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 لومع گروه تحقیقات، واحد علوم و رسی، دانشگاه آزاد اسالمید ریزيدانشجوي دکتري برنامه ی مسؤول: سندهینو*

 .ایران، تهران تربیتی،

 

   )          Email: Mahdigh531@gmail.com   (  

فارغ التحصیالن  صالحیت شغل معلمی، اجراشده تربیت معلم بر جهت مقایسه برنامه درسی پژوهشی حاضر چکیده:

 هاي دولتی استان خراسان رضوي انجام شده است.این تحقیق ازنوع ارزشیابی است که پژوهشگرهاي آزاد و دانشگاهدانشگاه

که  دهندگروه تشکیل می جامعه آماري این پژوهش را دو گرفته است. اي کمکروش تحقیق زمینه انجام آن از در

توجه به  با باشند،می 2014-2015هاي عالی درسال تحصیلی دانشگاه اسالمی، هاي آزادفارغ التحصیالن دانشگاه عبارتنداز:

 استان خراسان رضوي کمک گرفته شد 2010سالنامه آماري سال  جامعه آماري از پراکندگی جامعه آماري برآورد حجم

جهت تعیین حجم  برآورد شد. 2014-2015به عنوان فارغ التحصیالن  2010-2011هاي سال بدین منظورحجم ورودي

            هاي این پژوهش رانمونه تعداد مورگان استفاده شده است. فرمول تعیین حجم نمونه و این پژوهش از نمونه در

         نفرتشکیل 174المی نفر،و فارغ التحصیالن کارشناسی دانشگاه آزاداس194التحصیالن کارشناسی دانشگاه عالی فارغ

 ابزار تحقیق، اي استفاده شده است.گیري تصادفی طبقهروش نمونه این پژوهش از گیري درنمونه دهند. به منظورمی

 صاحبنظران باتجربه باشد. روایی پرسشنامه به طریق دلفی دراختیارگویه می40ساخته است که شامل   پرسشنامه محقق

صل دقت نظرآنها دراصالح پرسشنامه لحاظ گردید. پایایی پرسشنامه نیزبراساس آزمون آلفاي دانشگاهی قرارگرفت وحا

یل براي تحل و تشخیص داده شد 0./91فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی0./96 کرونباخ درفارغ التحصیالن دانشگاه عالی

اجرا نتایج پژوهش بیانگراین است که بین برنامه  استفاده گردید. اسمیرنوف(-استنباطی )کولموگورف روش آمار ها ازداده

 ( دراخالقی ،تعلیم وتربیت ارتباطات، اي،غل معلمی )دانش حرفهدر ایجاد صالحیت ش شده دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی

 المی وکه با هماهنگی وزارت علوم و دانشگاه آزاداس گردید فارغ التحصیالن تفاوت معناداري وجود ندارد. لذا پیشنهاد

همچنین  و پرورش موجبات اجرایی نمودن برنامه درسی مبتنی برصالحیت شغلی به صورت آزمایشی اجرا آموزش و

 .هاي معلمی سنجیده شودبه رشته ودور قبل از هاي افرادصالحیت
 

 .صالحیت معلمی صالحیت شغل، برنامه درسی اجرا شده، کلیدی: واژگان 
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 مقدمه
پرورش افراد براي مشاغل متفاوت دنیاي کار ،توسط      

اي باشد که نظام آموزش بایستی به گونه آموزش عالی

تخصصی  هاي الزم را در زمینه  عمومی وعالی صالحیت

ماید.این ممکن نخواهد ایجاد ن در فارغ التحصیالن خود

اي طراحی هاي آموزش عالی به گونهمگر آنکه برنامه شد

در هرشغل  نیاز شایستگی مورد و که بتواند صالحیت شود

 ( 2003)  هانتلی دایجاد نماید. فارغ التحصیالن خو در را

در پژوهشی کیفی صالحیت معلمان را درشش دسته آماده 

داشتن  دهی کالس(سازمان ریزي و)برنامه سازي مناسب

راهبردهاي  استفاده از پایه عمیق جهت تسهیل یادگیري،

با  ثرؤبرقراري ارتباط م فراگیران، مدیریت رفتار مختلف،

اي عمل کردن و خود آگاهی طبقه حرفه ذینفعان مدرسه،

(  نشان 2006هاي دانش پژوه) نتایج یافته .بندي نمود

         ریسراهکارهاي تد دهدکه معلمان دربرخی ازمی

 مانند، هايمقوله در هااین نارسایی هاي دارند.نارسایی

 پاسخ، پرسش و آزمایش، اجرا و انگیزه، آمادگی و ایجاد

تعیین تکلیف  و ارزشیابی پایانی گیري،نتیجه بندي وجمع

تشکیل  بررسی معلمان را رفتارهاي مورد بیشترین درصد

نارسا انجام گرفته  یا به طور که یا مشاهده نشده و دهدمی

است. معلمان مطالب درسی را با مطالب زندگی واقعی 

به جاي آن که دانش  دهند وربط می دانش آموزان کمتر

له علمی وحل مسأ تفکر آموزان را به فرضیه سازي و

هاي روش کنند محتوي برنامه را بااغلب سعی می وادارند،

کارهاي اصول و راه از غیرفعال و سنتی تدریس نمایند و

یادگیري –تدریس که تسهیل کننده فرایند یاددهی 

هستند آگاهی کافی ندارند یا فرصت اجراي آن را درکالس 

 کنند .پیدا نمی

 ( به تبیین نقش مدیران و 2012همکاران) قدسیان و     

اي معلمان رشد صالحیت حرفه ناظران آموزشی در

آموزشی لزوم توجه به بحث مدیربت  پرداخته است آنها بر

 کنند وکید میچنین نظارت و راهنمایی تعلیماتی تأهم و

هاي آنان زمینه دارند که با همگام نمودن فعالیتبیان می

ها ابتدا آن اي معلمان فراهم گردد.صالحیت حرفه رشد و

سپس نقش  اي معلمان اشاره دارند وصالحیت حرفه

یان انتها به همکاري م در مدیران آموزشی و راهنمایان و

(  عدم تناسب 2008وهمکاران)  هونگ .آنان پرداخته است

 هاي تربیت معلم پیش از خدمت وبین صالحیت

هاي مورد نیاز معلمان را مورد بررسی قرار دارند صالحیت

با استفاده از تحلیل عامل صالحیت معلمان را درشش  و

مهارت بین  توانایی فکري، ها،دسته ي سیستم ارزش

توانایی  اي ومدیریت، توانایی حرفهتوانایی  فردي،

نتایج تحقیقات نشان داد  شخصیتی تقسیم بندي نموده،

که بین نظر معلمان درمورد صالحیت تربیت پیش 

هاي شغلی درحال خدمت تفاوت قابل ازخدمت ونیازمندي

 (2007رووف)  .(2008اي وجود ندارد )کریمی،مالحظه

تسلط به -1’’دانداي را واجد شش شرط میمعلم حرفه

توان -2دانش موجود جهانی  آگاهی از رشته تخصصی و

 به کارگیري اندیشه و توضیح مطالب به مخاطبان و

صحیح نسبت به جامعه  و باورهاي درخور-3 تفکرآنان

           باورهاي مثبت در موردخود-4رفتارهاي آنان  مردم و

هاي هدف و درباره مقاصد سازگار باورهاي مناسب و -5

 مدرسه،کالس درس، همچنین اهداف فردي و عه،جام

هاي پیداکردن شیوه رسیدن به خودکشفی و-6اي حرفه

برهمین مبنا ارزشیابی  .’’تدریس فردي سازنده و خالق و

تا کنون تحقیقات   داند.معلم را برهمین شش اصل می

هاي معلمان خوب به عمل آمده فراوانی در زمینه صالحیت

یک از این  در هر نها کشف شود،است تا راز موفقیت آ

          ها که نشان دهنده تحقیقات فهرستی از صالحیت

تا آن جا که برخی   هاي معلم خوب است آمده است،ویژگی

 از محققان اعتراف کردند که هیج روشی که منحصراً

اما شاید بتوان تمام  شایستگی معلمان را بیان کند نیست.

جمله خالصه کرد )دلبستگی  هاي معلمان را در دوویژگی

 (2007)رووف ، به حرفه معلمی و نگرش شاگرد مداري (.

آزاد اسالمی   هاي دولتی،با توجه به برنامه مشترک دانشگاه

ها اینکه چه مقداردانشگاه تهدیدها و ها وشناحت فرصت

فارغ التحصیالن  در صالحیت شغل معلمی را اندتوانسته

تحقیق در این زمینه  و اي دار داهمیت ویژه افزایش دهند

ها ودر نهایت براي دانشگاههاي برنامه به بهبود تواندمی

این پژوهش در  .راهگشا باشد جریان تعلیم درکشور، بهبود

ال است که آیا بین برنامه درسی اجرا شده سخ به این سؤپا

)تعلیم  دولتی در ایجاد صالحیت شغل هاي آزاد ودانشگاه

رتباطات معلمی( معلمی ا اي،نش حرفهدا و تربیت، اخالقی،

 یالن تفاوت معناداري وجود دارد؟ فارغ التحص

 هامواد وروش

دهند دو گروه تشکیل می جامعه آماري این پژوهش را     

ورد آکه با توجه به سالنامه آماري استان خراسان رضوي بر

به  2010-2011هاي سالورودي  شده است در این برآورد

در نظر گرفته  2014-2015عنوان فارغ التحصیالن سال 

 شده اند،و عبارتند از:

هاي دولتی فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی دانشگاه-1

آموزگاري که تعداد آنها حدود  هاي دبیري ودررشته

نفراست.42743
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 هاي آزادفارغ التحصیالن مقطع کارشناسی دانشگاه–2 

 حدوداً آنها آموزگاري سال که تعداد رشته دبیري و

رآورد حجم نمونه در این به منظور ب .است نفر 38256

 نقل از نادري،1970)مورگانکرجسی و جدول  پژوهش از

 شده است.استفاده  ( 2012سیف 

تعداد نمونه آماري فارغ التحصیالن مقطع  کارشناسی  -3

زن  98 مرد و96باشدکه می نفر194ها عالیدردانشگاه

 انتخاب گردید          بطور تصادفی

حصیالن مقطع  کارشناسی  تعداد نمونه آماري  فارغ الت -4

زن بطور  69و 105باشد که می 174هاي آزاددانشگاه

  .تصادفی انتخاب گردید

ها با توجه پراکندگی جامعه و براي اینکه زیر گروه       

در نمونه نماینده  ،اندازه تعدادشاي به هر جامعهیعنی 

ده ااستفاي گیري تصادفی طبقهنمونهداشته باشند از روش 

تعداد نمونه هر یک ازدو  جامعه آماري این بنابر .شده است

 به شرح زیر می باشد.

 2015آمار دانشجویان فارغ التحصیل- 1جدول شماره

 

  پژوهش ابزار 
اساسی پژوهش اقدام به  يهافرضدنبال طراحی  به       

هاي براي پوشش موضوع هاي پرسشنامهطراحی گویه

، بر پرسشنامه محقق ساخته از ، وتحقیق صورت گرفت

 هاي شغلی معلمی کاسترمه صالحبتاساس پرسشنا

مه پرسشنا بعنوان ابزار اصلی تحقیق استفاده شد (2012)

 سئوال در 10ژوهشی ال  و براي هر فرضیه پؤس 40داراي 

زیاد و  متوسط، ،کم ؛کمخیلیلیکرت )بندي یاس درجهمق

 روایی پرسشنامه به طریق دلفی در .شدباخیلی زیاد( می

حاصل  دانشگاهی قرارگرفت و تجربه صاحبنظران با اختیار

اصالح پرسشنامه لحاظ گردید. پایایی  آنها در دقت نظر

درفارغ براساس آزمون آلفاي کرونباخ  پرسشنامه نیز

فارغ التحصیالن دانشگاه 0./96التحصیالن دانشگاه عالی 

 .تشخیص داده شد 0./91آزاد اسالمی

 یافته ها 
 spssها  از نرم افزار تحلیل داده براي تجزیه و      

–استفاده از روش آماري کولموگورف  با و استفاده شد

پرداخته  هاهاسمیرنوف به تجزیه و تحلیل استنباطی داد

-2که نتایج آن در جداول) (2010ن،)زارع و همکارا .شد

 .( آمده است3-4-5

بین برنامه اجر شده دانشگاه آزاد و عالی در ایجاد -

 داري وجود دارد.اي تفاوت معناصالحیت دانش حرفه

 های صالحیت دانش حرفه ایداده – 2جدول شماره 
اسمیرنوف–نمونه آزمون کولموگورف   

 343 تعداد

 3.2566 میانگین پارامترها

 78253. انحراف استاندارد

 252. مطلق حداکثر تفاوت

 229. مثبت

 252.- منفی

اسمیرنوف–کولموگورف   4.667 

مبین  D( از مقدر4.667به دست آمده  ) Dچون مقدار 

توان رد کرد جدول کمتر است پس فرضیه صفر را نمی

ها در ایجاد بنابراین بین برنامه درسی اجرا شده دانشگاه

داري اي شغل معلمی  تفاوت معناحرفهصالحیت دانش 

شده دانشگاه آزاد و عالی  ابین برنامه اجر  وجود ندارد.

داري تفاوت معنا در ایجاد صالحیت ارتباطات معلمی

 وجود دارد.

 داده های صالحیت ارتباطات معلمی - 3جدول شماره 
اسمیرنوف–نمونه آزمون کولموگورف   

 335 تعداد

 3.6597 میانگین پارامترها

 82114. انخراف  استاندارد

 264. مطلق حداکثر تفاوت

 208. مثبت

 264.- منفی

اسمیرنوف–کولموگورف    4.827 

مبین  D( از مقدر4.827به دست آمده  ) Dچون مقدار 

کرد  توان ردجدول کمتر است پس فرضیه صفر را نمی

ایجاد  ها دربنابراین بین برنامه درسی اجرا شده دانشگاه

ارتباطات شغل معلمی  تفاوت معناداري وجود  صالحیت

 .ندارد

بین برنامه اجر شده دانشگاه آزاد و عالی در ایجاد -

 .داري وجود داردصالحیت تعلیم و تربیت تفاوت معنا

 داده های صالحیت تعلیم و تربیت -4جدول شماره 
اسمیرنوف–نمونه آزمون کولموگورف   

 327 تعداد

 3.5443 میانگین پارامترها

 92197. انحراف استاندارد

قمطل حداکثر تفاوت  .255 

 188. مثبت

 255.- منفی

اسمیرنوف–کولموگورف    4.614 

مبین D را( از مقد4.614به دست آمده  ) Dچون مقدار 

توان رد کرد جدول کمتر است پس فرضیه صفر را نمی

ها در ایجاد بنابراین بین برنامه درسی اجرا شده دانشگاه

تفاوت معناداري وجود  تربیت معلمی علیم وصالحیت ت

 .ندارد

 نمونه جامعه 93سال 

 جمع زن  مرد جمع زن  مرد دولتی

21256 21694 42743 96 98 194 

 174 69 105 38256 15217 23039 ازاد  
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بین برنامه اجر شده دانشگاه آزاد و عالی در ایجاد -

 .داري وجود داردصالحیت اخالقی تفاوت معنا

 داده های صالحیت اخالقی- 6جدول شماره
اسمیرنوف–نمونه آزمون کولموگورف   

 355 تعداد

 3.8000 میانگین پارامترها

 97250. انحراف استاندارد

 212. مطلق حداکثر تفاوت

 164. مثبت

 212.- منفی

اسمیرنوف–کولموگورف   4.003 

مبین  D( از مقدر4.003به دست آمده  )Dچون مقدار 

توان رد کرد جدول کمتر است پس فرضیه صفر را نمی

ها در ایجاد بنابراین بین برنامه درسی اجرا شده دانشگاه

 داري وجودتفاوت معنا صالحیت اخالقی شغل معلمی

 ندارد.

 بحث و نتیجه گیری

تري از دانش محتوایی رشد معلم باید درک عمیق      

راهبردهاي تدریس و  هاي یادگیري،سبک ،کودک

هاي ها همراه با احترام به تفاوتاي جدید از ارزشمجموعه

گرفتن بازخورد مداوم از  ،همکاري باهمکاران ،فردي

. ثر داشته باشدؤارتباط م قابلیت هدایت و تغییر و تدریس،

رویکرد جدید در تربیت و آموزش مداوم معلمان بر اساس 

نظر گرفتن  در ،توسعه مفهوم رویکرد سیستمی به آموزش

هاي حمایت کننده سیاست تدریس به عنوان حرفه و

آموزش نیاز مداوم زندگی  آمده و اي به  وجودتوسعه حرفه

دهد که مینتایح تحقیق نشان  .اي معلمان شده استحرفه

تفاوت معناداري در ایجاد صالحیت شغل معلمی در فارغ 

ي آزادو دولتی وجود ندارد و هاالتحصیالن دانشگاه

اند صالحیت معلمی را در فارغ ها نتوانستهدانشگاه

 پژوهش عابدي یج پژوهش باالتحصیالن  ایجاد نمایند نتا

این   .( همسو است 2006و  2003) دانش پژوه ( و2003)

از نظر آشنا نبودن و تسلط نداشتن معلمان در  پژوهش

هاي مختلف تدریس با نتایج پژوهش ادیب نیا اجراي روش

با توجه به  ( مطابقت دارد.2008و کریمی) ( 2004) 

 ثیرتأ ومزایاي صالحیت شغل معلمی  هاي پژوهش ویافته

بخشی تدریس ها بر کارایی و اثربهینه این صالحیت

 وضعیت آموزش و بهبود م برصالحیت معل ثیرأهمچنین ت

      دادهاي آموزشی پیشنهاد اثربخشی برون کارایی و

)از  هاي درسی آموزش عالیدر تدوین برنامه گرددمی

 ر و ـیـدب  هاي که منجر به تربیتجمله برنامه درسی رشته

 

 

            ازت ـالحیـص ردـکـا رویـب (رددـگیـوزگار مـآم

 دانش آموختگان، )دانشجویان، نفعانهاي ذیدیدگاه

)اساتید و مدرسان( بمنظور  حبنظرانصا شاغلین مرتبط( و

براي اینکه  و ها  استفاده گرددتعیین صالحیت شناسایی و

هاي درسی آموزش عالی با رویکرد مبتنی بر طراحی برنامه

بایستی  به خوبی انجام پذیرد،صالحیت شغل معلمی 

هاي الزم در این خصوص والن مربوطه از آموزشؤمس

 برخوردار شوند. 
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Abstract: The Present Study Was to Compare The Curriculum implemented on teacher training 

qualification the teachers job, Graduates .free university and the university of the state run of  

Khorasan Razavi Provinc done. The research of the type of evaluation that researcher was during a field 

research method help the anase .the statistical research community makeup two groups that include 

:Islamic Azad university graduate excellent a universities in the academic year93-94 according to the 

community static l dispersion statistical society volume brings 90 years of korasan Razavi Province help. 

In order to size entries in the years 90-91 as graduate of the93-94 on the flotsam .Validity of the question 

as well on the basis of the test state college graduates Cronbakh alpha in 90% of graduates of Islamic 

Azad university 91% were diagnosed .In order to describe the data of the method of descriptive statistics 

(frequency and percentage table) and analyze the data from the method of statistical inference 

(Colomogrof _Smirnof)The results of the present study indicates that the program has been implemented 

between the Islamic Azad university and excellent university teaching job in establishing the 

qualification( knowledge , communication ,organizing teaching, learning ,behavioral)there are no 

significant difference between graduates In order to decide the sample size in this study was to determine 

the sample size formula kerjesi –morgan it has been used .A number of examples of this research are as 

follows :graduates of the ACT state university 194 people . group alumni Islamic Azad university 174 

people .In order to sampling in this research the method of sampling random class is used..A research 

tool the researcher that includes 50 questions .Validity of the questioner provided by Delphi. Academic 

scholars with experience in lower sxony and the out come of their opinion on the accuracy of the term. In 

terms of the questionnaire .There fore the proposal coordination with the ministry of science Islamic 

Azad university and education causes to executive job qualification test run as well as persons before 

arrival to be measured teacher 

 Keywords : Curriculum Implemented, Qualification job, Qualification. 
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