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چكیده:
ــس  ــای تدری ــی صالحیت ه ــش بررس ــن پژوه ــام ای ــدف از انج ه
معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان از دیــدگاه دانشــجومعلمان 
ــی انجــام شــد.  ــود کــه بــا روش توصیفــی پیمایش کارورزی ب
ــر )65 دانشــجوی پســر و  ــن پژوهــش 129 نف شــرکتکنندگان ای
ــی  ــوم تربیت ــته عل ــجومعلمان رش ــر( از دانش ــجوی دخت 64 دانش
گرایــش آمــوزش ابتدایــی بودنــد کــه تــا زمــان پژوهــش 
ــر از  ــجویان دخت ــد. دانش ــده بودن ــا 4 را گذران ــای 1 ت کارورزیه
ــس  ــر از پردی ــجویان پس ــدان و دانش ــر هم ــهید باهن ــس ش پردی
شــهید مقصــودی بــه روش تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند. ابــزار 
گــردآوری اطالعــات پرسشــنامه محقــق ســاخته 38 ســؤالی بــود 
کــه در طیــف پنــج درجهــای لیکــرت نظــرات دانشــجویان را در 
مــورد صالحیتهــای تدریــس معلمــان ابتدایــی اندازهگیــری کــرد. 
ــی  ــار توصیف ــهای آم ــات از روش ــل اطالع ــه و تحلی ــت تجزی جه
ــك  ــون t ت ــار، آزم ــراف معی ــن، انح ــامل میانگی ــتنباطی ش و اس
گروهــی و تحلیــل واریانــس چند متغیــره )MANOVA( اســتفاده 
ــان  ــس معلم ــای تدری ــان داد صالحیته ــل نش ــج تحلی ــد. نتای ش
ــر از متوســط  ــد باالت ــرد در ح ــان م زن در حــد متوســط و معلم
ــا صــرف نظــر  ــا در نظــر گرفتــن کلیــه معلمــان ب میباشــد. امــا ب
ــط  ــد متوس ــان در ح ــس معلم ــای تدری ــیت، صالحیته از جنس
ــوان  ــش میت ــس اثربخ ــای تدری ــن حوزه ه ــد. از بی ــی گردی ارزیاب
گفــت : معلمــان مــرد در متغیرهــای روابــط انســانی و ویژگیهــای 
ــای طراحــی و  ــوب و در حوزهه ــیابی در حــد مطل ــردی و ارزش ف
تدویــن درس، اجــرا و ارائــه درس و آمــوزش راهبردهــای یادگیــری 
در حــد متوســط میباشــند. همچنیــن معلمــان زن در متغیرهــای 
ــط انســانی و  ــه درس و رواب ــرا و ارائ ــن درس، اج طراحــی و تدوی
ــای ارزشــیابی  ــوب و در متغیره ــردی در حــد نامطل ــای ف ویژگیه
و آمــوزش راهبردهــای یادگیــری در حــد متوســط میباشــند. در 
ــتگیهای  ــا و شایس ــود صالحیته ــت بهب ــنهاداتی جه ــت پیش نهای
ــه گردیــد. حرفهــای معلمــان دوره ابتدایــی و دانشــجومعلمان ارائ

کلید واژه ها: تدریس اثربخش، صالحیتها، مهارتها.

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 38-
item 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.        

Keywords: Effective Teaching, Professional Qualities, 
Teaching Qualities, Teaching Skills
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مقدمه �
بــدون شــك پایــه و اســاس و بنیــان هــر جامعــه بــر مبنــاي آینده ســازان آن جامعــه شــکل مي گیــرد. 
کــودکان امــروز، ســازندگان فــرداي جامعــه هســتند و ســکان کشــتي اجتمــاع را بــه دســت خواهنــد 
ــا ایــن دیــدگاه، توجــه یــك نکتــه ضــروري بــه نظــر مي رســد و آن ایــن  کــه بــراي هدایــت  گرفــت. ب
ــن  ــاي الزم در ای ــه از صالحیت ه ــم ک ــرادي داری ــه متخصصــان و اف ــاج ب ــردا، احتی ــاع ف درســت اجتم
راســتا برخــوردار باشــند. بــه عبــارت دیگــر؛ نقــش و جایــگاه آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان یــك نهــاد 
اجتماعــي تأثیرگــذار بــر عرصه هــاي مختلــف اقتصــادي و اجتماعــي بــر هیچکــس پوشــیده نیســت. بــا 
ایــن حــال عوامــل و عناصــر مؤثــري در توفیــق آمــوزش و پــرورش نقــش حیاتــي ایفــا مي کننــد کــه 
یکــي از ایــن عناصــر اساســي، معلمــان شایســته مي باشــند. عنصــري کــه ضمــن ایفــاي نقــش مهــم 
ــه  ــژه در جامع ــه وی ــع ب ــي جوام ــي در تمام ــز و جنجال ــواره موضــوع بحثانگی ــت، هم ــم و تربی در تعلی
ــر در رشــد و  ــن عوامــل مؤث ــه مهمتری ــن کــه معلمــان از جمل ــه ای ــا توجــه ب ــن ب ــا اســت و همچنی م
توســعه کیفــي تعلیــم و تربیــت بــه شــمار میآینــد و نقطــه آغــاز هــر تحــول آموزشــي هســتند، ســنجش 

ــرزاد، 1385(.  ــژوه و ف ــش پ ــد )دان ــت مي یاب ــا اهمی ــه اي آن ه ــاي حرف صالحیت ه
ــدرکاران  ــه جــزو دســت  ان ــي ک ــوزش عال ــز آم ــم و مراک ــت معل ــام تربی ــه نظ ــه این ک ــه ب ــا توج ب
پــرورش معلمــان آینــده هســتند بــه ایــن نیــاز دارنــد تــا بداننــد کــه معلمــان کنونــي بــه چــه میــزان 
از مهارت هــای مــورد نیــاز حرفــه ای برخوردارنــد و بــا توجــه بــه دهکــده جهانــي چــه نیازهایــي دارنــد، 
تــا بتواننــد نیازهــاي آتــي، برنامه هــا و مهارت هــاي مــورد نیــاز را بــراي آن هــا فراهــم آورنــد. از طــرف 
ــن  ــت. در ای ــي اس ــمت تمرکززدای ــه س ــت ب ــي حرک ــاي آموزش ــاي نظام ه ــي از دغدغه ه ــر یک دیگ
ــي و  ــاي آموزش ــیابي از برنامه ه ــرا و ارزش ــي، اج ــد طراح ــان در فراین ــارکت معلم ــه مش ــورت زمین ص
درســي فراهــم مي شــود؛ لــذا در چنیــن رویکــردي معلمــان بایــد داراي شایســتگي ها و صالحیت هایــي 
همچــون دانــش و آگاهــي دربــاره روانشناســي یادگیــري و دانــش و آگاهــي دربــاره روش هــاي ارزشــیابي 
ــن  ــد چنی ــان مي توان ــه اي معلم ــاي حرف ــي صالحیت ه ــتا بررس ــن راس ــند)ایزدي، 1379(. در ای باش

ــازد. ــان س ــي را نمای ــتگي ها و صالحیت های شایس
ــه  ــد ک ــان می کن ــي، بی ــات آموزش ــورد اصالح ــاش در م ــل تاریخی ــز در تحلی ــن1 )1961( نی کرمی
ــا موفقیــت اجــرا  ــي نظــام آموزشــي را ب ــد اصالحــات مل ــن  کــه بتوانن ــراي ای پداگوژی هــای پیشــرو ب
ــدون تردیــد هیــچ فــرد  ــد. گیــج معتقــد اســت ب ــه تعــداد کافــي از معلمــان ماهــر نیــاز دارن کننــد، ب
ــر آن چــه در مــدارس مي گــذرد، داشــته باشــد. معلــم  دیگــري جــز معلــم نمي توانــد تأثیــر بیشــتري ب
ــل کنــد  ــا فرآینــدي بي ثمــر تبدی ــي، ی ــذت و کامیاب ــا ل ــوأم ب ــد تعلیــم و تربیــت را فرآینــدي ت مي توان
)گیــج، 1379(. بــه اعتقــاد بهرنگــي )1384(، نیــز آموزشــهاي تربیــت معلــم و ضمــن خدمــت، هنگامــي 
ــات آموزشــي در جهــت رفــع مشــکالتي کــه در کالســهاي  ــر اســت کــه معلمــان بتواننــد از امکان مؤث

1. Cremin
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ــد. در  ــدا کنن ــتري پی ــارت بیش ــي مه ــي و عمل ــد علم ــد و در دو بع ــد، بهره گیرن ــا آن مواجه ان درس ب
همیــن راســتا تحقیقــات داخلــي و خارجــي متعــددی بــر نقــش معلمــان بــه ویــژه روش تدریــس آن هــا 
)نظــري صــارم ،1377، لطفــي کراچــي، 1381، شــیخ محســني، 1386( و همچنیــن شــاگرد محــوري 
ــي  ــرفت تحصیل ــر پیش ــر آن ب ــل1 ،2005( در کالس درس و تاثی ــن،2003؛ کارن ــرگ و کورثاگ )لوننب
ــان داد  ــی )1387( نش ــش کریم ــای پژوه ــد. یافته ه ــان دارن ــس اذع ــي تدری ــوزان و اثربخش دانش آم
ــاری، شــخصیتی،  ــی، رفت ــس، علم ــی، تدری ــای آموزش ــر صالحیت ه ــی از نظ ــان دوره ابتدای ــه معلم ک
ــج  ــر اســت. نتای اجتماعــی، فکــری، مدیریتــی، عملکــردی، فکــری و تدریــس از ســطح متوســط، کمت
پژوهــش باچینســکی و هانســن2 )2010( نشــان داد کــه توســعه حرفــه ای معلمــان، موجــب اســتفاده 
بیشــتر از روش تدریــس بهتــر و بهبــود یادگیــری معلمــان شــده اســت. وســت3)2011( بیــان می کنــد، 

معلمــان متفکــر همیشــه در جســتجوی راه هایــی بــرای بهبــود تدریــس خــود هســتند. 
ــث  ــه باع ــت ک ــم اس ــای معل ــا و ویژگی ه ــه ای از عملکرده ــش مجموع ــس اثربخ ــور از تدری منظ
ــه عوامــل متعــدد  ــه اهــداف آموزشــی و یادگیــری فراگیــران می شــود. البتــه یادگیــری ب دســت یابی ب
ــع  ــط و مناب ــی، محی ــه ی درس ــوای برنام ــری، محت ــزه یادگی ــرد، انگی ــای ف ــه رفتاره ــری از جمل دیگ
ــم  ــی منظ ــد فعالیت ــش بای ــس اثربخ ــژاد، 1381(. تدری ــالمی ن ــور و اس ــتگی دارد )ظه ــی بس فیزیک
ــری  ــوب یادگی ــرایط مطل ــاد ش ــش ایج ــود و هدف ــی ش ــش طراح ــد و از پی ــدف دار باش ــب و ه و مرت
ــم  ــد. نکتــه مهــم در ایــن فرآینــد ایــن اســت کــه معل ــر هــم تأثیــر بگذارن ــم و شــاگرد ب باشــد و معل
ــور و  ــج4، 2008(. تایل ــران باشــد )کری ــر فراگی ــری بهت ــرای یادگی ــا ب ــك ســری توانایی ه ــد دارای ی بای
ــه، آگاهــی  فرانســیس5)2010( صالحیــت حرفــه ای تدریــس در آمــوزش را شــامل: داشــتن دانــش پای
ــارت در ســنجش و  ــتن مه ــاط، داش ــراری ارتب ــارت در برق ــتن مه ــس و درك آن، داش ــد تدری از فرآین
ــر شــدن  ــه ای ت ــرای حرف ــدارك شــرایطی ب ــر همــکاران و ت ــا دیگ ــاری و همفکــری ب ارزشــیابی، همی
می داننــد و همچنیــن کارآمــوزی را عامــل مهمــی در ارتقــای شایســتگی های حرفــه ای تدریــس معرفــی 
می نمایــد. رامــا6 )2010( در یــك 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)1390( از دیــدگاه اســاتید، حیطــه روش 
تدریــس و از دیــدگاه دانشــجویان حیطــه توانایــی در ایجــاد ارتبــاط و مشــاوره مهمتریــن حیطه هــای 
ــگران  ــط پژوهش ــه توس ــی ک ــای گوناگون ــن مولفه ه ــند. از بی ــس می باش ــی تدری ــر اثربخش ــذار ب اثرگ
ــوزه  ــج ح ــن پژوهــش پن ــس اثربخــش بررســی شــده اند،در ای ــای تدری ــوان مولفه ه ــه عن ــف ب مختل
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 ویژگی هــای فــردی، ارزشــیابی و آمــوزش 
ــت  ــه کیفی ــبت ب ــران را نس ــدگاه فراگی ــرح درس دی ــت. ط ــده اس ــی ش ــری بررس ــای یادگی راهبرده
آمــوزش بهبــود بخشــیده، ضمــن ایجــاد نظــم منطقــی و هماهنگــی، فعالیت هــای یاددهنــده و فراگیــر 
ــرای  ــزه ب ــوزش، افزایــش انگی ــد آم ــری، تســهیل فرآین ــش یادگی ــد می ســازد و موجــب افزای را هدفمن
حضــور منظــم در کالس و شــرکت فعــال فراگیــر در بحثهــا شــده، چگونــه آمــوزش دادن را بــه یاددهنــده 
و چگونــه یادگرفتــن را بــه فراگیــران می آمــوزد و ابــزاری بــرای خــود یادگیــری در اختیــار فراگیــر قــرار 
ــات را در  ــب و موضوع ــم مطال ــه معل ــن اســت ک ــه درس ای ــی، 2012(. منظــور از ارائ ــد )مبارک می ده
قالــب بیانــات منطقــی در اختیــار یادگیرنــدگان قــرار دهــد. یــك ســخنرانی مفیــد ابتــدا بــا یــك مقدمــه 
ــات  ــرد و توضیح ــرار می گی ــدگان ق ــار یادگیرن ــروری در اختی ــات ض ــد توضیح ــود، بع ــروع می ش ش
ــا  ــرانجام ب ــوند و س ــتند می ش ــروری مس ــواهد ض ــایر ش ــی و س ــای پژوهش ــدارك، یافته ه ــر م ــا ذک ب
ــر از  ــی دیگ ــز یک ــاط نی ــراری ارتب ــی برق ــیف، 1386(. توانای ــان می رسد)س ــه پای ــری ب ــك نتیجه گی ی
شایســتگی هایی اســت کــه یــك معلــم بایــد از آن برخــوردار باشــد. ارتبــاط، تــار و پــود ســازمان را بــه 
ــدارك و شــواهد موجــود  ــردد. م ــد مي دهــد و موجــب یکپارچگــي و وحــدت ســازماني مي گ هــم پیون
نشــان مي دهــد کــه بیــن ارتباطــات مؤثــر و میــزان تولیــد یــا بازدهــي افــراد رابطــه ي مســتقیم وجــود 
ــی  ــی، 1390(. بدیهــی اســت کــه یکــی از مهارت های ــا؛ ترجمــه پارســائیان و اعراب ــی ت ــز، ب دارد )رابین
ــا بایســتی از آن برخــوردار باشــد ،توانایــی ارزشــیابی درســت از فراگیــران اســت.  کــه یــك معلــم توان
ــزان  ــخیص می ــن و تش ــرای تعیی ــم ب ــدی منظ ــت از فرآین ــارت اس ــی عب ــرفت تحصیل ــیابی پیش ارزش
پیشــرفت فراگیــران در رســیدن بــه اهــداف آموزشــی کــه کیفیــت روش تدریــس معلــم و میــزان مهــارت 
ــی و  ــه از توانای ــی ک ــعبانی،1384(. معلمان ــد« )ش ــرار می ده ــی ق ــورد ارزیاب ــه م ــن زمین وی را در ای
ــا محتــوا  صالحیــت برخوردارنــد همــواره در طــول فرآینــد تدریــس راهبردهــای یادگیــری متناســب ب
ــای  ــر1 )1983( راهبرده ــتاین و مای ــن اش ــر وی ــد. از نظ ــوزش می دهن ــوزان آم ــش آم ــه دان ــز ب را نی
یادگیــری تدابیــری هســتند کــه بــرای کمــك بــه فرآینــد رمزگردانــی و یــادآوری مــورد اســتفاده قــرار 

ــر2، 2009(. ــل از تانس ــه نق می گیرند)ب
جهــت بررســی وضعیــت صالحیــت و شایســتگی های حرفــه ای معلمــان آگاهــی از دیــدگاه 
ــم  ــتقیماً ه ــجویان کارورزی مس ــه دانش ــل ک ــن دلی ــه ای ــزایی دارد، ب ــر بس ــجویان کارورزی تأثی دانش
ــای  ــن روش ه ــی از بهتری ــای درس. یک ــس در کالس ه ــر تدری ــم درگی ــری هســتند و ه ــر یادگی درگی
ــالمی  ــور و اس ــت )ظه ــجویان کارورزی اس ــی از دانش ــش نظرخواه ــس اثربخ ــای تدری ــن معیاره تعیی
ــروع  ــی )از ش ــال تحصیل ــه نیمس ــدن س ــد از گذران ــان بع ــگاه فرهنگی ــجویان دانش ــژاد،1381(. دانش ن
ــام  ــا ن ــان تحصیــل( در هــر نیمســال معــادل دو واحــد درســی را ب ــا پای ــی چهــارم ت نیمســال تحصیل
1. Weinstein & Mayer
2. Tuncer
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ــدف  ــوند. ه ــزار می ش ــدارس برگ ــی در م ــه صــورت عمل ــا ب ــن کالس ه ــد. ای درس کارورزی می گذرانن
ــات  ــری از تجربی ــط کالس درس، بهره گی ــا محی ــنایی ب ــا آش ــن دوره ه ــجویان در ای ــرکت دانش از ش
ــق  ــا تلفی ــن دانشــجویان ب ــن ای ــه معلمــی می باشــد. بنابرای ــی در حرف ــارت عمل معلمــان و کســب مه
دانــش نظــری -کــه واحدهــای مربوطــه را در دانشــگاه می گذراننــد- و دانــش عملــی -کــه از شــرکت 
ــوند و  ــاده می ش ــی آم ــه معلم ــتغال در حرف ــت اش ــد- جه ــه دســت می آورن ــای کارورزی ب در کالس ه
ــدارس  ــوزان و م ــان، دانش آم ــا معلم ــتقیم ب ــاط مس ــود در ارتب ــل خ ــه در دوران تحصی ــی ک از آن جای
ــه حســاب  هســتند منبعــی معتبــر جهــت گــردآوری اطالعــات در خصــوص صالحیت هــای معلمــان ب
می آینــد. بــر همیــن اســاس ایــن پژوهــش در نظــر دارد بــه بررســی صالحیت هــای تدریــس اثربخــش 
معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان از دیــدگاه دانشــجویان کارورزی دانشــگاه فرهنگیــان اســتان همــدان 

ــردازد. بپ

روش شناسی پژوهش �
ــا روش توصیفــی پیمایشــی انجــام شــد. جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل دانشــجویان  ایــن پژوهــش ب
علــوم تربیتــی گرایــش آمــوزش ابتدایــی دانشــگاه فرهنگیــان همــدان )پردیــس شــهید باهنــر و شــهید 
مقصــودی( بودنــد کــه تــا زمــان پژوهــش حداقــل دورههــای کارورزی 1 تــا 4 را گذرانــده باشــند. جامعــه 
ــا  ــد کــه ب ــه آمــاری شــامل 129 دانشــجومعلم بودن آمــاری پژوهــش شــامل 200 دانشــجومعلم و نمون
روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند. از بیــن اعضــای جامعــه آمــاری 65 دانشــجوی پســر 
از پردیــس شــهید مقصــودی و 64 دانشــجوی دختــر از پردیــس شــهید بــا هنــر بــه صــورت تصادفــی 
ســاده انتخــاب شــدند. از آنجایــی کــه مقطــع ابتدایــی نســبت بــه مقاطــع دیگــر از حساســیت بیشــتری 
ــس  ــای تدری ــتگی ها و صالحیته ــع از شایس ــن مقط ــان ای ــه معلم ــت ک ــاز اس ــت و نی ــوردار اس برخ

برخــوردار باشــند بنابرایــن معلمــان ایــن مقطــع جهــت بررســی انتخــاب شــدند.
ــود کــه محقــق در ســاخت  پرسشــنامه پژوهــش شــامل پرسشــنامه محقــق ســاخته 38 ســؤالی ب
ــنامه های  ــرد. پرسش ــتفاده ک ــوری )1389( اس ــی )1391( و منص ــنامه های زیالب ــنامه از پرسش پرسش
ــن درس،  ــج حــوزه طراحــی و تدوی ــس معلمــان در پن ــه بررســی صالحیت هــای تدری ــن پژوهــش ب ای
اجــرا و ارائــه درس، روابــط انســانی و ویژگی هــای فــردی، ارزشــیابی و آمــوزش راهبردهــای یادگیــری 
طراحــی شــدند کــه پاســخ  های دانشــجویان در طیــف پنــج درجهــای لیکــرت شــامل بســیار کــم، کــم، 

ــاد اندازه گیــری شــدند.  ــاد و بســیار زی ــا حــدودی، زی ت
ــر اســتفاده و کمــك گرفتــن از پرسشــنامه های زیالبــی )1391( و  در ســاخت پرسشــنامه عــالوه ب
منصــوری )1389( از نظــر اســاتید نیــز اســتفاده شــد. همچنیــن قبــل از اجــرا پرسشــنامه توســط چنــد 
نفــر از دانشــجویان کارورزی مــورد تجدیــد نظــر و اصــالح قــرار گرفــت. جهــت بررســی پایایــی نیــز از 
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روش همســانی درونــی ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه مقــدار  آن 0/94 بــه دســت آمــد کــه 
نشــان دهنــده ضریــب پایایــی مناســب و قابــل قبــول میباشــد. 

جهــت تجزیــه و تحلیــل اطالعــات نیــز از آزمــون t تــك گروهــی جهــت بررســی میــزان 
ــت  ــره )MANOVA( جه ــد متغی ــس چن ــل واریان ــون تحلی ــان و از آزم ــس معلم ــای تدری صالحیت ه
ــا  ــرد ب ــان زن و م ــس معلم ــای تدری ــورد صالحیت ه ــر در م ــر و پس ــجویان دخت ــر دانش ــه نظ مقایس

ــد.  ــتفاده گردی ــزار SPSS16 اس ــرم اف ــتفاده از ن اس
در استفاده از آزمون t تك گروهی مقدار آماره جامعه 3 در نظر گرفته شد.

يافته های پژوهش �
میانگیــن و انحــراف معیــار نمــرات در متغیرهــای پژوهــش بــه تفکیــك جنســیت در جــدول شــماره یــك 
ــه شــده اســت. نتایــج نشــان داد از نظــر دانشــجویان، معلمــان مــرد در متغیــر طراحــی و تدویــن  ارائ
درس 3/04 و معلمــان زن 2/83 گرفتــه انــد. معلمــان مــرد در متغیــر اجــرا و ارائــه درس 3/10 و معلمــان 

زن 2/74 گرفتــه انــد. 
ــه  ــان زن 3/19 گرفت ــردی 3/29 و معلم ــای ف ــط انســانی و ویژگی ه ــر رواب ــرد در متغی ــان م معلم
ــوزش  ــر آم ــان زن 3/08 و در متغی ــرد 3/29 و معلم ــان م ــیابی معلم ــر ارزش ــن در متغی ــد. همچنی ان

ــد. ــه ان ــان زن 2/83 گرفت ــرد 3/03 و معلم ــان م ــری معلم ــای یادگی راهبرده

جدول شماره 1. میانگین و انحراف معیار نمرات در متغیرهای پژوهش به تفکیك جنسیت
کلدانشجويان دختردانشجويان پسرمتغیر

انحراف میانگین
انحراف میانگینمعیار

انحراف میانگینمعیار
معیار

3/040/592/830/642/940/62طراحی و تدوین درس

3/100/582/740/742/920/69اجرا و ارائه درس

3/290/783/190/812/240/79روابط انسانی و ویژگیهای فردی

3/290/803/080/743/190/78ارزشیابی

3/310/892/830/852/930/87آموزش راهبردهای یادگیری

3/050/593/150/572/960/59صالحیتهای تدریس

ــد.  ــتفاده ش ــی اس ــك گروه ــون t ت ــان از آزم ــا در معلم ــك از متغیره ــر ی ــزان ه ــی می ــت بررس جه
همان طــور کــه نتایــج جــدول شــماره 2 نشــان می دهــد، معلمــان مــرد در متغیرهــای روابــط انســانی 
ــای  ــند )p<0.05( و در متغیره ــط می باش ــر از متوس ــد باالت ــیابی در ح ــردی و ارزش ــای ف و ویژگی ه
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طراحــی و تدویــن درس، اجــرا و ارائــه درس و آمــوزش راهبردهــای یادگیــری در حد متوســط می باشــند 
)p>0.05(. همچنیــن معلمــان زن در متغیرهــای طراحــی و تدویــن درس، اجــرا و ارائــه درس و روابــط 
انســانی و ویژگی هــای فــردی در حــد پایینتــر از متوســط می باشــند )p<0.05( و در متغیرهــای 
ارزشــیابی و آمــوزش راهبردهــای یادگیــری در حــد متوســط می باشــند )p<0.05(. همچنیــن بــه طــور 
کلــی می تــوان گفــت معلمــان دوره ابتدایــی بــا صــرف نظــر از جنســیت در متغیرهــای روابــط انســانی 
ــای  ــند )p<0.05( و در متغیره ــط می باش ــر از متوس ــد باالت ــیابی در ح ــردی، ارزش ــای ف و ویژگی ه
طراحــی و تدویــن درس، اجــرا و ارائــه درس و آمــوزش راهبردهــای یادگیــری در حــد متوســط 
ــان  ــط و معلم ــد متوس ــان زن در ح ــس معلم ــای تدری ــن صالحیت ه ــند )p<0.05(. همچنی می باش
مــرد در حــد باالتــر از متوســط ارزیابــی شــد. امــا بــا در نظــر گرفتــن کلیــه معلمــان بــا صــرف نظــر از 

ــد. ــی گردی ــان در حــد متوســط ارزیاب ــس معلم ــای تدری جنســیت صالحیت ه

جدول شماره2. نتایج آزمون t تك گروهی در متغیرهای پژوهش به تفکیك جنسیت

متغیر
دانشجویان پسر  

)df=64(
دانشجویان دختر

)df=63(

کل

)df=128(
t مقدارsigt مقدارsigt مقدارsig

1/160/035-2/160/64-0/600/55طراحی و تدوین درس

1/330/006-2/850/74-1/410/16اجرا و ارائه درس

ویژگیهــای  و  انســانی  روابــط 
2/950/0041/890/813/420/064فــردی

2/940/0050/820/742/720/418ارزشیابی

1/590/850/880/12-0/280/78آموزش راهبردهای یادگیری

0/560/581/080/28-2/140/037صالحیتهای تدریس

جهــت مقایســه نظــر دانشــجویان دختــر و پســر در مــورد میــزان صالحیت هــای تدریــس معلمــان 
زن و مــرد از تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره )MANOVA( اســتفاده شــد. جهــت بررســی ایــن نکتــه 
ــه از  ــا ن ــا میــزان صالحیــت تدریــس معلمــان زن و مــرد از نظــر دانشــجویان متفــاوت اســت ی کــه آی
بیــن آماره هــای چهارگانــه پیالیــي، المبــدا ویلکــز، T2 هتلینــگ و ریشــه روي آمــاره المبــدای ویلکــز 
ــای  ــرات صالحیت ه ــب نم ــر روي ترکی ــز ب ــدای ویلک ــاره المب ــج آم ــدول 3 نتای ــود. ج ــزارش می ش گ
ــز  ــدای ویلک ــاره المب ــت آم ــوان گف ــن جــدول می ت ــر اســاس ای ــد. ب ــه می ده ــان را ارائ ــس معلم تدری
در ترکیــب خطــی نمــرات صالحیت هــای تدریــس معلمــان معنــادار نمیباشــد )p<0.05(. بــه عبــارت 
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ــان زن و  ــس معلم ــای تدری ــزان صالحیت ه ــر و پســر کارورزی می ــر دانشــجومعلمان دخت ــر از نظ دیگ
ــا هــم نــدارد و تقریبــاً بــه یــك میــزان می باشــد. مــرد تفــاوت معنــاداری ب

جدول 3: نتایج آماره المبدای ویلکز بر روي ترکیب نمرات صالحیتهای تدریس معلمان

ضریب سطح معناداریFDF1DF2مقدارآزمون
اتا

توان 
آزمون

0/922/1551210/0640/080/69المبدای ویلکز

بحت و نتیجه گیري �
ــجومعلمان  ــر دانش ــدان از نظ ــهر هم ــی ش ــان دوره ابتدای ــه معلم ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
ــن  ــتند. همچنی ــوردار هس ــطی برخ ــس متوس ــان از صالحیت هــای تدری ــگاه فرهنگی کارورزی دانش
ــان زن از  ــوب و معلم ــس مطل ــای تدری ــجومعلمان کارورزی صالحیت ه ــر دانش ــرد از نظ ــان م معلم
ــش  ــس اثربخ ــای تدری ــن حوزه ه ــتند. از بی ــی داش ــس نامطلوب ــای تدری ــجویان صالحیت ه ــر دانش نظ
می تــوان گفــت معلمــان مــرد در متغیرهــای روابــط انســانی و ویژگی هــای فــردی و ارزشــیابی در حــد 
مطلــوب می باشــند و در متغیرهــای طراحــی و تدویــن درس، اجــرا و ارائــه درس و آمــوزش راهبردهــای 
یادگیــری در حــد متوســط می باشــند. همچنیــن معلمــان زن در متغیرهــای طراحــی و تدویــن درس، 
اجــرا و ارائــه درس و روابــط انســانی و ویژگی هــای فــردی در حــد نامطلــوب و در متغیرهــای ارزشــیابی 

ــند.  ــد متوســط می باش ــری در ح ــای یادگی ــوزش راهبرده و آم
نتایــج ایــن پژوهــش مبیــن ایــن مطلــب اســت کــه معلمــان و باالخــص معلمــان زن دوره ابتدایــی 
ــی و  ــای طراح ــص در زمینه ه ــد باالخ ــی کنن ــد ط ــود بای ــس خ ــود تدری ــت بهب ــادی را در جه راه زی
ــی  ــت نامطلوب ــه وضعی ــردی ک ــای ف ــانی و ویژگی ه ــط انس ــه درس و رواب ــرا و ارائ ــن درس، اج تدوی

داشــتند. 
در انتهــا بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه؛ معلمــان مهمتریــن عامــل اجرایی نظام آموزشــی محســوب 
می شــوند کــه بــدون خواســت آن هــا هیــچ تغییــر مثبتــی در نظــام آموزشــی صــورت نمی گیــرد، لــذا 
ــش  ــری... بی ــط یادگی ــری، محی ــس و یادگی ــد تدری ــای جدی ــا و روش ه ــا نظریه ه ــان ب ــنایی معلم آش
ــرد.  ــد پیــش ب ــك نظــام آموزشــی کارآم ــه ســمت ی ــا را ب ــا م ــه نظــر می رســد ت از پیــش ضــروری ب
ــن  ــد، یکــی از مهمتری ــه نظریه هــا و روش هــای تدریــس جدی ــوان گفــت کــه توجــه ب همچنیــن می ت
ــا  ــرد. ام ــرار گی ــور ق ــی کش ــای آموزش ــد در رأس برنامه ه ــه بای ــد ک ــی می باش ــوزش عال ــائل آم مس
ــن  ــه ای ــی ب ــای آموزش ــی در برنامه ه ــوزش عال ــه آم ــد ک ــان می ده ــر نش ــش حاض ــای پژوه یافته ه
ــه  ــگاه ها ب ــود در دانش ــاتید خ ــد اس ــز همانن ــان نی ــس معلم ــت و روش تدری ــرده اس ــه نک ــه توج نکت
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ــدان  ــه متأســفانه چن ــد ک ــه رویکــرد ســازنده گرایی را می طلب ــوده و توجــه ب همــان صــورت ســنتی ب
توجهــی بــدان نشــده اســت کــه یــك حلقــه مفقــوده در نظــام آموزشــی کشــور مــا محســوب می گــردد. 
ــه  ــبت ب ــرورش نس ــوزش و پ ــئولین آم ــردد، مس ــنهاد می گ ــش پیش ــن پژوه ــج ای ــه نتای ــت ب ــا عنای ب
ــدام  ــان زن اق ــه خصــوص معلم ــان و ب ــه معلم ــس اثربخــش ب ــای تدری ــر روش ه ــوزش هرچــه بهت آم
ــوزش و  ــام آم ــه زودی در نظ ــان ب ــگاه فرهنگی ــجویان دانش ــه دانش ــی ک ــن از آنجای ــد و همچنی نمای
ــت  ــی اس ــر معلمان ــر نظ ــا زی ــای کارورزی آنه ــد و دوره ه ــد ش ــس خواهن ــه تدری ــغول ب ــرورش مش پ
کــه صالحیت هــای تدریــس مناســبی ندارنــد، بنابرایــن آمــوزش مهارتهــای حرفــه ای و صالحیت هــای 

ــژه برخــوردار اســت. ــاال و وی تدریــس دانشــجومعلمان از اهمیــت ب

منابع �
ــر ارزشــیابی دانشــجویی.دانش و پژوهــش: . 1 ــا تأکیــد ب ــی ب خیر،م.)1380(.ارزشــیابی تدریــس اثربخــش در آمــوزش عال

.114 – 93 :7
نوآوری هــای . 2 فصلنامــه  ابتدایــی.  دوره  معلمــان  حرفــه ای  مهارت هــای  دانش پژوه،ز.،فرزاد،و.ا.)1385(.ارزشــیابی 

.170-135  .)18(  5 آموزشــی: 
ــزان کاربســت آن در . 3 ــدگاه مدرســان و دانشــجویان و می ــس اثربخــش از دی ــای تدری ــن معیاره زیالبی،ق.)1391(.تعیی

ــز. پایــان نامــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه تبریــز. فرآینــد آموزشــی دانشــگاه تبری
ــه. . 4 ــد ارومی ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــجویان دانش ــدگاه دانش ــش از دی ــس اثربخ ــاخص های تدری ــیخ زاده،م.)1388(.ش ش

ــی: 2)7(: 141 – 157. ــوزش عال ــه آم فصلنام
ــکی . 5 ــوم پزش ــگاه عل ــجویان دانش ــدگاه دانش ــش از دی ــس اثربخ ــای تدری ــاخص ه ظهور،ع.،اسالمی نژاد،ط.)1381(.ش

ــش: 1)4(: 5 – 13. ــه پای ــان. فصلنام کرم
ــد . 6 ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــش در دانش ــس اثربخ ــای تدری ــری معیاره ــه کارگی ــزان ب عندلیب،ب.،احمدی،غ.)1386(.می
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