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چكيده:

Abstract:

’The study aims to investigate the primary teachers
teaching qualities from the viewpoint of teacher training
college mentees in Hamedan by using a descriptive
survey. The participants included 129 subjects, divided
into 65 male and 64 female mentees who study primary
education and have passed all the four apprenticeship
courses. They were chosen from the two Farhangian
university branches of Shahid Bahonar and Shahid
Maghsudi. The data collection instrument was a 38item researcher-made questionnaire measuring the
’TTC students’ opinions regarding primary teachers
teaching qualities. The data was analyzed through
descriptive and inferential statistics, namely the mean,
standard deviation, single-group t-test and MANOVA.
The results showed that the estimated teaching qualities
of female and male teachers were average and above
average, respectively. However, their overall teaching
qualities were assessed to be average regardless of their
gender. More specifically, gender played a significant
role in the different areas of effective teaching. The
male teachers demonstrated high measures in the
variables of human relationship, personal attributes and
evaluation and average measures in lesson planning,
lesson implementation and teaching learning strategies.
Nevertheless, the female teachers displayed low
estimates in the variables of lesson planning, lesson
implementation, human relationship and personal
attributes and average estimates in the variables of
evaluation and strategies-based instruction. The article
ends with some suggestions about the improvement
’of primary education teachers’ and student-teachers
professional qualities.

هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بررســی صالحیتهــای تدریــس
معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان از دیــدگاه دانشــجومعلمان
کارورزی بــود کــه بــا روش توصیفــی پیمایشــی انجــام شــد.
شــرکتکنندگان ایــن پژوهــش  129نفــر ( 65دانشــجوی پســر و
 64دانشــجوی دختــر) از دانشــجومعلمان رشــته علــوم تربیتــی
گرایــش آمــوزش ابتدایــی بودنــد کــه تــا زمــان پژوهــش
کارورزیهــای  1تــا  4را گذرانــده بودنــد .دانشــجویان دختــر از
پردیــس شــهید باهنــر همــدان و دانشــجویان پســر از پردیــس
شــهید مقصــودی بــه روش تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند .ابــزار
گــردآوری اطالعــات پرسشــنامه محقــق ســاخته  38ســؤالی بــود
کــه در طیــف پنــج درجهــای لیکــرت نظــرات دانشــجویان را در
مــورد صالحیتهــای تدریــس معلمــان ابتدایــی اندازهگیــری کــرد.
جهــت تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از روشــهای آمــار توصیفــی
و اســتنباطی شــامل میانگیــن ،انحــراف معیــار ،آزمــون  tتــک
گروهــی و تحلیــل واریانــس چند متغیــره ( )MANOVAاســتفاده
شــد .نتایــج تحلیــل نشــان داد صالحیتهــای تدریــس معلمــان
زن در حــد متوســط و معلمــان مــرد در حــد باالتــر از متوســط
میباشــد .امــا بــا در نظــر گرفتــن کلیــه معلمــان بــا صــرف نظــر
از جنســیت ،صالحیتهــای تدریــس معلمــان در حــد متوســط
ارزیابــی گردیــد .از بیــن حوزههــای تدریــس اثربخــش میتــوان
گفــت  :معلمــان مــرد در متغیرهــای روابــط انســانی و ویژگیهــای
فــردی و ارزشــیابی در حــد مطلــوب و در حوزههــای طراحــی و
تدویــن درس ،اجــرا و ارائــه درس و آمــوزش راهبردهــای یادگیــری
در حــد متوســط میباشــند .همچنیــن معلمــان زن در متغیرهــای
طراحــی و تدویــن درس ،اجــرا و ارائــه درس و روابــط انســانی و
ویژگیهــای فــردی در حــد نامطلــوب و در متغیرهــای ارزشــیابی
و آمــوزش راهبردهــای یادگیــری در حــد متوســط میباشــند .در
نهایــت پیشــنهاداتی جهــت بهبــود صالحیتهــا و شایســتگیهای Keywords: Effective Teaching, Professional Qualities,
حرفهــای معلمــان دوره ابتدایــی و دانشــجومعلمان ارائــه گردیــد.
Teaching Qualities, Teaching Skills
کلید واژهها :تدريس اثربخش ،صالحيتها ،مهارتها.
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مقدمه

بــدون شــك پايــه و اســاس و بنيــان هــر جامعــه بــر مبنــاي آيندهســازان آن جامعــه شــكل ميگيــرد.
کــودکان امــروز ،ســازندگان فــرداي جامعــه هســتند و ســكان كشــتي اجتمــاع را بــه دســت خواهنــد
ن كــه بــراي هدايــت
گرفــت .بــا ايــن ديــدگاه ،توجــه يــك نكتــه ضــروري بــه نظــر ميرســد و آن اي ـ 
درســت اجتمــاع فــردا ،احتيــاج بــه متخصصــان و افــرادي داريــم كــه از صالحيتهــاي الزم در ايــن
راســتا برخــوردار باشــند .بــه عبــارت ديگــر؛ نقــش و جايــگاه آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان يــک نهــاد
اجتماعــي تأثيرگــذار بــر عرصههــاي مختلــف اقتصــادي و اجتماعــي بــر هیچکــس پوشــيده نيســت .بــا
ايــن حــال عوامــل و عناصــر مؤثــري در توفيــق آمــوزش و پــرورش نقــش حياتــي ايفــا ميکننــد کــه
يکــي از ايــن عناصــر اساســي ،معلمــان شايســته ميباشــند .عنصــري کــه ضمــن ايفــاي نقــش مهــم
در تعليــم و تربيــت ،همــواره موضــوع بحثانگیــز و جنجالــي در تمامــي جوامــع بــه ويــژه در جامعــه
م�اـ استــ و همچنیــن بــا توجــه بــه ايــن کــه معلمــان از جملــه مهمتريــن عوامــل مؤثــر در رشــد و
توســعه کيفــي تعليــم و تربيــت بــه شــمار ميآينــد و نقطــه آغــاز هــر تحــول آموزشــي هســتند ،ســنجش
صالحيتهــاي حرفــهاي آنهــا اهميــت مييابــد (دانــش پــژوه و فــرزاد.)1385 ،
بــا توجــه بــه اينکــه نظــام تربيــت معلــم و مراکــز آمــوزش عالــي کــه جــزو دســت انــدرکاران
پــرورش معلمــان آينــده هســتند بــه ايــن نيــاز دارنــد تــا بداننــد کــه معلمــان کنونــي بــه چــه ميــزان
از مهارتهــای مــورد نيــاز حرفـهای برخوردارنــد و بــا توجــه بــه دهکــده جهانــي چــه نيازهايــي دارنــد،
تــا بتواننــد نيازهــاي آتــي ،برنامههــا و مهارتهــاي مــورد نيــاز را بــراي آنهــا فراهــم آورنــد .از طــرف
ديگــر يکــي از دغدغههــاي نظامهــاي آموزشــي حرکــت بــه ســمت تمرکززدايــي اســت .در ايــن
صــورت زمينــه مشــارکت معلمــان در فراينــد طراحــي ،اجــرا و ارزشــيابي از برنامههــاي آموزشــي و
درســي فراهــم ميشــود؛ لــذا در چنيــن رويکــردي معلمــان بايــد داراي شايســتگيها و صالحيتهايــي
همچــون دانــش و آگاهــي دربــاره روانشناســي يادگيــري و دانــش و آگاهــي دربــاره روشهــاي ارزشــيابي
باشــند(ايزدي .)1379 ،در ایــن راســتا بررســي صالحيتهــاي حرفــهاي معلمــان ميتوانــد چنيــن
شايســتگيها و صالحيتهايــي را نمايــان ســازد.
کرميــن )1961( 1نيــز در تحليــل تاريخيــاش در مــورد اصالحــات آموزشــي ،بيــان میکنــد کــه
پداگوژیهــای پيشــرو بــراي ايــنکــه بتواننــد اصالحــات ملــي نظــام آموزشــي را بــا موفقيــت اجــرا
کنن��د ،بـ�ه تعدــاد کاف��ي از معلم��ان ماه��ر ني��از دارنـ�د .گيــج معتقــد اســت بــدون ترديــد هيــچ فــرد
ديگــري جــز معلــم نميتوانــد تأثيــر بيشــتري بــر آنچــه در مــدارس ميگــذرد ،داشــته باشــد .معلـ�م
ميتوانــد تعليــم و تربيــت را فرآينــدي تــوأم بــا لــذت و کاميابــي ،يــا فرآينــدي بيثمــر تبدیــل کنــد
(گيــج .)1379 ،بــه اعتقــاد بهرنگــي ( ،)1384نيـ�ز آموزشــهاي تربيــت معلــم و ضمــن خدمــت ،هنگامــي
مؤثــر اســت کــه معلمــان بتواننــد از امکانــات آموزشــي در جهــت رفــع مشــکالتي کــه در کالســهاي
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درس بــا آن مواجهانـ�د ،بهرهگيرنــد و در دو بعــد علمــي و عملــي مهــارت بيشــتري پيــدا کنن��د .در
هميــن راســتا تحقيقــات داخلــي و خارجــي متعــددی بــر نقــش معلمــان بــه ويــژه روش تدريــس آنهــا
(نظــري صــارم  ،1377،لطفــي کراچــي ،1381 ،شــيخ محســني )1386 ،و همچنيــن شــاگرد محــوري
(لوننبــرگ و کورثاگــن2003،؛ کارنــل )2005، 1در کالس درس و تاثیــر آن بــر پيشــرفت تحصيلــي
دانشآمــوزان و اثربخشــي تدریــس اذعــان دارنــد .یافتههــای پژوهــش کریمــی ( )1387نشــان داد
کــه معلمــان دوره ابتدایــی از نظــر صالحیتهــای آموزشــی ،تدریــس ،علمــی ،رفتــاری ،شــخصیتی،
اجتماعــی ،فکــری ،مدیریتــی ،عملکــردی ،فکــری و تدریــس از ســطح متوســط ،کمتــر اســت .نتایــج
پژوهــش باچینســکی و هانســن )2010( 2نشــان داد کــه توســعه حرف ـهای معلمــان ،موجــب اســتفاده
بیشــتر از روش تدریــس بهتــر و بهبــود یادگیــری معلمــان شــده اســت .وســت )2011(3بیــان میکنــد،
معلمــان متفکــر همیشــه در جســتجوی راههایــی بــرای بهبــود تدریــس خــود هســتند.
منظــور از تدریــس اثربخــش مجموعــهای از عملکردهــا و ویژگیهــای معلــم اســت کــه باعــث
دس ـتیابی بــه اهــداف آموزشــی و یادگیــری فراگیــران میشــود .البتــه یادگیــری بــه عوامــل متعــدد
دیگــری از جملــه رفتارهــای فــرد ،انگیــزه یادگیــری ،محتــوای برنامــهی درســی ،محیــط و منابــع
فیزیکــی بســتگی دارد (ظهــور و اســامی نــژاد .)1381 ،تدریــس اثربخــش بایــد فعالیتــی منظــم
و مرتــب و هــدفدار باشــد و از پیــش طراحــی شــود و هدفــش ایجــاد شــرایط مطلــوب یادگیــری
باشــد و معلــم و شــاگرد بــر هــم تأثیــر بگذارنــد .نکتــه مهــم در ایــن فرآینــد ایــن اســت کــه معلــم
بایــد دارای یــک ســری تواناییهــا بــرای یادگیــری بهتــر فراگیــران باشــد (کریــج .)2008 ،4تایلــور و
فرانســیس )2010(5صالحیــت حرف ـهای تدریــس در آمــوزش را شــامل :داشــتن دانــش پایــه ،آگاهــی
از فرآینــد تدریــس و درک آن ،داشــتن مهــارت در برقــراری ارتبــاط ،داشــتن مهــارت در ســنجش و
ارزشــیابی ،همیــاری و همفکــری بــا دیگــر همــکاران و تــدارک شــرایطی بــرای حرفــهای تــر شــدن
میداننــد و همچنیــن کارآمــوزی را عامــل مهمــی در ارتقــای شایســتگیهای حرفـهای تدریــس معرفــی
مینمایــد .رامــا )2010( 6در یــک مطالعــه مــوردی در زمینــه تدریــس اثربخــش در کــوزوو پنــج عامــل را
مشــخص کــرد :شــخصیت اســتاد ،شــیوه ارائــه ،انصــاف و ســازگاری ،سیاســت در کار و نظــارت مســتمر.
بــر اســاس نتایــج پژوهــش محدثــی ،فیضــی و ســالم صافــی( )1390از دیــدگاه اســاتید ،حیطــه روش
تدریــس و از دیــدگاه دانشــجویان حیطــه توانایــی در ایجــاد ارتبــاط و مشــاوره مهمتریــن حیطههــای
اثرگــذار بــر اثربخشــی تدریــس میباشــند .از بیــن مولفههــای گوناگونــی کــه توســط پژوهشــگران
مختلــف بــه عنــوان مولفههــای تدریــس اثربخــش بررســی شــدهاند،در ایــن پژوهــش پنــج حــوزه
1. Carnell
2. Buzczynski & Hansen
3. West
4. Craig
5. Taylor & Francis
6. Rama
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طراحــی و تدویــن درس ،اجــرا و ارائــه درس ،روابــط انســانی و ویژگیهــای فــردی ،ارزشــیابی و آمــوزش
راهبرده�اـی یادگیرــی بررس��ی شـ�ده اس��ت .ط��رح درس دیــدگاه فراگیــران را نســبت بــه کیفیــت
آمــوزش بهبــود بخشــیده ،ضمــن ایجــاد نظــم منطقــی و هماهنگــی ،فعالیتهــای یاددهنــده و فراگیــر
را هدفمنــد میســازد و موجــب افزایــش یادگیــری ،تســهیل فرآینــد آمــوزش ،افزایــش انگیــزه بــرای
حضــور منظــم در کالس و شــرکت فعــال فراگیــر در بحثهــا شــده ،چگونــه آمــوزش دادن را بــه یاددهنــده
و چگونــه یادگرفتــن را بــه فراگیــران میآمــوزد و ابــزاری بــرای خــود یادگیــری در اختیــار فراگیــر قــرار
میدهــد (مبارکــی .)2012 ،منظــور از ارائــه درس ایــن اســت کــه معلــم مطالــب و موضوعــات را در
قالــب بیانــات منطقــی در اختیــار یادگیرنــدگان قــرار دهــد .یــک ســخنرانی مفیــد ابتــدا بــا یــک مقدمــه
شــروع میشــود ،بعــد توضیحــات ضــروری در اختیــار یادگیرنــدگان قــرار میگیــرد و توضیحــات
بــا ذکــر مــدارک ،یافتههــای پژوهشــی و ســایر شــواهد ضــروری مســتند میشــوند و ســرانجام بــا
یــک نتیجهگیــری بــه پایــان میرسد(ســیف .)1386 ،توانایــی برقــراری ارتبــاط نیــز یکــی دیگــر از
شایس��تگیهایی اســت ک�هـ ی��ک معل��م بای��د از آن برخوــردار باشـ�د .ارتبــاط ،تــار و پــود ســازمان را بــه
هــم پيونــد ميدهــد و موجــب يکپارچگــي و وحــدت ســازماني ميگــردد .مــدارک و شــواهد موجــود
نشــان ميدهــد کــه بيــن ارتباطــات مؤثــر و ميــزان توليــد يــا بازدهــي افــراد رابطــه ي مســتقيم وجــود
دارد (رابينــز ،بــی تــا؛ ترجمــه پارســائیان و اعرابــی .)1390 ،بدیهــی اســت کــه یکــی از مهارتهایــی
کــه یــک معلــم توانــا بایســتی از آن برخــوردار باشــد ،توانایــی ارزشــیابی درســت از فراگیــران اســت.
ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلــی عبــارت اســت از فرآینــدی منظــم بــرای تعییــن و تشــخیص میــزان
پیشــرفت فراگیــران در رســیدن بــه اهــداف آموزشــی کــه کیفیــت روش تدریــس معلــم و میــزان مهــارت
وی را در ایــن زمینــه مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد» (شــعبانی .)1384،معلمانــی کــه از توانایــی و
صالحیــت برخوردارنــد همــواره در طــول فرآینــد تدریــس راهبردهــای یادگیــری متناســب بــا محتــوا
را نیــز بــه دانــش آمــوزان آمــوزش میدهنــد .از نظــر ویــن اشــتاین و مایــر )1983( 1راهبردهــای
یادگیــری تدابیــری هســتند کــه بــرای کمــک بــه فرآینــد رمزگردانــی و یــادآوری مــورد اســتفاده قــرار
میگیرند(بــه نقــل از تانســر.)2009 ،2
جهــت بررســی وضعیــت صالحیــت و شایســتگیهای حرفــهای معلمــان آگاهــی از دیــدگاه
دانشــجویان کارورزی تأثیــر بســزایی دارد ،بــه ایــن دلیــل کــه دانشــجویان کارورزی مســتقیماً هــم
درگیــر یادگیــری هســتند و هــم درگیــر تدریــس در کالسهــای درس .یکــی از بهتریــن روشهــای
تعییــن معیارهــای تدریــس اثربخــش نظرخواهــی از دانشــجویان کارورزی اســت (ظهــور و اســامی
نــژاد .)1381،دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان بعــد از گذرانــدن ســه نیمســال تحصیلــی (از شــروع
نیمســال تحصیلــی چهــارم تــا پایــان تحصیــل) در هــر نیمســال معــادل دو واحــد درســی را بــا نــام
1. Weinstein & Mayer
2. Tuncer
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درس کارورزی میگذراننــد .ایــن کالسهــا بــه صــورت عملــی در مــدارس برگــزار میشــوند .هــدف
از شــرکت دانشــجویان در ایــن دورههــا آشــنایی بــا محیــط کالس درس ،بهرهگیــری از تجربیــات
معلمــان و کســب مهــارت عملــی در حرفــه معلمــی میباشــد .بنابرایــن ایــن دانشــجویان بــا تلفیــق
دانــش نظــری -کــه واحدهــای مربوطــه را در دانشــگاه میگذراننــد -و دانــش عملــی -کــه از شــرکت
در کالسهــای کارورزی بــه دســت میآورنــد -جهــت اشــتغال در حرفــه معلمــی آمــاده میشــوند و
از آنجایــی کــه در دوران تحصیــل خــود در ارتبــاط مســتقیم بــا معلمــان ،دانشآمــوزان و مــدارس
هســتند منبعــی معتبــر جهــت گــردآوری اطالعــات در خصــوص صالحیتهــای معلمــان بــه حســاب
میآینــد .بــر همیــن اســاس ایــن پژوهــش در نظــر دارد بــه بررســی صالحیتهــای تدریــس اثربخــش
معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان از دیــدگاه دانشــجویان کارورزی دانشــگاه فرهنگیــان اســتان همــدان
بپــردازد.

روششناسی پژوهش

ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی پیمایشــی انجــام شــد .جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل دانشــجویان
علــوم تربیتــی گرایــش آمــوزش ابتدایــی دانشــگاه فرهنگیــان همــدان (پردیــس شــهید باهنــر و شــهید
مقصــودی) بودنــد کــه تــا زمــان پژوهــش حداقــل دورههــای کارورزی  1تــا  4را گذرانــده باشــند .جامعــه
آمــاری پژوهــش شــامل  200دانشــجومعلم و نمونــه آمــاری شــامل  129دانشــجومعلم بودنــد کــه بــا
روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند .از بیــن اعضــای جامعــه آمــاری  65دانشــجوی پســر
از پردیــس شــهید مقصــودی و  64دانشــجوی دختــر از پردیــس شــهید بــا هنــر بــه صــورت تصادفــی
ســاده انتخــاب شــدند .از آنجایــی کــه مقطــع ابتدایــی نســبت بــه مقاطــع دیگــر از حساســیت بیشــتری
برخــوردار اســت و نیــاز اســت کــه معلمــان ایــن مقطــع از شایســتگیها و صالحیتهــای تدریــس
برخــوردار باشــند بنابرایــن معلمــان ایــن مقطــع جهــت بررســی انتخــاب شــدند.
پرسشــنامه پژوهــش شــامل پرسشــنامه محقــق ســاخته  38ســؤالی بــود کــه محقــق در ســاخت
پرسشــنامه از پرسشــنامههای زیالبــی ( )1391و منصــوری ( )1389اســتفاده کــرد .پرسشــنامههای
ایــن پژوهــش بــه بررســی صالحیتهــای تدریــس معلمــان در پنــج حــوزه طراحــی و تدویــن درس،
اجــرا و ارائــه درس ،روابــط انســانی و ویژگیهــای فــردی ،ارزشــیابی و آمــوزش راهبردهــای یادگیــری
طراحــی شــدند کــه پاســخهای دانشــجویان در طیــف پنــج درجهــای لیکــرت شــامل بســیار کــم ،کــم،
تــا حــدودی ،زیــاد و بســیار زیــاد اندازهگیــری شــدند.
در ســاخت پرسشــنامه عــاوه بــر اســتفاده و کمــک گرفتــن از پرسشــنامههای زیالبــی ( )1391و
منصــوری ( )1389از نظــر اســاتید نیــز اســتفاده شــد .همچنیــن قبــل از اجــرا پرسشــنامه توســط چنــد
نفــر از دانشــجویان کارورزی مــورد تجدیــد نظــر و اصــاح قــرار گرفــت .جهــت بررســی پایایــی نیــز از
31

ي ـ تخصصي توسعة حرفهاي معلم ـ سال دوم ،شمارة  ،3بهار 1396
فصلنامة علم 

روش همســانی درونــی ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه مقــدار آن  0/94بــه دســت آمــد کــه
نشــان دهنــده ضریــب پایایــی مناســب و قابــل قبــول میباشــد.
جهــت تجزیــه و تحلیــل اطالعــات نیــز از آزمــون  tتــک گروهــی جهــت بررســی میــزان
صالحیتهــای تدریــس معلمــان و از آزمــون تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره ( )MANOVAجهــت
مقایســه نظــر دانشــجویان دختــر و پســر در مــورد صالحیتهــای تدریــس معلمــان زن و مــرد بــا
اســتفاده از نــرم افــزار  SPSS16اســتفاده گردیــد.
در استفاده از آزمون  tتک گروهی مقدار آماره جامعه  3در نظر گرفته شد.

یافتههای پژوهش

میانگیــن و انحــراف معیــار نمــرات در متغیرهــای پژوهــش بــه تفکیــک جنســیت در جــدول شــماره یــک
ارائــه شــده اســت .نتایــج نشــان داد از نظــر دانشــجویان ،معلمــان مــرد در متغیــر طراحــی و تدویــن
درس  3/04و معلمــان زن  2/83گرفتــه انــد .معلمــان مــرد در متغیــر اجــرا و ارائــه درس  3/10و معلمــان
زن  2/74گرفتــه انــد.
معلمــان مــرد در متغیــر روابــط انســانی و ویژگیهــای فــردی  3/29و معلمــان زن  3/19گرفتــه
انــد .همچنیــن در متغیــر ارزشــیابی معلمــان مــرد  3/29و معلمــان زن  3/08و در متغیــر آمــوزش
راهبردهــای یادگیــری معلمــان مــرد  3/03و معلمــان زن  2/83گرفتــه انــد.
جدول شماره  .1میانگین و انحراف معیار نمرات در متغیرهای پژوهش به تفکیک جنسیت
متغیر

دانشجویان پسر

کل

دانشجویان دختر

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

طراحی و تدوین درس

3/04

0/59

2/83

0/64

2/94

0/62

اجرا و ارائه درس

3/10

0/58

2/74

0/74

2/92

0/69

روابط انسانی و ویژگیهای فردی

3/29

0/78

3/19

0/81

2/24

0/79

ارزشیابی

3/29

0/80

3/08

0/74

3/19

0/78

آموزش راهبردهای یادگیری

3/31

0/89

2/83

0/85

2/93

0/87

صالحیتهای تدریس

3/05

0/59

3/15

0/57

2/96

0/59

جهــت بررســی میــزان هــر یــک از متغیرهــا در معلمــان از آزمــون  tتــک گروهــی اســتفاده شــد.
همانطــور کــه نتایــج جــدول شــماره  2نشــان میدهــد ،معلمــان مــرد در متغیرهــای روابــط انســانی
و ویژگیهــای فــردی و ارزشــیابی در حــد باالتــر از متوســط میباشــند ( )p<0.05و در متغیرهــای
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طراحــی و تدویــن درس ،اجــرا و ارائــه درس و آمــوزش راهبردهــای یادگیــری در حد متوســط میباشــند
( .)p>0.05همچنیــن معلمــان زن در متغیرهــای طراحــی و تدویــن درس ،اجــرا و ارائــه درس و روابــط
انســانی و ویژگیهــای فــردی در حــد پایینتــر از متوســط میباشــند ( )p<0.05و در متغیرهــای
ارزشــیابی و آمــوزش راهبردهــای یادگیــری در حــد متوســط میباشــند ( .)p<0.05همچنیــن بــه طــور
کلــی میتــوان گفــت معلمــان دوره ابتدایــی بــا صــرف نظــر از جنســیت در متغیرهــای روابــط انســانی
و ویژگیهــای فــردی ،ارزشــیابی در حــد باالتــر از متوســط میباشــند ( )p<0.05و در متغیرهــای
طراحــی و تدویــن درس ،اجــرا و ارائــه درس و آمــوزش راهبردهــای یادگیــری در حــد متوســط
میباشــند ( .)p<0.05همچنیــن صالحیتهــای تدریــس معلمــان زن در حــد متوســط و معلمــان
مــرد در حــد باالتــر از متوســط ارزیابــی شــد .امــا بــا در نظــر گرفتــن کلیــه معلمــان بــا صــرف نظــر از
جنســیت صالحیتهــای تدریــس معلمــان در حــد متوســط ارزیابــی گردیــد.
جدول شماره .2نتایج آزمون  tتک گروهی در متغیرهای پژوهش به تفکیک جنسیت

متغیر

دانشجویان پسر
()df=64

دانشجویان دختر

کل

()df=63

()df=128

مقدار t

sig

مقدار t

sig

مقدار t

sig

طراحی و تدوین درس

0/60

0/55

-2/16

0/64

-1/16

0/035

اجرا و ارائه درس

1/41

0/16

-2/85

0/74

-1/33

0/006

روابــط انســانی و ویژگیهــای
فــردی

2/95

0/004

1/89

0/81

3/42

0/064

ارزشیابی

2/94

0/005

0/82

0/74

2/72

0/418

آموزش راهبردهای یادگیری

0/28

0/78

-1/59

0/85

0/88

0/12

صالحیتهای تدریس

2/14

0/037

-0/56

0/58

1/08

0/28

جهــت مقایســه نظــر دانشــجویان دختــر و پســر در مــورد میــزان صالحیتهــای تدریــس معلمــان
زن و مــرد از تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره ( )MANOVAاســتفاده شــد .جهــت بررســی ایــن نکتــه
کــه آیــا میــزان صالحیــت تدریــس معلمــان زن و مــرد از نظــر دانشــجویان متفــاوت اســت یــا نــه از
بیــن آمارههــای چهارگانــه پياليــي ،المبــدا ويلکــز T2 ،هتلينــگ و ريشــه روي آمــاره المبــدای ویلکــز
گــزارش میشــود .جــدول  3نتایــج آمــاره المبــدای ویلکــز بــر روي ترکیــب نمــرات صالحیتهــای
تدریــس معلمــان را ارائــه میدهــد .بــر اســاس ایــن جــدول میتــوان گفــت آمــاره المبــدای ویلکــز
در ترکیــب خطــی نمــرات صالحیتهــای تدریــس معلمــان معنــادار نمیباشــد ( .)p<0.05بــه عبــارت
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دیگــر از نظــر دانشــجومعلمان دختــر و پســر کارورزی میــزان صالحیتهــای تدریــس معلمــان زن و
مــرد تفــاوت معنــاداری بــا هــم نــدارد و تقریب ـاً بــه یــک میــزان میباشــد.
جدول  :3نتایج آماره المبدای ویلکز بر روي ترکیب نمرات صالحیتهای تدریس معلمان
آزمون

مقدار

F

DF1

DF2

سطح معناداری

ضریب
اتا

توان
آزمون

المبدای ویلکز

0/92

2/15

5

121

0/064

0/08

0/69

بحت و نتيجهگيري

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه معلمــان دوره ابتدایــی شــهر همــدان از نظــر دانشــجومعلمان
کارورزی دانشــگاه فرهنگیــان از صالحیتهــای تدریــس متوســطی برخــوردار هســتند .همچنیــن
معلمــان مــرد از نظــر دانشــجومعلمان کارورزی صالحیتهــای تدریــس مطلــوب و معلمــان زن از
نظــر دانشــجویان صالحیتهــای تدریــس نامطلوبــی داشــتند .از بیــن حوزههــای تدریــس اثربخــش
میتــوان گفــت معلمــان مــرد در متغیرهــای روابــط انســانی و ویژگیهــای فــردی و ارزشــیابی در حــد
مطلــوب میباشــند و در متغیرهــای طراحــی و تدویــن درس ،اجــرا و ارائــه درس و آمــوزش راهبردهــای
یادگیــری در حــد متوســط میباشــند .همچنیــن معلمــان زن در متغیرهــای طراحــی و تدویــن درس،
اجــرا و ارائــه درس و روابــط انســانی و ویژگیهــای فــردی در حــد نامطلــوب و در متغیرهــای ارزشــیابی
و آمــوزش راهبردهــای یادگیــری در حــد متوســط میباشــند.
نتایــج ایــن پژوهــش مبیــن ایــن مطلــب اســت کــه معلمــان و باالخــص معلمــان زن دوره ابتدایــی
راه زیــادی را در جهــت بهبــود تدریــس خــود بایــد طــی کننــد باالخــص در زمینههــای طراحــی و
تدویــن درس ،اجــرا و ارائــه درس و روابــط انســانی و ویژگیهــای فــردی کــه وضعیــت نامطلوبــی
داشــتند.
در انتهــا بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه؛ معلمــان مهمتریــن عامــل اجرایی نظام آموزشــی محســوب
میشــوند کــه بــدون خواســت آنهــا هیــچ تغییــر مثبتــی در نظــام آموزشــی صــورت نمیگیــرد ،لــذا
آشــنایی معلمــان بــا نظریههــا و روشهــای جدیــد تدریــس و یادگیــری ،محیــط یادگیــری ...بیــش
از پیــش ضــروری بــه نظــر میرســد تــا مــا را بــه ســمت یــک نظــام آموزشــی کارآمــد پیــش بــرد.
همچنیــن میتــوان گفــت کــه توجــه بــه نظریههــا و روشهــای تدریــس جدیــد ،یکــی از مهمتریــن
مســائل آمــوزش عالــی میباشــد کــه بایــد در رأس برنامههــای آموزشــی کشــور قــرار گیــرد .امــا
یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان میدهــد کــه آمــوزش عالــی در برنامههــای آموزشــی بــه ایــن
نکتــه توجــه نکــرده اســت و روش تدریــس معلمــان نیــز هماننــد اســاتید خــود در دانشــگاهها بــه
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همــان صــورت ســنتی بــوده و توجــه بــه رویکــرد ســازندهگرایی را میطلبــد کــه متأســفانه چنــدان
توجهــی بــدان نشــده اســت کــه یــک حلقــه مفقــوده در نظــام آموزشــی کشــور مــا محســوب میگــردد.
بــا عنایــت بــه نتایــج ایــن پژوهــش پیشــنهاد میگــردد ،مســئولین آمــوزش و پــرورش نســبت بــه
آمــوزش هرچــه بهتــر روشهــای تدریــس اثربخــش بــه معلمــان و بــه خصــوص معلمــان زن اقــدام
نمایــد و همچنیــن از آنجایــی کــه دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان بــه زودی در نظــام آمــوزش و
پــرورش مشــغول بــه تدریــس خواهنــد شــد و دورههــای کارورزی آنهــا زیــر نظــر معلمانــی اســت
کــه صالحیتهــای تدریــس مناســبی ندارنــد ،بنابرایــن آمــوزش مهارتهــای حرف ـهای و صالحیتهــای
تدریــس دانشــجومعلمان از اهمیــت بــاال و ویــژه برخــوردار اســت.
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