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ABSTRACT
Background and Objectives: In the ideals proposed by experts for education systems in the
twenty-first century, the teacher is mentioned as the fulcrum of any change. Competence is a set
of knowledge, skills and abilities of a particular job that makes a person successful in performing
tasks. In recent educational research, the term professional competence is used to describe the
specific prerequisites that teachers need to succeed in their work. It is assumed that this
professional competence can be learned and taught. Professional competence includes having
professional knowledge as well as motivational and emotional aspects. Professional knowledge is
divided into different types such as content knowledge, pedagogical content knowledge and
pedagogical-psychological knowledge. A teacher's competence refers to his or her ability to
adequately meet the demands and requirements of the teaching profession, using an integrated
set of knowledge, skills, and attitudes that manifest in the teacher's performance and response.
Based on the growth model of teachers' professional competence, the psychological
characteristics of the teacher seem to play an important role in gaining learning opportunities. In
addition, it has been suggested that beyond specific subject knowledge, more aspects of the
teacher, such as teachers' beliefs and motivational and emotional characteristics, are important
prerequisites for educating and motivating students. The aim of this study is to investigate
professional qualifications among teachers graduated from Farhangian University, former Teacher
Education Centers and other universities.
Methods: The method of the study is causal-comparative. The sample was comprised of 210
teachers in three groups that graduated from Farhangian University, former Teacher Education
Centers and other universities such that the groups were similar in demographic factors. All
subjects assessed by teacher professional qualifications questionnaire. The results of two-way
analysis of variance show that teachers’ professional qualifications in three groups are different.
Findings: The results of the cognitive qualification show that Farhangian University’s graduates
have the best state. In management qualification, the difference between Farhangian University’s
graduates and former Teacher Education Centers’ graduates is not significant but this difference
is significant when other universities’ graduates are considered. Attitude qualification difference
is not significant between the groups.
Conclusion: The results of this study showed that the professional competence of teachers is
significantly different. The cognitive competence of Farhangian University graduates is higher than
other graduates. Graduates of teacher training centers also have higher cognitive competencies
compared to graduates of other universities. In terms of managerial competence, the graduates
of Farhangian University have not shown a significant difference with the graduates of teacher
training centers, but they are in a better position compared to the group of graduates of other
universities. In this case, the difference between former teacher training graduates and other
universities is not significant. In attitudinal competence, the difference between groups of
teachers is not significant, meaning that these three categories have equally developed attitudinal
competence in their graduates.
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مقاله پژوهشی
مقایسه صالحیتهای حرفهای معلمان ،فارغالتحصیالن دانشگاه فرهنگیان ،تربیت معلم سابق و سایر
دانشگاهها
حسین واحدی* ،1،ناصر کریمی ،2رسول رضایی ،1ایوب

اسماعیلپور3

 1گروه روان شناسی تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
 2گروه علوم پایه ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
 3گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ،تهران ،ایران
چکیده
پیشینه و اهداف :در آرمانهای مطرح شده از طرف صاحبنظران برای نظامهای تعلیم و تربیت در قرن بیست ویکم ،از
تاریخ دریافت 10 :اردیبهشت 1397
تاریخ داوری 3 :خرداد 1397
تاریخ اصالح 27 :خرداد 1397
تاریخ پذیرش 4 :شهریور 1397

معلم به عنوان تکیهگاه هر تغییر و تحولی یاد میشود .صالحیت مجموعهای از دانش ،مهارت و تواناییهای یک شغل خاص
است که باعث میشود ،فرد در انجام وظایف به موفقیت دست پیدا کند .درتحقیقات آموزشی اخیر ،اصطالح صالحیت حرفهای
برای توصیف پیش نیازهای خاصی استفاده میشود که معلمان برای موفقیت در کار الزم دارند .فرض بر این است که این
صالحیت حرفهای میتواند ،آموخته و تدریس شود .صالحیت حرفهای شامل دارا بودن دانش حرفهای و همچنین جنبههای
انگیزشی و عاطفی میباشد .دانش حرفهای به انواع مختلفی از جمله دانش محتوا ،دانش محتوای پداگوژیک و دانش
پداگوژیکی-روانشناختی تقسیم میشود .صالحیت معلم به توانایی او درکفایت تامین خواستها و مقتضیات حرفهی
تدریس ،با بکارگیری مجموعهای یکپارچه از دانش ،مهارت ،و نگرش گفته میشود به گونهای که این مجموعه در عملکرد و
واکنش معلم تجل ی یابد .بر اساس مدل رشدی صالحیت حرفهای معلمان ،به نظر میرسد ویژگیهای روانشناختی معلم
نقش مهمی برای به دست آوردن فرصتهای یادگیری ایفا کند .عالوه بر این پیشنهاد شده است که فراتر از دانش موضوعی
خاص جنبههای بیشتری ازمعلم مانند باور معلمان و ویژگیهای انگ یزشی و عاطفی ،پیش نیازهای مهمی برای آموزش و
انگیزه دادن به دانشآموزان میباشند .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی صالحیتهای حرفهای معلمان ،فارغالتحصیالن دانشگاه
فرهنگیان ،تربیت معلم سابق و سایر دانشگاه ها میباشد.
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روشها :طرح پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علی-مقایسهای است .نمونه آماری عبارت است از  210معلم فیزیک و ریاضی
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در سه گروه فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان ،تربیت معلم سابق و سایر دانشگاههای کشور که از نظر ویژگیهای جمعیت
شتاختی مشابه می باشند .هر سه گروه به وسیله پرسشنامه صالحیتهای حرفهای معلمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

واژگان کلیدی:
صالحیتهای حرفهای
دانشگاه فرهنگیان
تربیت معلم
معلمان

یافتهها :نتایج تحلیل واریانس دوراهه نتایج نشان میدهد که صالحیتهای حرفهای معلمان سه گروه باهم تفاوت دارند .از
نظر صالحیت شناختی فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان وضعیت باالتری در مقایسه با دو گروه دیگر دارند .فارغالتحصیالن
مراکز تربیت معلم نیز تفاوت معنیداری با فارغالتحصیالن سایر دانشگاه ها دارند .از نظر صالحیت مدیریتی تفاوت فارغ-
التحصیالن دانشگاه فرهنگیان با فارغالتحصیالن مراکز تربیت معلم معنی دار نیست ،اما از فارغالتحصیالن سایر دانشگاهها
باالتر است .در مورد صالحیت نگرشی تفاوت بین گروه ها معنیدار نمیباشد.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشاان داد که صاالحیت حرفهای معلمان باهم تفاوت معنیداری دارد .صاالحیت شاناختی
فارغالتحصایالن دانشاگاه فرهنگیان از ساایر فارغالتحصایالن باالتر اسات .فارغالتحصایالن مراکز تربیت معلم نیز صاالحیت
شاناختی باالتری در مقایساه با فارغالتحصایالن ساایر دانشاگاهها دارند .از نظر صاالحیت مدیریتی فارغالتحصایالن دانشاگاه
فرهنگیان تفاوت معنیداری را با فارغالتحصایالن مراکز تربیت معلم نشاان ندادهاند ،اما در مقایساه با گروه فارغالتحصایالن
ساایر دانشاگاهها وضاعیت بهتری دارند .در این مورد ،تفاوت بین فارغالتحصیالن تربیت معلم سابق و سایر دانشگاهها معنیدار
نمیباشاد .در صاالحیت نگرشای ،تفاوت بین گروههای معلمان معنیدار نمیباشاد ،به این معنی که این ساه دساته ،به یک
اندازه در فارغالتحصیالن خود صالحیت نگرشی ایجاد کردهاند.

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،12شماره  ،4پاییز 1397

مقدّمه
در آرمانهای مطرح شده از طرف صاحبنظران برای نظامهای
تعلیم و تربیت در قرن بیست ویکم ،از معلم به عنوان تکیهگاه هر
تغییر و تحولی یاد میشود [ .]1صالحیت مجموعهای از دانش،
مهارت و تواناییهای یک شغل خاص است که باعث میشود ،فرد
در انجام وظایف به موفقیت دست پیدا کند [ .]2درتحقیقات
آموزشی اخیر ،اصطالح صالحیت حرفهای برای توصیف پیش
نیازهای خاصی استفاده میشود که معلمان برای موفقیت در کار
الزم دارند .فرض بر این است که این صالحیت حرفهای میتواند،
آموخته و تدریس شود .صالحیت حرفهای شامل دارا بودن دانش
حرفهای و همچنین جنبههای انگیزشی و عاطفی میباشد .دانش
حرفه ای به انواع مختلفی از جمله دانش محتوا ،دانش محتوای
پداگوژیک و دانش پداگوژیکی-روانشناختی تقسیم میشود [.]3
صالحیت معلم به توانایی او درکفایت تامین خواستها و مقتضیات
حرفهی تدریس ،با بکارگیری مجموعهای یکپارچه از دانش،
مهارت ،و نگرش گفته میشود به گونهای که این مجموعه در
عملکرد و واکنش معلم تجلی یابد [ .]4بر اساس مدل رشدی
صالحیت حرفهای معلمان ،به نظر میرسد ویژگیهای روانشناختی
معلم نقش مهمی برای به دست آوردن فرصتهای یادگیری ایفا
کند .عالوه بر این پیشنهاد شده است که فراتر از دانش موضوعی
خاص جنبههای بیشتری ازمعلم مانند باور معلمان و ویژگیهای
انگیزشی و عاطفی ،پیش نیازهای مهمی برای آموزش و انگیزه دادن
به دانشآموزان میباشند [.]5
مهارتهای آموزشی مربوط به پداگوژی ،تنها تکنیکهایی مکانیکی
کار نیستند ،بلکه خود ،فعالیت ضروری روزمره معلم هستند که به
وسیله آن ،از زمان و انرژی استفاده بهینه میشود و از این طریق
در زمان معلم برای آموزش موارد مهمتر ،صرفه جویی میشود .در
عین حال ،آنها به مجموعهای از اصول نظری و دادههای تحقیقاتی
اشاره میکنند که منجر به تکنیکها و استراتژیهای مختلفی
میشود و معلم آن را انتخاب و بسته به شرایط به کار میگیرد [.]6
یافته های پژوهشی نشان میدهد که معلمان کارآمد ،ویژگیهای
شخصیتی و دانش عمیق خود درباره موضوع تدریس را به عنوان
عوامل مهم در صالحیت حرفهای میدانند .با این حال ،آنها برای
ارتقای دانش پداگوژی اهمیت ویژهای قایل هستند [.]7
درکل میتوان گفت مطالعاتی که در مورد صالحیت حرفهای
معلمان صورت گرفته است ،مولفههای متعددی را شناسایی
کردهاند .با این حال در بسیاری موارد نیز همپوشانیهایی مشاهده
میگردد .تیلور مهمترین مهارتهای معلم را توجه به تفاوتهای
فردی یادگیرندگان ،ارتباط با دانشآموزان ،عالقه به تدریس و
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یادگیری و موضوع تدریس ،و کمک به دانشآموزان برای تقویت
خودآگاهی برشمرده است [ .]8هانتلی صاالحیت معلماان را شامل
آماادهساازی مناساب ،برنامهریزی و سازماندهی کالس ،داشتن
دانش پایه عمیق جهت تسهیل یادگیری ،استفاده از راهبردهای
مختلف مدیریت رفتار فراگیران ،برقراری ارتباط مؤثر با اولیای
مدرسه ،حرفاهای عمل کردن و خودآگاهی میداند [ .]9در مطالعه
عبدالهی ،دادجو و یوسلیانی ،صالحیتهای حرفهای معلمان شامل
پیشنیازهای معلم ،ویژگیهای شخصی معلم ،برنامهریزی و
آمادگی ،مدیریت و سازماندهی کالس درس ،آموزش یا تدریس،
نظارت بر پیشرفت و توان دانشآموزان ،و مسئولیتهای حرفهای
دسته بندی شدهاست [.]10
روشن قیاس ،کیان و گرامیپور ،صالحیتهای حرفهای معلمان را
در چهار مقولهی کلی دانش عمومی ،دانش موضوعی ،دانش تربیتی
و دانش تربیتی موضوعی طبقه بندی کردهاند [ .]11مالیینژاد
صالحیتهای حرفهای معلمان را در سه دسته کلی شناختی،
نگرشی و مدیریتی قرار دادهاست [ .]12باه عقیاده وو و لین
صااالحیت حرفااهای معلمااان شااامل  12صالحیت حرفهای
صنعتی ،صالحیت توسعه برناماهریازی ،صالحیت آمادهسازی
تدریس ،صاالحیت تادریس عملای ،صالحیت ارزیاابی تادریس،
صاالحیت مادیریت تادریس ،صالحیت مشاوره دانشآموز،
صالحیت ارتقاء روابط عمومی و ارتبااط باین فاردی ،صاالحیت
فعالیت مشارکتی اسات [.]13
در بند  11سند تحول بنیادی آموزش و پرورش از جمله هدفهای
عملیاتی و راهکارهای رسیدن به اهداف عالی آموزش و پرورش «باز
مهندسی سیاستها و باز تنظیم اصول حاکم بر برنامهی درسی
تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگیهای
حرفهای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه
درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی سیاست های مناسب برای
ارتقای شیوههای جذب ،تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش و
پرورش» ذکر شده است .و در این راستا در سند تحول بنیادی بر
ضرورت دانشگاه ویژه فرهنگیان تاکید شدهاست [ .]14در اغلب
کشورها بر ضرورت وجود آموزشهای خاص معلمی تاکید شدهاست
و دانشگاههای مستقل یا دانشکدههای ویژه تربیت معلم در آنها به
امر تربیت معلمان جوامع میپردازند .برنامههای تربیت پیش از
خدمت معلمان باید به گونهای باشد که به صورتی با کیفیت آنان را
برای مواجهه با چالشها و مشکالت آماده نماید .این معلمان باید
توانایی پاسخگویی نیازهای گوناگون دانشآموزان عصر حاضر و
تعامل با والدین آنها را داشته باشند [.]15

حسین واحدی و همکاران

نتایج بررسیهای جامع ویلگاس و ریمرز در مورد سیستم تربیت
معلمان و نحوه رشد و توسعه حرفهای آنها را در 15کشور
انگلستان ،آلمان ،هلند ،اسپانیا ،سوئد ،پرتغال ،اوکراین ،ژاپن،
چین ،مالزی ،سنگاپور ،استرالیا ،فلسطین اشغالی ،آمریکای شمالی
و کانادا نشان میدهد که آموزش حرفهای معلمان باید به صورت
فرایندی پیش از شروع معلمی ،شروع و تا پایان آن را شامل شود.
نظام تربیتی ویژهای باید از پیش طراحی شود و بودجه و
حمایتهای الزم فراهم گردد .این آموزش باید شامل ارائه دانش
همراه با تمرینهای عملی باشد و معلمان را برای آموزش در زمینه
های مختلف و برای گروههای مختلف و متفاوت دانشآموزان آماده
سازد [.]16
معلمان شاغل در آموزش و پروش ایران به طور کلی شامل سه
دسته میشوند .دسته اول شامل فارغالتحصیالن مراکز تربیت معلم
سابق هستند .این معلمان از طریق کنکور سراسری وارد مراکز
تربیت معلم شده در آنجا درسهای تربیتی را در کنار درسهای
تخصصی گذراندهاند .این افراد با کسب مدرک کاردانی از این مراکز
فارغالتحصیل میشدند و در صورت تمایل به ادامه تحصیل وارد
دانشگاههای دیگر میشدند .دسته دوم شامل معلمان فارغالتحصیل
از مراکز دانشگاهی کشور هستند که اغلب از طریق آزمونهای
استخدامی وارد آموزش و پرورش شدهاند .این افراد اغلب دروس
تخصصی رشته خود را گذراندهاند و اگر رشتهشان دبیری میبود،
درسهای تربیتی نیز داشتند.
دسته سوم فارغالتحصیالن دانشگاه فرهنگیان هستند .این دانشگاه
از سال  1391جذب دانشجو را آغاز کرده و در حال حاضر دو گروه
از دانشجویان از آن فارغ التحصیل شدهاند .این افراد در دانشگاه،
درسهای تربیتی را در کنار درسهای تخصصی گذراندهاند.
همچنین ساعاتی نیز در طول هر ترم ،تحت عنوان فعالیتهای
فرهنگی در دانشگاه برنامه ریزی میشود ،که در آن مباحث
فرهنگی مرتبط با شغل معلمی عرضه میشود.
در مطالعات متعدد به محدودیتهای موجود در مراکز تربیت معلم
در برآوردسازی صالحیتهای الزم اشاره شده است .محدود بودن
این دوره به دوره کاردانی و در نتیجه کوتاه بودن دوره تربیت نیروی
انسانی ،در برخی موارد محدودیتها و مشکالت در شیوه جذب،
عدم عالقه دانشآموزان توانمند به انتخاب آن ،از جمله مواردی
است که مورد توجه قرار گرفته است .مطالعه حاضر بر آن است تا
دریابد آیا دانشگاه فرهنگیان با تغییراتی که ایجاد شده ،توانسته
است در تربیت معلمان باصالحیت کارا باشد؟ بنابراین پژوهش قصد
داشت صالحیت حرفهای را در معلمان فارغالتحصیل از دانشگاه
فرهنگیان ،تربیت معلم سابق و سایر دانشگاهها مورد مقایسه قرار
دهد.
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روش تحقیق
طرح پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر،
از نوع تحقیقات علی-مقایسهای است .جامعه آماری در این تحقیق
عبارت است از معلمان فارغالتحصیل دانشگاه فرهنگیان ،مراکز
تربیت معلم سابق و سایر دانشگاههای کشور که در سالتحصیلی
 97-1396در مدارس آذربایجان شرقی به تدریس دروس فیزیک
و ریاضی مشغول میباشند .در انتخاب نمونه با توجه به محدودیت
فارغالتحصیالن دانشگاه فرهنگیان ،ابتدا گروه معلمان فارغالتحصیل
از دانشگاه فرهنگیان انتخاب شد و دو گروه بعدی بر اساس
مشابهتها با گروه اول از نظر ویژگیهای جمعیت شناختی مانند
محل سکونت و تدریس و مدرک تحصیلی انتخاب گردیدند.
با توجه به محدودیت موجود و کم سابقه بودن کلیه معلمان فارع
التحصیل از دانشگاه فرهنگیان امکان همتاسازی از نظر سن و سابقه
فراهم نشد .به دلیل همین محدودیت ،دو گروه فارغالتحصیل از
مراکز تربیت معلم سابق و سایر دانشگاههای کشور از محل زندگی
و خدمت فارغالتحصیالن دانشگاه فرهنگیان انتخاب شدند .بر این
اساس نمونه آماری عبارت بودند از تعداد  210نفر از معلمان فیزیک
و ریاضی فارغالتحصیل در دانشگاه فرهنگیان ،مراکز تربیت معلم
سابق و سایر دانشگاههای کشور (هر گروه  70نفر) .ابزارگردآوری
اطالعات پرسشنامه صالحیت حرفهای معلمان بود .این پرسشنامه
بر اساس مولفههای استخراجی پژوهش مالیینژاد توسط بابایی
ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است [.]17
این پرسشنامه  39مادهای دارای سه خرده مقیاس میباشد که 14
ماده (سواالت 1تا  )14مربوط به صالحیت شناختی 9 ،ماده
(سواالت  15تا  )23مربوط به صالحیت نگرشی و  16ماده (سواالت
 24تا  )39مربوط به صالحیت مدیریتی میباشد .روایی صوری و
محتوایی آن بر اساس نظرات اساتید و متخصصان آموزشی مورد
تایید قرار گرفته است .پایایی صالحیت شناختی مهارتی ،0/91
صالحیت نگرشی  0/90و صالحیت مدیریتی  0/90و پایایی کل
پرسشنامه  0/96بدست آمده است.
یافتهها
جدول  1دادههای توصایفی را برای عوامل صاالحیت حرفهای در
گروههای دانشاگاهی معلمان نشاان میدهد .چنان که مشااهده می
شاااود ،میاانگین صاااالحیاتهاای شااانااختی و مادیریتی در
فارغالتحصایالن دانشاگاه فرهنگیان باالتر اسات .در مورد صاالحیت
نگرشی فارغالتحصیالن تربیت معلم سابق میانگین باالتری دارند.
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جدول  :1نتایج توصیفی

جدول  :3نتایج آزمون چند متغیری

Table 1. Descriptive statistics

Table 3. Multivariate tests

Groups/ qualification

Sig.

Error
df

25.28

59.20

46.90

Mea
n

5.59

5.25

5.94

S.D

18.00

48.00

33.00

Min.

42.00

72.00

61.00

Max.

26.30

58.12

44.05

Mea
n

Attitude

management

cognitive

5.05

5.49

4.97

S.D

18.00

38.00

32.00

Min.

41.00

68.00

55.00

Max.

24.92

56.98

41.71

Mea
n

4.06

4.75636

4.60

S.D

18.00

46.00

30.00

Min.

37.00

70.00

51.00

Max.

Farhangian
university

Tarbiat
Moallem

Other
universities

در جدول  2نتاایج مربوط به بررسااای نرمال بودن دادهها نماایش
داده شاده اسات .چنان که مشااهده میگردد در هر ساه مورد نتایج
حاکی از نرمال بودن دادههاست.

Hypothesis
df

Value

F

.001

412.00

6.00

6.57

.175

Pillai's Trace

.001

410.00

6.00

6.79

.827

'Wilks
Lambda

.001

408.00

6.00

7.00

.206

Hotelling's
Trace

.001

206.00

3.00

13.19

.192

Roy's Largest
Root

نتایج حاصاال از تحلیل واریانس در جدول شااماره  4ارائه شااده
اسات .نتایج نشاان میدهد که در صاالحیت شاناختی F ،مشااهده
شاده در ساطح کمتر از  0/001معنیدار میباشاد .بنابراین میتوان
گفت که در صالحیت شناختی بین گروه های مورد مطالعه تفاوت
وجود دارد .در صالحیت مدیریتی  Fمشاهده شده در سطح0/04
معنیدار میباشد .بنابراین میتوان گفت که در صالحیت مدیریتی
نیز بین گروه های مورد مطاالعاه تفااوت وجود دارد .در صاااالحیات
نگرشای  Fمشااهده شاده معنیدار نمیباشاد .بنابراین تفاوت بین
گروهها تایید نمیشود.
جدول  :4نتایج تحلیل واریانس

برای مقایساه مولفههای صاالحیت حرفهای با توجه به مولفههای
مختلف متغیر و تعاداد گروههاا پس از بررسااای پیش فرضهاای
آزمون و محقق شاااادن آن از روش تحلیال واریاانس دوراهاه
) (MANOVAاساتفاده شاد .جدول  3نتایج آزمون چند متغیری را
در صاالحیت حرفهای معلمان ساه گروه نشاان میدهد .چنان که
مشااااهاده میگردد  Fبادسااات آماده در تماامی آزمونهاا معنیدار
میباشااد .و این بیانگر این نکته اساات که صااالحیتهای حرفهای
معلمان در بین فارغالتحصاایالن دانشااگاه فرهنگیان ،تربیت معلم
ساابق و ساایر دانشاگاهها معنیدار میباشاد .برای بررسای دقیقتر و
مشاخ ساازی عوامل صاالحیت حرفهای متفاوت آزمون تحلیل
واریانس چند راهه صاورت گرفته اسات که نتایج در جدول  4ارایه
شده است.

Sig.

F

Mean.
Square

.06

217

.060

Attitude

.001

17.43

472.06

df

.074

217

.058

Management

2

Sum Squares

.077

217

.058

Cognitive

944.12

Dependent

Sig.

df

Statistic

Cog.

.04

3.20

85.83

2

171.66

Man

.23

1.44

35.43

2

70.86

Att.

27.08

207

5606.35

Cog.

26.79

207

5546.02

Man

24.46

207

5063.62

Att.

210

417257.00

Cog.

210

714712.00

Man

210

141738.00

Att.

Total

variable

Error

)Table 2. Tests of normality (Kolmogorov-Smirnov

Group

جدول  :2نتایج بررسی نرمال بودن دادهها

Source

Table 4. Variance analysis results

)Cog. (cognitive), man. (management), Att. (Attitude

برای بررسای دقیق تفاوتها در متغیرهای صاالحیت شاناختی و
صاالحیت مدیریتی و اینکه کدام گروهها باهم تفاوت دارند ،آزمون
تعقیبی توکی صاورت گرفت که نتایج آن در جدول شاماره  5آمده
است.

حسین واحدی و همکاران
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جدول  :5نتایج آزمون توکی برای مقایسه گروه ها
Table 5. Tukey HSD results for groups’ comparison

.001

.8797

*5.186

.004

.8797

*-2.843

.023

.8797

*2.343

.001

.8797

*-5.186

.023

.8797

*-2.343

.440

.87493

1.0714

.032

.87493

*2.2143

.440

.87493

-1.0714

.393

.87493

1.1429

.032

.87493

*-2.2143

.393

.87493

-1.1429

Moallem
Farhangian- Other
universities
 Tarbiat MoallemFarhangian
Tarbiat Moallem - Other
universities
Other universitiesFarhangian
 Other universitiesTarbiat Moallem
Farhangian - Tarbiat
Moallem
Farhangian - Other
universities
 Tarbiat MoallemFarhangian
Tarbiat Moallem - Other
universities

Management

.004

.8797

*2.843

Farhangian- Tarbiat

Cognitive

Sig.

Std.
Error

Mean
Diff.

groups

Other universitiesFarhangian
 Other universitiesTarbiat Moallem

* The mean difference is significant at the 0.05 level.

نتایج جدول شماره  4نشان میدهد که در صالحیت شناختی
تفاوت در بین هر سه گروه معنیدار است .مقایسه میانگینها نشان
میدهد که فارغالتحصیالن سایر دانشگاهها از هر دو گروه نمرات
کمتری را در این عامل کسب کردهاند و باالترین صالحیت
شناختی ،مربوط به گروه فارغالتحصیالن دانشگاه فرهنگیان
میباشد .نتایج نشان میدهد که در صالحیت مدیریتی تفاوت بین
گروههای دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم سابق معنیدار نیست.
تفاوت بین گروههای تربیت معلم سابق و سایر دانشگاهها نیز
معنیدار نیست .اما تفاوت دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاهها
معنیدار میباشد.
نتایج و بحث
نتایج تحقیق نشان داد که از نظر صالحیت شناختی
فارغالتحصیالن دانشگاه فرهنگیان وضعیت بهتر معنیداری در
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مقایسه با دو گروه دیگر دارند .فارغالتحصیالن مراکز تربیت معلم
نیز تفاوت معنیداری با فارغالتحصیالن سایر دانشگاهها دارند .یافته
حاضر اهمیت آموزش دوره تربیت معلم را برای جذب نیرو در
آموزش و پرورش خاطر نشان میسازد .نتایج نشان میدهد دانشگاه
فرهنگیان توانسته است معلمان با صالحیتتری را در حوزه
صالحیت شناختی تربیت نماید.
حوزه صالحیت شناختی شامل دانش مربوط به تواناییها ،ارزشها
و عالئق دانشآموزان ،چگونگی رشد دانشآموزان و مهارت استفاده
از آنها در کالس درس میشود .همچنین دانش مربوط به موضوعات
درسی و مهارت ارزشیابی آنها ،مهارت استفاده از روش های تدریس
مناسب با موضوع درس ،آگاهی از چگونگی تولید و سازماندهی
دانش موضوعی ،آگاهی از چگونگی پیوند دانش موضوعی با
رشتههای دیگر ،آگاهی از نحوه کاربرد دانش موضوعی در دنیای
واقعی ،توانایی تحلیل مطالب و نقادی آن و مهارت توسعه این
توانایی در دانشآموزان را شامل میشود .اطالع از پیشزمینهها و
پیشینه دانش دانشآموزان و توانایی تغییر و اصالح آن در ضمن
کار ،دانش و مهارتهای تحقیق و اطالع از پژوهشهای اخیر درباره
تدریس و یادگیری و روزآمدسازی دانش خود و توانایی تطبیق،
مهارتهای پرورش خالقیت و حل مسأله و مهارت استفاده از
فناوری درفرایند یادگیری نیز مربوط به صالحیت شناختی می-
باشند [.]10
الزم است معلمان هم در محتوای آموزشی خاص خود و هم در
گستره وسیعی از رویکردهای تدریس ماهر باشند تا بتوانند به
نیازهای متعدد دانشآموزان پاسخ دهند .بنابراین ضروری است
معلمان آموزش ببینند تا بتوانند به شیوهای هنرمندانه در
دانشآموزان انگیزه ایجاد کنند .این مساله میتواند فرایند یادگیری
دانشآموزان را تحت تاثیر قرار دهد [.]18
دانشگاه فرهنگیان با جذب اعضای هیات علمی متخص از بین
فارغالتحصیالن توانمند دانشگاهها ،از طریق سیستم جذب وزارت
علوم توانسته است مجموعهای قوی و توانمند را فراهم سازد.
همچنین با بکارگیری نیروهای با تجربه تربیت معلم سابق توانسته
است ،تجربه دوره تربیت معلم را نیز در اختیار داشته باشد.
همچنین باید توجه داشت که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از بین
داوطلبان توانمند کنکور سراسری انتخاب میشوند .معلمان
فارغالتحصیل سایر دانشگاهها نیز که در سالهای اخیر جذب
آموزش و پرورش شده اند ،نیروهای توانمندی هستند و این معلمان
به دانش روز مسلط هستند .محدودیت فارغالتحصیالن این
دانشگاهها مربوط به دانش پداگوژی میباشد که در حال حاضر در
دانشگاه فرهنگیان ارایه میشود.
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همچنین نتایج تحقیق نشان داد که از نظر صالحیت مدیریتی
فارغالتحصیالن دانشگاه فرهنگیان تفاوت معنیداری را با
فارغالتحصیالن مراکز تربیت معلم نشان ندادهاند ،اما در مقایسه با
گروه فارغالتحصیالن سایر دانشگاهها وضعیت بهتری دارند .تفاوت
بین فارغالتحصیالن تربیت معلم سابق و سایر دانشگاهها معنیدار
نمیباشد.
صالحیتهای مدیریتی توانایی تفکر عقالنی و قدرت استدالل،
مهارت الهامبخشی ،توانایی برنامه ریزی و سازماندهی درس ،توانایی
مدیریت کالس ،مدیریت زمان ،توانایی ایجاد انگیزه در دانشآموزان،
توانایی درگیرنمودن دانشآموزان با تدریس و توانایی آموزش
مشارکتی و ارتباط با والدین ،توانایی برقراری ارتباط با همکاران
وتشریک مساعی با آنان و درگیرشدن در یادگیری در طول زندگی
را شامل میشود .همچنین توانایی تعامل انسانی مناسب با دانش-
آموزان و همکاران؛ توانایی خلق ،انتخاب ،ارزیابی و استفاده از منابع
مدرسه و جامعه برای پیشرفت دانشآموزان؛ توانایی تحلیل ،ارزیابی
و بازتابی فعالیتهای خود وتقویت اثربخشی آن؛ دادن بازخوردهای
منظم به دانشآموزان و والدین و هدایت پیشرفت تحصیلی دانش-
آموزان؛ توانایی خلق روشهای جدید و نوآوری در روشهای
آموزشی؛ توانایی پرورش خودشکوفایی ،شخصیت و مسئولیت
شهروندی دانشآموزان؛ مهارت در ابرازگری ،گوش دادن به نظرات
دانشآموزان ،برقراری ارتباط دانشآموزان با یکدیگر به صالحیت
مدیریتی مربوط میشود [.]10
اغلب پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با صالحیت معلمی به
متغیرهایی اشاره کرده اند که با صالحیت مدیریتی ارتباط دارد.
برای مثال ارتباط انعطافپذیر با دانشآموزان ،داشتن حس شوخ
طبعی ،عدالت ،صبر ،شور و شوق ،خالقیت []4؛ توجه به تفاوتهای
فردی یادگیرندگان ،ارتباط با دانشآموزان []7؛ آماادهساازی
مناساب ،برنامهریزی و سازماندهی کالس ،استفاده از راهبردهای
مختلف مدیریت رفتار فراگیران ،برقراری ارتباط مؤثر با ذی نفعان
مدرسه ،حرفاهای عمل کردن []8؛ برنامه ریزی و آمادگی ،مدیریت
و سازماندهی کالس درس []9؛ صالحیت توسعه برناماهریازی،
صالحیت آمادهسازی تدریس ،صاالحیت مادیریت تادریس،
صالحیت ارتقای روابط عمومی و ارتبااط باین فاردی ،صاالحیت
فعالیت مشارکتی [ ]12را مطرح ساختهاند.
مدیریت کالس درس اصطالحی کلی است که برای تالشهای معلم
در نظارت بر فعالیتهای کالس درس از جمله رفتار دانشآموزان،
تعامالت دانشآموزان و نیز یادگیری آنان به کار میرود .باورها و
نگرشهایی که معلمان نسبت به مدیریت کالس درس ،نظم و
انضباط ،کنترل رفتار ،محیط یادگیری موثر و رشد کودک دارند،
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ممکن است متفاوت باشد و این تفاوتها نقش مؤثری در کارآمدی
تدریس دارند [ .]19اهمیت مدیریت کالس و تاثیر آن در تدریس
اثربخش ،زمانی روشن میشود که مشاهده میگردد ،معلمان تازه
کار ،زمان زیادی را صرف سازماندهی و مدیریت کالس مینمایند و
تا نتوانند کالس خود را به درستی سازماندهی و مدیریت کنند،
نمیتوانند بر روی فرآیند یادگیری -یاددهی تمرکز نمایند [.]20
سبک مدیریت در کالس یکی از متغیرهایی است که می تواند نقش
مهمی در انگیزش و پیشرفت داشته باشد .سبک مدیریت کالس
عبارت است از کلیه تالشهای معلم برای مدیریت فعالیتهای
کالس درس که تعامالت اجتماعی ،رفتار دانشآموزان و یادگیری
را شامل میشود .زمانی که معلمان سبک مدیریت کالسی تعاملگرا
را به کار می برند ،دانشآموزان پیشرفت تحصیلی باالتری دارند و
زمانی که معلمان مداخله گر هستند ،آنان پیشرفت تحصیلی پایینی
دارند [.]21
در دانشگاه فرهنگیان و نیز در تربیت معلم سابق درسهایی هستند
که مهارتهای مدیریت آموزشی را به طور عام و نیز مهارتهای
مدریت کالسی را به طور خاص ،به دانشجویان آموزش میدهند.
همچنین در دانشگاه فرهنگیان دانشجویان چهار ترم دوره کارورزی
فکورانه را در مدارس میگذارند و طی آن با فرایندهای مدیریت
آموزشی و مدیریت کالسی به صورت عملیاتی آشنا میشوند و آنچه
را در واحدهای نظری خواندهاند ،به صورت عملی تمرین میکنند.
نتایج مطالعه جمشیدی توانا و امام جمعه نشان داده است که
کارورزی فکورانه در ارتقای شایستگی حرفهای دانشجومعلمان موثر
بوده است [.]22
در صالحیت نگرشی تفاوت بین گروهها معنی دار نمیباشد ،به این
معنی که این سه گروه به یک اندازه در فارغالتحصیالن خود
صالحیت نگرشی ایجاد کردهاند .صالحیتهای نگرشی و رفتاری
شامل تعهد به یادگیری دانشآموزان ،احترام به برابری فردی،
تشخی و احترام به تفاوتهای قومی ،فرهنگی ،مذهبی ،تعهد به
ارزشها و قوانین جامعه؛ داشتن عشق و عالقه به دانشآموزان و
تدریس ،درک تفاوتهای فردی دانشآموزان و تدریس با عدالت و
تساوی ،داشتن پاکدامنی و تقوا؛ تقویت حس کنجکاوی ،بردباری،
صداقت ،زیبایی و نیکویی به دانشآموزان ،اعتقاد به یادگیری در
طول زندگی و داشتن روحیه شوخ طبعی ،نشاط و انعطاف پذیری
را شامل میشود [.]10
نتایج پژوهشها نشان میدهد که برای انتخاب دانشجویان برای
حرفه معلمی عالوه بر آزمونهای ارزیابی دانش محتوایی ،ارزیابی
نگرشها ،باورها و عالیق درونی افراد در ارتباط با حرفه معلمی نیز
باید انجام پذیرد [ .]6نتایج یک بررسی در کشور چین هم نشان
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دادهاست که الزم است ،داوطلبان انتخاب حرفه معلمی ،هم در
عوامل انگیزش درونی و هم عوامل انگیزش بیرونی رتبه باالتری را
کسب نمایند .این عوامل انگیزش درونی و بیرونی هم میتواند
شامل موارد جامع و جهان شمول باشد و هم شامل مواردی باشد
که به محدوده جغرافیایی و فرهنگی خاص مربوط شود [.]23
مطالعات نشان میدهند که تمایل به انتخاب حرفه معلمی ،بیشتر
از ارزشهای اجتماعی به این حرفه ،تاثیر میپذیرد [ .]24عوامل
مرتبط با انگیزش درونی مانند دوست داشتن حرفه معلمی
درسهایی مانند ریاضی با گرایش شغلی و حقوق دریافتی پایین و
نگرشمنفی اجتماعی و عدم حمایت سازمانی با عدم گرایش به این
حرفه رابطه دارند [ .]25در مطالعهای که بر روی دانشجومعلمان
مراکز تربیت معلم صورت گرفته بود ،نتایج نشان داد که تنها 58
درصد دانشجویان این رشته به شغل معلمی عالقه داشتهاند [.]26
به نظر میرسد علیرغم دقت نظری که در انتخاب و گزینش
دانشجومعلمان صورت میگیرد ،مساله نگرشی و عالقمندی به کار
و حرفه معلمی به خوبی ارزیابی نمیگردد .به ویژه اینکه در
سالهای اخیر به دلیل مسایل مربوط به اشتغال ،گرایش بسیار
شدیدی به انتخاب دانشگاه فرهنگیان بوحود آمدهاست و در این
راستا بیتوجهی به مسایل انگیزشی میتواند عواقب نامساعدی
داشته باشد.
در این پژوهش امکان دسترسی به نمونههای بیشتر جمعیت
معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان فراهم نشد و برای همین
مطالعه ،نمونه محدودی از این معلمان را در برگرفت .از مساعدت
و همکاری معلمان محترم آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در
این پژوهش قدردانی میشود.
نتیجهگیری
در ایان پاژوهاش صاااالحایااتهااای حارفااهای ماعالامااان در بایان
فارغالتحصاایالن دانشااگاه فرهنگیان ،تربیت معلم سااابق و سااایر
دانشااگاهها مورد بررساای و مقایسااه قرار گرفت .به همین منظور
معلمان فارغالتحصایل از این دانشاگاهها که از نظر شارایط جمعیت
شاناختی مشاابه هم بودند ،به پرساشانامه خودسانجی صاالحیت
حرفهای معلمان پاسخ دادند.
نتایج این پژوهش نشااان داد که صااالحیت حرفهای معلمان باهم
تفاوت معنیداری دارد .صالحیت شناختی فارغالتحصیالن دانشگاه
فرهنگیان از سااایر فارغالتحصاایالن باالتر اساات .فارغالتحصاایالن
مراکز تربیت معلم نیز صااالحیت شااناختی باالتری در مقایسااه با
فارغالتحصایالن ساایر دانشاگاهها دارند .از نظر صاالحیت مدیریتی
فاارغالتحصااایالن دانشاااگااه فرهنگیاان تفااوت معنیداری را باا
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فارغالتحصایالن مراکز تربیت معلم نشاان ندادهاند ،اما در مقایساه با
گروه فارغالتحصایالن ساایر دانشاگاهها وضاعیت بهتری دارند .در این
مورد ،تفااوت بین فاارغالتحصااایالن تربیات معلم ساااابق و ساااایر
دانشاگاهها معنیدار نمیباشاد .در صاالحیت نگرشای ،تفاوت بین
گروههای معلمان معنیدار نمیباشاااد ،به این معنی که این ساااه
دسااته ،به یک اندازه در فارغالتحصاایالن خود صااالحیت نگرشاای
ایجاد کردهاند.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسااندگان به نساابت سااهم برابر در این پژوهش مشااارکت
داشتند.
تشکر و قدردانی
از تمام کساانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رسااندند تشاکر
و قدردانی داریم.
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