسـط بود. یافته هـای پژوهش 
حاضـر بـا برخـی از پژوهش هـا )Mahmoodi & Mola, 2016; Cinar et al., 2016( همسـو اسـت. در تبییـن 
کشـور بر مبنای  کـه توجـه الزم به آمـوزش و تربیت دانشـجومعلمان آینده  گفـت  ایـن یافته هـا می تـوان چنیـن 
گرایـش بـه STEM در دانشـگاه فرهنگیـان تـا حـدی مبـذول شـده اسـت، امـا نتایـج به دسـت آمـده در حـد 
کنکـور سراسـری و  بـر اسـاس  نیـز  ایـران  کشـور  کـه رونـد پذیـرش دانشـجومعلمان  آنجـا  از  مطلـوب نیسـت. 
گرایـش بـهSTEM  و مهارت هـای قـرن 21  گزینشـی اسـت، پس زمینـه قبلـی دانشـجو در  مصاحبـه تخصصـی و 
گرفتـن تأثیرات مثبت  در پذیـرش ایـن دانشـجومعلمان تـا حـدودی لحاظ می شـود. از سـوی دیگـر، با در نظر 
گرایش هـا و مهارت هـا در  کشـورمان، وظیفـه خطیـر ارتقـای ایـن  گرایـش و مهارت هـا در معلمـان آینـده  ایـن 
گرایش  دانشـجومعلمان بـر عهـده دانشـگاه تربیت معلـم اسـت و نقش این دانشـگاه در پرورش نسـل آینـده با 
گرایـش و  کـه ابتـدا بایـد معلمـان معنـای ایـن  بـه STEM و مهارت هـای قـرن 21 چشـمگیرتر می شـود، چـرا 
کنند )Lichtenberger & George-Jackson, 2013(؛  مهارت ها را درک و دانش و مهارت های مربوط را کسب 
گیران آینده موفق باشـند. در تبیین خوشـبینانه یافته های  سـپس، همین معلمان می توانند در پرورش فرا
پژوهـش بایـد بـه عواملـی از قبیـل وجـود داشـتن واحدهـای درسـی مربـوط در سـرفصل دروس ارائـه شـده 
در دانشـگاه فرهنگیـان و همچنیـن بهره منـدی ایـن دانشـگاه ها از امکانـات نرم افـزاری و سـخت افزاری الزم 
کردن آموخته های دانشـجویان بـا فناوری های  کیـد اسـتادان سـایر دروس بـر همراه  کـرد. همچنیـن تأ اشـاره 
آموخته هـای خـود  تلفیـق  بـه  تـا  فراهـم می کنـد  گیـران  فرا بـرای  را  ارتباطـات، فرصتـی  و  روز عصـر اطالعـات 
کـه بیشـتر  یافته هـای پژوهـش حاضـر  گرفتـن  بـا در نظـر  از سـوی دیگـر،  بپردازنـد.  در حیطه هـای مختلـف 
دانشـگاه  خطیـر  وظیفـه  نیـز  و  شـد  ارزیابـی  متوسـط  سـطح  در  دانشـجومعلمان  مهارت هـای  و  گرایش هـا 
کـه اصالحاتـی  کشـور، پیشـنهاد می شـود  تربیت معلـم بـرای تربیـت معلمـان توانـا بـرای آمـوزش نسـل جـوان 
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 STEM گرایـش بـه کـه در آمـوزش آنهـا  گیـرد یـا ترتیبـی اتخـاذ شـود  در نظـام پذیـرش دانشـجومعلمان صـورت 
و مهارت هـای قـرن 21 بیشـتر توسـعه یابـد. همچنیـن بـا تهیـه برنامه هـای آموزشـی ضمـن خدمـت مناسـب 
گیران  گرایـش بـه STEM و مهارت هـای قرن 21 پـی ببرنـد و فرا کـه آنهـا بـه اهمیـت  بـرای معلمـان سـعی شـود 
گرایش ها و مهارت ها به سـطح مطلوبـی ارتقا یابند. کننـد تـا درنهایت، این  خـود را نیـز در ایـن زمینـه هدایـت 
بـا مهـارت  فنـاوری  و  بـه طراحـی  گرایـش  و  رهبـری  بـا مهـارت  علـوم  بـه  گرایـش  میـزان  بیـن  همچنیـن 
خودمدیریتـی دانشـجومعلمان رابطـه مثبـت و معنـادار یافـت شـد. مفهـوم STEM به عنـوان تلفیـق علـوم، 
کـه  ح شـده اسـت )Sanders, 2009(. تـالش آمـوزش STEM بـر آن اسـت  فنـاوری، مهندسـی و ریاضیـات مطـر
کل درک و فواصـل موجـود بیـن رشـته های علـوم، فنـاوری، مهندسـی و  گیـران، جهـان را به عنـوان یـک  فرا
کننـد. پارادایـم امـروزی و غالـب نظام هـای آموزشـی جوامـع پیشـرفته بـر مبنـای دیـدگاه  ریاضیـات را حـذف 
زیـادی می شـود.  کیـد  تأ انتقـادی  تفکـر  و  پـرورش خالقیـت  بـر  و  اسـت  رویکـرد حـل مسـئله  و  گماتیسـم  پرا
مسـئله،  حـل  انتقـادی،  تفکـر  نـوآوری،  و  خالقیـت  گـروه،  رهبـری  شـامل   21 قـرن  مهارت هـای  طرفـی،  از 
کـه بـه علـوم و  کـه دانشـجومعلمانی  تصمیم گیـری و مشـارکت اسـت. لـذا، ایـن رابطـه دور از انتظـار نیسـت 
گرایـش دارنـد، به ترتیـب مهـارت رهبـری و خودمدیریتـی بیشـتری هـم داشـته  طراحـی و فنـاوری باالتـری 
گفت  کـه نتایـج پژوهـش حاضـر نیـز صحـه بـر ایـن امـر می گـذارد؛ به عبـارت دیگـر، می تـوان  باشـند، همان گونـه 
کـه مسـلط بـودن فـرد بـه علـوم روز در دنیـای امـروزی توانایـی رهبـری او را افزایـش می دهـد و از سـوی دیگـر، 

گرایـش بـه طراحـی و فنـاوری را در مدیریـت مـوارد مربـوط بـه خـودش بیشـتر می کنـد.
گرایـش بـه ریاضـی و علـوم تفـاوت معنـادار  عـالوه بـر ایـن، میـان دانشـجومعلمان رشـته های مختلـف در 
دیـده شـد. ایـن تفاوت هـا می توانـد ناشـی از نحـوه تدریـس اسـتادان، میـزان مشـارکت دانشـجومعلمان در 
کالس ها و مهارت های فردی آموخته شـده در بیرون از دانشـگاه باشـد. در  کالس ها، محتوای ارائه شـده در 
گرایـش بـه طراحـی و فنـاوری و مهارت هـای رهبـری، خودمدیریتـی و مشـارکت تفـاوت  مؤلفه هـای مربـوط بـه 
معنادار میان دانشـجومعلمان رشـته های مختلف مشـاهده نشـد. این امر نشـان دهنده این واقعیت اسـت 
گرایـش و مهارت هـای قـرن 21 در تمـام دانشـجومعلمان مـورد مطالعـه در سـطح یکسـانی قـرار دارد و  کـه ایـن 
کـه دانشـگاه فرهنگیـان توانسـته  کـرد  کمـی باالتـر از متوسـط اسـت و لـذا، می تـوان ادعـا  در سـطح متوسـط یـا 

کنـد، امـا نیـاز بـه توجـه بیشـتر هنوز احسـاس می شـود. اسـت در ایـن امـر تـا حـدی موفـق عمـل 
گیـران مسـئولیت پذیری  کـه از همـان سـنین پاییـن بـه فرا امـروزه، آن فرهنـگ آموزشـی مـورد نیـاز اسـت 
را بیامـوزد، سـطح تفکـر آنهـا را ارتقـا ببخشـد، دانـش فناورانـه از قبیـل برنامه نویسـی رایانـه را بـه آنهـا بیامـوزد و 
کند)Akgündüz et al., 2015(. روند تغییرات اقتصادی و آموزشـی، موج شـدید  کارآفرینی تشـویق  آنها را به 
.)Carnevale et al., 2011( و مهارت های قرن 21 را می طلبد STEM تغییرات در سرمایه گذاری برای آموزش 

کیفیـت منابـع انسـانی بـا  کـه به منظـور توسـعه  آمـوزش STEM یـک جنبـش جهانـی در زمینـه آمـوزش اسـت 
الگوهـای مختلـف و مطابـق بـا مهارت هـای قـرن 21 تلفیـق می شـود. به کارگیـری فنـاوری در خدمـت سـایر 
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کـه طـراح راه حـل  کـه از هـر فـرد می توانـد یـک مهنـدس بسـازد  علـوم در فضـای واقعـی زندگـی چالشـی اسـت 
کودکـی و از جملـه در  کنونـی باشـد. لـذا، پایـه ایـن نـوع آمـوزش را بایـد در دوران  مشـکالت خـود در دنیـای 

.)Khosrogerdi et al., 2016( کـرد آمـوزش و پـرورش جسـت وجو 
گرایـش بـه ریاضـی را در میـان دانشـجومعلمان رشـته دبیـری  یافته هـای ایـن پژوهـش پایین تریـن نمـره 
گرایـش بـه علـوم را در میـان دانشـجومعلمان رشـته دبیـری زیست شناسـی نشـان  ریاضـی و پایین تریـن نمـره 
کـه در تحقیقـات بعـدی  گـروه دیگـر پایین تـر بـود و یافتـه قابـل تأملـی اسـت و پیشـنهاد می شـود  کـه از دو  داد 
محققـان ایـن موضـوع به طـور عمیـق و از طریـق مصاحبـه بررسـی شـود. با توجه به سـایر یافته های به دسـت 
آمـده در پژوهـش حاضـر و وظیفـه خطیـر دانشـگاه تربیت معلـم بـرای تربیـت معلمـان توانـا برای آموزش نسـل 
که می توانند در افزایش  که به دنبال شناسـایی عواملی باشـند  کشـور، به محققان پیشـنهاد می شـود  جوان 
گرفتـن  گیـران نقـش مثبـت داشـته باشـند. بـا در نظـر  گرایش هـا و مهارت هـا در میـان دانشـجویان و فرا ایـن 
آنکـه پژوهـش حاضـر در یـک جامعـه محـدود انجام شـده و ابزار آن نیز صرفًا پرسشـنامه بوده اسـت، محققان 
دیگـر می تواننـد تحقیقـات مشـابهی را در جوامـع دیگـر انجـام دهنـد یـا از ابزارهـای دیگـری بـرای جمـع آوری 

کنند. اطالعـات از جملـه مصاحبـه اسـتفاده 
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درسـی 		 برنامـه  مطالعـات  دکتـری  دانشـجوی  عبداللهـی:  بـرادران  سـحر 

و  پژوهشـی  حـوزه  هسـتند.  الکترونیـک  رشـته  هنرآمـوز  و  تبریـز  دانشـگاه 

کاربرد فنـآوری های نوین  کید بر  مطالعاتـی ایشـان طراحـی برنامه درسـی بـا تا

می باشـد. هنرسـتانی  رشـته های  بـرای  درسـی  برنامـه  طراحـی  و 

فیـروز محمـودی: دانشـیار رشـته مطالعات برنامه درسـی و عضـو هیات علمی 		

در  را  مـدرک دکتـری تخصصـی  و  تبریـز هسـتند  دانشـگاه  تربیتـی  علـوم  گـروه 

و  پژوهشـی  حـوزه  نمودنـد.  دریافـت  مـدرس  تربیـت  دانشـگاه  از   1391 سـال 

کید بر رویکردهای مسـاله محور،  مطالعاتـی ایشـان طراحـی برنامـه درسـی با تا

ارزشـیابی برنامه درسـی رشـته های مختلف تحصیلی، برنامه درسـی مجازی 

می باشـد.


