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Abstract 
Paying attention to the evaluation as one of the components of teacher training sub-system 

requires that the performance of Farhangian University, be evaluated based on the standards 

at national level. The aim of this study was to compare the performance of new bachelor 

graduate teachers and trainee of Madde 28 in Farhangian University based on Danielson 

teaching evaluation framework. It has four domains of planning and preparation, classroom 

environment, training and professional responsibilities that was done by causal-comparative 

method. The statistical population was 46851 of new bachelor graduate teachers and 14,467 

of trainee of Madde 28 in country and the sample size was 380 people from each group. The 

sampling method was multi-stage cluster random sampling. Data collection tools were 

checklist of class observation and studying educational portfolio. Data were analyzed by 

variance analysis. The results showed new bachelor graduate teachers of Farhangian 

University had higher average in all 22 components of the four domains of performance than 

the new teachers of Madde 28 and in 14 components, the difference was significant. 

Keywords: Expected performance, Farhangian University, New teacher, Trainee of Madde 
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و  پیوسته کارشناسیآموختة ن دانشنومعلما عملکرد ةمقایس و ررسیب

  فرهنگیاندانشگاه  28ة ماد آموزارتمه

 3، رضا ساکی2، محمدابراهیم قادری مقدم1منصور دهقان منشادی

 رانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ یتیوم تربگروه عل ار،یاستاد. 1

 رانیتهران، ا ان،ی، مدرس دانشگاه فرهنگتیو ترب میفلسفة تعل یدکتر. 2

 رانیتهران، ا ،ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب ،یتیگروه علوم ترب ار،یدانش. 3

 (17/09/1399؛ تاریخ پذیرش: 24/04/1399)تاریخ دریافت:  

 چکیده

 در هابر اساس استاندارد ان،یعملکرد دانشگاه فرهنگ کندمی جابیا معلم، تینظام تربریز یهااز مؤلفه یکیعنوان به یابیتوجه به ارزش
دانشگاه  28آموزان مادة آموختة کارشناسی پیوسته و مهارتنومعلمان دانش شود. هدف این پژوهش، مقایسة عملکرد ارزیابی ملی سطح

سازی، محیط ریزی و آمادهدامنة برنامه چهار دنیلسون با انتظار مبتنی بر چارچوب ارزشیابی آموزش دمور هایمالک اساس فرهنگیان بر
نفر از نومعلمان  46851ای انجام شد. جامعة آماری شامل مقایسه -ای بود که با روش عّلیهای حرفهکالس درس، آموزش و مسئولیت

گیری نفر از هر گروه بود که با روش نمونه 380کشور و حجم نمونه،  28آموز مادة نفر مهارت 14467آموختة کارشناسی پیوسته و دانش
ها، با آوری اطالعات، بازبینة مشاهدة کالسی و بررسی کارپوشة آموزشی بود. دادهای انتخاب شدند. ابزار جمعای چندمرحلهتصادفی خوشه

آموختة کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان از نومعلمان مادة ن دانشروش تحلیل واریانس تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد نومعلما
 مؤلفه، تفاوت معنادار بود. 14مؤلفه از چهار دامنة عملکرد، میانگین بیشتری داشتند که در  22، در همه 28

 ، نومعلم.28آموز مادة دانشگاه فرهنگیان، عملکرد مورد انتظار، مهارت واژگان کلیدی:
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 مقدمه

گذاری و تأمين معلم در سياست هایمعلم و روش رويکرد در زمينة ساختار تربيتدو کنون  ات

به دليل گسترش ل، رويکرد او :پرورش وجود داشته است و معلم وزارت آموزش ريزی تربيتبرنامه

 ةجمعلمان دارای در کارگيریبهويب ور و تصهای کشالتحصيالن دانشگاهو افزايش فارغ هاهدانشگا

آموزگاران و دبيران  بايد ١٣٨٦دولت و قانون مديريت خدمات کشوری در سال  هيئتليسانس در 

کشور  هایدانشگاهيالن التحصو پرورش از فارغآموزش  ی مختلف تحصيلي وزارتهامورد نياز دوره

معلم ربيت مراکز ت. ندشوی تعليم و تربيت، تأمين هاترهام ةساله يا دوسالی يکهابا گذراندن دوره

م، رويکرد دو .دشوروزی اين مراکز تعطيل معلم و شبانهی تربيت هارساله، دانشسراهادوساله، چ

 ،بيهاخالقي، مذ) ی عموميهاای و تخصصي و معلمان بايد دارای صالحيتری است حرفهاممعلمي 

در مراکز  بايدمعلمان  وع ازن ناي. ای و تخصصي باشندهای حرفهو صالحيت( رواني و جسماني

ر انتخاب و تربيت دو پرورش تربيت شوند و اين وزارتخانه معلم زير نظر وزارت آموزش تربيت 

ر و روستا به استخدام در هآنان بايد بر اساس ضوابط و نيازهای ش. آنان نقش اساسي داشته باشد

، ١٣٨٧تا  ١٣٨١موجب شده است از سال و غلبة رويکرد اول چالش برآمده از اين دو رويکرد  .آيند

د شودوساله محدود  معلمل شوند يا تعداد مراکز تربيت رساله، تعطيهامعلم دوساله و چمراکز تربيت 

ربازمعلم و استخدام معلمان ه از طريق سن وزارتخانورد نياز ايم مانای از معلمالحظه قابل ةعد و

 .(١92، ص١٣٨٧صافي، ) دتأمين شوو شرکتي التدريسي حق

، معلم و تأمين منابع انسانيزيرنظام تربيت های عنوان يکي از مؤلفهؤلفة ارزشيابي به توجه به م

 بر و پرورش راآموزش  انساني منابع تربيت مسئوليت فرهنگيان که دانشگاه کند عملکردايجاب مي

 صورتبهآن، ويژه پيامد بهدرونداد، فرايند، محصول، برونداد و عناصر سازماني آن از و  داردعهده 

ها و شود و بر اساس نتايج ارزشيابي، دادهمي ارزيابي ملي سطح در هااستاندارد اساس بر و مستمر

معلم، تربيت  درسي برنامة بر حاکم اصول بازتنظيم و هاسياست مهندسي بازخوردهای الزم برای باز

انشجومعلم و ، دو شيوه برای جذب و تربيت ددانشگاه فرهنگياندر اساسنامه  .فراهم شود

وزارت  مجوز با فرهنگيان برای دانشگاه دانشجو پذيرش( 20)مادة در : آموز، بيان شده استمهارت



422                                                   1401 تابستان، 2، شمارة 11مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 

 

 بخشي تأمين»آمده است: ( 2٨)مادة شود؛ ذيل انجام مي سراسری شدگان آزمونپذيرفته بين از علوم،

 فرهنگيان دانشگاه طريق از هاآن توسعة امکان که هاييرشته و پرورش درآموزش  خاص نيازهای از

 ساير آموختگاندانش از ميان و پرورشآموزش  وزارت مقررات و ضوابط مطابق وجود ندارد،

 گذراندن دورة به مشروط علميه، هایحوزه و کشور پژوهشي و آموزش عالي مؤسسات و هادانشگاه

 .(25، ص١٣90نگيان، اساسنامة دانشگاه فره)« .است در دانشگاه بالمانع آموزیمهارت سالهيک

برنامة قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين  (9)، با توجه به مادة چالش برآمده از اين دو رويکرد

، مبني بر جذب و تربيت نيروی انساني مورد نياز توسعه برنامة ششم (٦٣)پنجم توسعة و مادة 

جايي و شرايط يادشده در مادة و شهيد ر، دانشگاه فرهنگيان معلمتربيت مراکز و پرورش در آموزش 

تا حدی برطرف شده است، اما از آنجا  سازی معلم و تأمين منابع انسانيآمادهو  جذب، از لحاظ 2٨

اين مسئله همچنان وجود  ؟شده با کدام رويکرد، عملکرد بهتری دارنددانيم معلمان جذبکه نمي

با آموزش چهارسالة کارشناسي، چه در مقايسه  2٨آموزی مادة مدت مهارتدارد که دورة کوتاه

شده دو رويکرد و بررسي عملکرد نومعلمان جذب؟ تفاوتي در عملکرد نومعلمان ايجاد خواهد کرد

های الزم را ها، اطالعات و بازخوردتفاوت و شناخت نقاط قوت و ضعف عملکرد آن یهانهيزم

انديشي انشگاه فرهنگيان و بازمعلم در ددرسي تربيت  ةبرای بازمهندسي و اصالح عناصر برنام

پاسخ  ی( در پژوهشي برا١٣95. انصاری )کنديو پرورش فراهم مهای جذب معلم در آموزش شيوه

سازی های مرتبط با پيادهها و اقدامعناوين و ترتيب اولويت راهبردها، سياست»به اين پرسش که 

نظران و متصديان خبرگان، صاحبنظر  و پرورش ازهای کلي اقتصاد مقاومتي در آموزش سياست

تبع خدمات آموزشي و به ةوری در توليد و ارائبه اين نتيجه رسيد که افزايش کارايي و بهره« اند؟کدم

منظور ارتقای سطح کارايي، اثربخشي ريزی درسي بهريزی آموزشي و برنامهآن بهبود وضعيت برنامه

و شده کارشناسان اقتصادی برای آموزش ار انتخابدهای اولويتوری از راهبردها و سياستو بهره

کمتری در  ةزمان و هزين 2٨ ةآموزی معلمان مشمول مادکه برای مهارت آنجا پرورش است. از

شود مرتبط استفاده مي ةرفته آنان در رشتفرصت ازدست ةشود و از هزيندانشگاه فرهنگيان صرف مي

بيشتری در دانشگاه  ةکارشناسي پيوسته، زمان و هزينة التحصيل دورو در مقابل برای معلمان فارغ

خدمت، هزينه  ةشود و با اعمال سنوات سوابق تحصيلي اين گروه در سابقفرهنگيان صرف مي
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بر اساس اقتصاد مقاومتي بررسي  ،نيبنابراشود؛ دولت تحميل مي ةای به بودجرفتهفرصت ازدست

 ةکمي و کيفي، دو شيو ةفايد -حاسبات هزينه شده اهميت زيادی در معملکرد نومعلمان جذب

و انتخاب رويکرد معلم دارد وری تربيت جذب معلمان و ارتقای سطح کارايي، اثربخشي و بهره

آموز عملکرد نومعلمان مهارت ة. اين مسئله بررسي و مقايسکمي و کيفي دارد صرفهبهمقرونجذب 

پژوهشي  یهاتيساس نياز و ضرورت، يکي از اولوچهارساله کارشناسي پيوسته بر ا ةو دور 2٨ ةماد

 بود که در قالب طرح پژوهشي کشوری واکاوی شد. ١٣9٦و  ١٣95 یهادانشگاه فرهنگيان سال

 ای کهمطالعه در همچنين، تعريف اين .است شده سابقه، نومعلم تعريف سال سه تا صفر با معلم

 محققان، مطالعه، اين در. شودمي پشتيباني شود،مي انجام استراليا در که «کارتازه معلمين» روی بر

، 20١5، ١اند )فونتانيالکرده تعريف تجربه سال سه تا يک با معلمي عنوانبه را «کارتازه» معلمان

دورة آموزشي  شدهآموختههای (. اين معلمان در انجام وظايف شغلي بر اساس دانش و مهارت١٣ص

. های جديد ندارندربه و تبحر کافي برای برخورد با موقعيتکنند و هنوز تجمي قبل از خدمت عمل

، به راهنمايي و حمايت اساتيد و معلمان اندکردهرا طي  سازیی که دورة آمادهوجود بااين معلمان 

(. در اين پژوهش منظور از نومعلم، ٨، ص 20١٦مجرب برای يادگيری حرفه خود، نياز دارند ) درزا، 

اساسنامة دانشگاه فرهنگيان  2٨ال سابقة تدريس دارد. بر اساس مادة معلمي است که زير سه س

 دانشگاه قياز طر آن توسعة امکان که هاييرشته و پرورش درآموزش  خاص نيازهای از بخشي تأمين»

 آموختگاندانش از ميان و پرورشآموزش  وزارت مقررات و ضوابط مطابق وجود ندارد، فرهنگيان

گذراندن  به مشروط علميه، هایحوزه و کشور پژوهشي و آموزش عالي ؤسساتم و هادانشگاه ساير

، ١٣90اساسنامة دانشگاه فرهنگيان، « ).باشدمي در دانشگاه بالمانع آموزیمهارت سالهيکدوره

های کشور که داوطلب شغل معلمي التحصيالن کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه. فارغ(25ص

و پرورش وزارت آموزش  شدهاعالميط و انطباق رشتة تحصيلي خود با نيازهای هستند؛ با داشتن شرا

و پس از شرکت در آزمون و اعالم نتايج سه برابر ظرفيت و قبولي نهايي در مصاحبه و گزينش، به 

ساله راه يافته و با گذراندن دروس دوره و موفقيت در ارزشيابي پاياني، دورة آموزش مهارت يک

 شوند. و پرورش ميعنوان معلم، استخدام آموزش  ای را دريافت و بهحرفه گواهي صالحيت

                                                           
1. Fontanilla 
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گيری عملکرد و اندازه مشاهده قابلعملکرد نتيجة يادگيری است نه خود يادگيری، به رفتارهای 

کاربرد معلم در  ةمشاهد قابلبنابراين، رفتارهای ؛ (4٣٧، ص١٣٧٨ فرمهيني فراهاني،) شودگفته مي

شغلي و تدريس، انجام وظايف  معلم و درشدة او در دورة آموزشي تربيت کسبهای ارتدانش و مه

ای (، شش سازة شايستگي حرفه١٣99عباباف، فراستنخواه و قدوسي ) .گرددعملکرد معلم تلقــي مي

ای، های دانش نظری، دانش عملي، نگاه توحيدی و زيباشناختي، باورهای حرفهحوزهمعلمي را در 

 یهايستگيشا نييو تع ييشناسا( نيز به ١٣99اند. رضايي )استنباط کرده هاو فراشايستگيفردی 

مورد انتظار  هایيستگيشاش پرداخته که پرور آموزش و يمعلمان با ابتناء بر اسناد تحول یاحرفه

 ي با سي و ششتيهای تربمهارتی و ادانش حرفه ی،او تعهد حرفه اخالقمعطوف به  در سه حيطه،

 خرم ،(١٣9٧) همکاران و کوجنق واحدی ،(١٣9٧محمدپور )مولفه ذيل آنها، تعيين شده است؛ 

ذيل  ،(١٣٨5) زندوانيان ، و(١٣٨9) وداد ،(١٣90) مقدمکابيني ،(١٣9١) پورعباس و گراوند ،(١٣9٣)

 شيابي،ريزی تدريس، ارائة درس و ارزهای برنامههای متفاوت مانند مهارتتحقيقات خود و با مالک

خاص، عوامل  دروس تدريس در گروهي، توانايي هایبحث هدايت توانايي درس، طرح داشتن

عملکردی، معيارهای رفتار شغلي و رفتار اخالقي، امور آموزشي، فنون کالس داری، امور پرورشي، 

همکاری با عوامل اجرايي، شرکت در جلسات، رسيدگي به وضعيت تحصيلي، ارزشيابي و امتحانات، 

 آموزان، عملکرد معلمان راآموزان و ميانگين نمرات دانشضعيت بهداشت جسمي و رواني دانشو

ها، نبود تعريف يکسان از عملکرد علت اين تفاوت. اندمورد بررسي، مقايسه و ارزشيابي قرار داده

 هایهشپژو هایيافته اساس بر .ها استهای دقيق برای ارزيابي آنها و مالکمعلمان و نبود شاخص

 و اثربخشي و ایحرفه يا مهارتي عاطفي، شناختي، هایشايستگي و هاصالحيت هاآن در که يادشده

 مقايسه و بررسي نومعلمان ساير با فرهنگيان معلم و دانشگاهتربيت  آموختةدانش نومعلمان عملکرد

 شناختي، حيتصال نظر از فرهنگيان دانشگاه و معلمتربيت  آموختهدانش معلّمان است، شده

 و تعامل تجربه، ،علمي دانش هایشاخص در و آموزش روش يا پداگوژِی ای،حرفه صالحيت

 شرکت و اجرايي عوامل با همکاری پرورشي، امور داری،کالس فنون مطلوب تدريس و همکاری

دل ( در پژوهشي اشاره دارد م١٣92دارند. سلماني ) برتری معلمان، ساير با مقايسه در جلسات، در
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ای است. ، يک سيستم ارزيابي جامع با قابليت تضمين کيفيت معلمان و ارتقای حرفه١دنيلسون

وجود دارد که اطالعات  يکم قاتيتحق: »( در پژوهشي بيان کرد20١٨و همکاران ) 2جاکوب

های يافته«. دهد ونديمعلمان پ یمراحل استخدام را به عملکرد بعدشيوه و  يشده در طیآورجمع

استخدام  ندايفر قيمعلمان از طر تيفيک یارتقا یبرا يقابل توجه ةدامن پژوهش نشان داده است،اين 

 کي کاگوي( در دانشگاه ش20١٧) ٣اکينيستيکر (.١، ص20١٨قابل اجرا است )جاکوب و همکاران، 

 لسونيدن يابيمدرسه انجام داد که شامل استفاده از چارچوب ابزار ارز يتعال ةنيدوساله در زم ةمطالع

اعتبار  نان،ياطم تياز قابل یابزار با شواهد نيمطالعه نشان داد که ا نيا هایافتهيبود.  سيتدر یبرا

آموزش ارائه کرده است که  يابيارزش یبرا ي( چارچوب20١٣) لسونيدن شده است. يطراح ييو کارا

 لسونياست. دن یريپذتينحوه آموزش و مسئول ،يکالس طيمح ،یزيربرنامه طةيچهار ح رندةيدر برگ

 یبرا يچارچوب يابيابزار ارز یکاغذ هایبه مناطق آموزش و پرورش و افراد اجازه داده از نسخه

  آموزش استفاده کنند.

های مهارت و هاتوانمندی صفات، از ایمجموعه»طورکلي، به در سند تحول بنيادين، شايستگي

 برای عمل و جهت درک در متربيان که )عملي و ارادی عاطفي، عقالني، (هويت هایجنبه همة به ناظر

شده  معرفي «کنند کسب را هابايد آن )طيبه حيات مراتببه دستيابي یبرا (خود موقعيت مستمر بهبود

 هایشايستگي و پايه(دانش اخالقي، اعتقادی،(پايه  هایدستةشايستگي دو است و دربارة معلمان از

 ایحرفه و مشترک هويت تعميق جهت در ارت تربيتي(مه تربيتي، دانش تخصصي، دانش(ويژه 

 قالب موارد در اين که است گفتني. است شده ياد ايراني اسالمي و انساني، فردی، ابعاد در معلمان

مربوط به  يا استانداردهای ها وشايستگي فهرست از ذکری هيچ ولي است، شده تأکيد کالن هایبيانيه

است. برآيند پژوهش عسکری  نيامده به عمل هاآنان به شايستگي يدستياب چگونگي و عملکرد معلمان

معلم در نظام  تيرو: الف( ناظر بر ترب شيپ یاز آن است که الگو يحاک( ١٣9٧متين و کياني )

 یبرا يلداخ ازين ةج( برآورند ؛يمعلم ایحرفه يارسنجيگام در راه مع نياسالم؛ ب( نخست يارزش

 يابيارز يو عمل یو مالحظات نظر طيو د( همسو با شرا يابيارز یهاآزمون يةو ته یاستگذاريس

                                                           
1. Framework for Teaching: Evaluation Instrument 

2. Jacob 

3. Krystyniak 
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های ارزيابي است. با وجود ارائة اين الگوی قابل توجه، هنوز آزمون رانيا ياسالم یدر تراز جمهور

های عملکرد نومعلمان بر اساس شاخصبررسي در اين پژوهش استانداردی ارائه نشده است و 

المللي خصوصاً کشورهای کارگيری در سطح بين، با پشتوانة بهسونچارچوب ارزشيابي تدريس دنيل

OECD
را به چهار ( تدريس) نيلسون عملکرد معلم(. د2ص ،2009 ،2سانتياگو، انجام شده است )١

 تقسيم ٦ایهای حرفهمسئوليت و 5، آموزش4، محيط کالس درس٣سازیريزی و آمادهامنة برنامهد

 :هايي به شرح زير استعملکرد معلم شامل مؤلفههای هريک از دامنه کرده است.

روش آموزش،  و محتوا دادن دانشهای نشانسازی شامل مؤلفهآماده و ريزی. دامنة برنامه١

منابع،  از دانش دادنآموزشي، نشان هایپيامد آموزان، تنظيماز دانش شناخت دادننشان

 .انآموزمنسجم و طراحي ارزشيابي از دانش آموزشي طراحي

 برای فرهنگ توافق، ايجاد و احترام محيط های ايجاددرس شامل مؤلفه کالس دامنة محيط. 2

فيزيکي  فضای دهيآموز و سازماندانش رفتار درس، مديريت کالس يادگيری، مديريت

 .کالس

بحث،  و پرسش فنون از آموزان، استفادهدانش با ارتباط های برقراریدامنة آموزش شامل مؤلفه. ٣

 و پذيریآموزش و انعطاف در ارزيابي از يادگيری، استفاده در آموزانرگيرکردن دانشد

 پاسخگويي.

 با ارتباط سوابق، برقراری آموزش، نگهداری در ای شامل تأملهای حرفهدامنة مسئوليت. 4

ای و حرفه توسعة و ای، رشدحرفه هایهای آموزشي و تشکلگروه در ها، مشارکتخانواده

 ای.حرفهتبلور 

)دنيلسون،  ها استهايي برای مشاهدة عملکرد و ارزشيابي آنها نيز شامل شاخصهريک از مؤلفه

سازی، محيط کالس ريزی و آمادهچهار دامنة برنامه هایها در ذيل هر يک مؤلفهاين شاخص. (20١٣

  تبيين شده است. ،در مدل نظری پژوهش ،ایهای حرفهمسئوليت درس، آموزش و

                                                           
1. OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 

2. Santiago 

3. Planning and preparation 

4. The classroom environment 

5. Instruction 

6. Professional responsibilities 
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 های پژوهش به شرح زير است.اساس آنچه بيان شد، پرسشبر 

آموز آموختة کارشناسي پيوستة دانشگاه فرهنگيان و مهارت. آيا بين عملکرد نومعلمان دانش١

 تفاوت معنادار وجود دارد؟ سازیريزی و آمادههای دامنة برنامهدر مؤلفه 2٨مادة 

آموز اسي پيوستة دانشگاه فرهنگيان و مهارتآموختة کارشن. آيا بين عملکرد نومعلمان دانش2

 های دامنة محيط کالس درس تفاوت معنادار وجود دارد؟در مؤلفه 2٨مادة 

آموز آموختة کارشناسي پيوستة دانشگاه فرهنگيان و مهارت. آيا بين عملکرد نومعلمان دانش٣

 های دامنة آموزش تفاوت معنادار وجود دارد؟در مؤلفه 2٨مادة 

آموز آموختة کارشناسي پيوستة دانشگاه فرهنگيان و مهارتبين عملکرد نومعلمان دانش . آيا4

 ای تفاوت معنادار وجود دارد؟های حرفههای دامنة مسئوليتدر مؤلفه 2٨مادة 

 شناسی پژوهشروش

آموخته معلمان دانشو  (2٨) ةآموز مادای دو گروه معلمان مهارتدر اين پژوهش عملکرد حرفه

در دورة ابتدايي بررسي  های اول اشتغال به معلميسال دانشگاه فرهنگيان درکارشناسي پيوستة  دورة

گروه  متغيرهايي چون شيوة جذب، تحصيالت و تجارب، نقش اصلي در تفاوت دو .و مقايسه شد

تجربي، از عهدة محقق خارج است، بنابراين، دارند و دستکاری و کنترل با روش تجربي و نيمه

بررسي  (ایمقايسه -علّي) د معلمان که متأثر از عوامل يادشده است با روش عّلي پس از وقوععملکر

 .ها پي بردبه علت و اثربخشي آن( ایعملکرد حرفه)و مقايسه شد تا بر اساس آن بتوان از معلول 

ين به دنبال کشف و بررسي روابط ب پژوهشگر ،(ایمقايسه -روش علّي)در روش عّلي پس از وقوع 

در پي بررسي امکان  پژوهشگرديگر، عبارت عوامل و شرايط خاصي است که قبالً وجود داشته، به 

ها به اميد يافتن علت روابط علت و معلولي از طريق مشاهده و مطالعة نتايج موجود و زمينة قبلي آن

  (.٨4، ص١٣٧٣نادری و سيف نراقي، )وقوع پديده است 

از  ١٣9٧تا  ١٣95های در سال بودند که علمان دورة ابتدايي کشوراز م نفر ٦١٣١٨جامعة آماری 

آموخته شده و دانش دانشگاه فرهنگيان،( 2٨)آموزی مادة دورة کارشناسي پيوسته و دورة مهارت

و مشغول به تدريس  درآمدهو پرورش عنوان نومعلم به استخدام آموزش و به  اندمهارت آموخته
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آموز ها مهارتنفر آن ١44٦٧آموخته کارشناسي پيوسته و نفر دانش 4٦٨5١از اين تعداد، . هستند

. ای بودای چندمرحلهگيری به شيوة تصادفي خوشهروش نمونه .دانشگاه فرهنگيان بودند( 2٨)مادة 

 ،١گانه به شرح جدول بندی دانشگاه فرهنگيان در سراسر کشور به مناطق دهابتدا با توجه به تقسيم

تخاب شدند؛ سپس، از هر منطقه، يک استان و در مرحلة بعدی از هر استان همة مناطق ان

ها که در صورت تصادفي انتخاب و نومعلمان مشغول به تدريس آن شهرستانهايي بهشهرستان

دانشگاه فرهنگيان ( 2٨)آموزی مادة از دورة کارشناسي پيوسته و دورة مهارت ١٣9٧تا  ١٣95های سال

 .عنوان نمونة آماری انتخاب شدندودند، بهآموخته شده بمهارت
 

 گانة دانشگاه فرهنگیان در سراسر كشور. مناطق ده1جدول 

 هااستان منطقه هااستان منطقه

 خراسان جنوبي -خراسان شمالي - خراسان رضوی ٦ اردبيل -آذربايجان غربي - آذربايجان شرقي ١

 چهارمحال و بختياری – يزد - اصفهان ٧ قم -البرز - های استان تهرانشهرستان -تهران 2

 سمنان – گلستان - مازندران ٨ هرمزگان - سيستان و بلوچستان - کرمان ٣

 زنجان – گيالن - قزوين 9 کهگيلويه و بويراحمد -بوشهر -فارس 4

 مرکزی – کرمانشاه – همدان – کردستان ١0 لرستان – ايالم - خوزستان 5

نفر از هر گروه  ٣٨0گان و متناسب با حجم جامعة آماری، حجم نمونه بر اساس جدول مور

انتخاب  برای .بود( 2٨)آموخته مادة گروه نومعلمان مهارت نومعلمان دورة کارشناسي پيوسته و

تحليل، بررسي  هایروشهای فرض، پيشتحليل اطالعات و روش تجزيهو  های آمار استنباطيروش

ها در بين و توزيع نمونهها بودن توزيع دادهنرمالفرض  اسميرنوف -کولموگروف  شد؛ با آزمون

 ها و تعدادها بررسي شد و متناسب با نتايج آنهمگني واريانس ها و با آزمون لوين برابری وگروه

 .شد ها از تحليل واريانس، برای بررسي و پاسخ به سؤاالت تحقيق استفادهگروه

و بررسي کارپوشة آموزشي  مشاهدة کالسي خته برایسامحقق ١بازبينة ،ابزار گردآوری اطالعات

معلمان است. بازبينة مشاهدة کالسي و بررسي کارپوشة آموزشي، بر اساس هدف و سؤاالت تحقيق 

درس،  کالس سازی، محيطآماده و ريزیهای چهار دامنه برنامهشده ذيل مؤلفههای تبيينو شاخص
                                                           
1. Check list 
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بندی ليکرت تهيه شده پژوهش و با مقياس درجهای در مدل نظری حرفه هایآموزش و مسئوليت

نمونه ارسال شد. برای اطمينان از صحت و  های است. بازبينه برای راهبران آموزشي شهرستان

تلفني توجيه شدند. با بازبينة حضوری و ها، راهبران آموزشي، هماهنگي در فرايند جمع آوری داده

ارزيابي از تدريس و عملکرد  و ایات زمينهمشاهدة کالسي و بررسي کارپوشة آموزشي، اطالع

برای  آوری شد.و پرورش هر شهرستان، ثبت و جمعآموزش  راهبران آموزشي نومعلمان، توسط

تعيين اعتبار يا روايي ابزار تحقيق از نظرات استادان دانشگاه و ناظر اين طرح پژوهشي استفاده شد 

آزمون در نظر گرفته شد و عنوان پيش تايي به ٦0ای نهبرای تعيين پايايي، نمو. و روايي آن تأييد شد

به دست آمد و  9٧/0که برابر با  ها استخراج شدها، ضريب آلفای کرونباخ آنآوری دادهپس از جمع

 مورد تأييد قرار گرفت. 

 های پژوهشیافته

 در .شد استفاده استنباطي و توصيفي آمار روش دو از شدهیآورجمع هایداده و تحليل تجزيه برای

 هایتبيين و يافته آماری نمونة شناختيجمعيت هایويژگي و خصوصيات توصيفي، آمار بخش

 .های عملکرد دو گروه نومعلمان توصيف و مقايسه شددربارة ميانگين هاداده آوریحاصل از جمع

توزيع  2جدول  .های پژوهش پرداخته شده استسپس، در بخش آمار استنباطي، به بررسي سؤال

آموز مادة آموختة کارشناسي پيوسته و مهارتشناختي نومعلمان دانشهای جمعيتفراواني ويژگي

 .دهددانشگاه فرهنگيان در نمونة آماری را نشان مي 2٨
 

 شناختی نومعلمان در نمونة آماریهای جمعیت. توزیع فراوانی ویژگی2جدول 

ویژگی 
 شناختیجمعیت

 متغیرها

سی نومعلمان کارشنا
 (نفر 379) پیوسته

 28نومعلمان مادة 
 (نفر 360) 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 جنسيت
 ٣5/0 ١2٦ 50/9 ١9٣ مرد

 ٦5/0 2٣4 49/١ ١٨٦ زن

 سن

2١-25  24٦ ٣4/١ ١55 ١/4٣ 

2٣-٦0  ١٣4 ٣5/4 ٦/١٨ ٦٧ 

٣-٣١5  2 0/5 ١09 ٣0/٣ 

٣5باالی   0 0 29 ٨/١ 
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ویژگی 
 شناختیجمعیت

 متغیرها

سی نومعلمان کارشنا
 (نفر 379) پیوسته

 28نومعلمان مادة 
 (نفر 360) 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 رشتة تحصيلي

 2٦/4 95 ٣4/٦ ١٣١ آموزش ابتدايي

 2١/4 ٧٧ 59/١ 224 علوم تربيتي

شناسيروان  5 ٣٦ ١٣٣ ١/٣/9 

 ١0/٣ ٣٧ ١/٣ 5 مشاوره

 5/0 ١٨ ٣/٧ ١4 ساير

 تحصيالت
 ٦4/2 2٣١ 9١/٦ ٣4٧ کارشناسي

 ٣4/4 ١24 ٨/4 ٣2 کارشناسي ارشد

 ١/4 5 0 0 دکتری

 2٨آموز مادة آموختة کارشناسي پيوسته و مهارتدانشميانگين عملکرد نومعلمان  .٣در جدول 

 .ارائه، و در نمودار مقايسه شده است در هر دامنه
 

 . توزیع میانگین عملکرد نومعلمان در هر دامنه3جدول 

 ایهای حرفهمسئولیت آموزش محیط کالس درس ریزی و آمادگیبرنامه دامنه

 ٣/092 ٣/١٣٧ ٣/2٧٨ ٣/045 آموختة دانشگاهدانش

 2/990 ٣/0٣2 ٣/١99 2/9١٨ 2٨مادة 

 

 
 ای میانگین عملکرد نومعلمان در هر دامنه. نمودار مقایسه1شکل 
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 2٨آموز مادة آموختة کارشناسي پيوسته و مهارتميانگين عملکرد نومعلمان دانش 4در جدول 

 .مقايسه شده است ذيل آنشده و در نمودار های هر دامنه ارائه در مؤلفه
 

 های هر دامنه. توزیع میانگین عملکرد نومعلمان در مؤلفه4 جدول

 ایهای حرفهمسئولیت آموزش محیط کالس درس ریزی و آمادگیبرنامه دامنه

 هامؤلفه

ش محتوا
ت دان

شناخ
 

ش
ت دان

شناخ
آموزان

تعیین پیامدهای آموزشی 
 

ت منابع
شناخ

 

طراحی آموزشی منسجم
 

ش
طراحی ارزشیابی دان

آموزان
 

ایجاد مح
ط احترام و تفاهم

ی
 

گ یادگیری
ایجاد فرهن

 

شیوه
س

س در
ت کال

های مدیری
 

ش
ت رفتار دان

مدیری
آموزان،

 

سازمان
ضای فیزیکی

دهی ف
 

ش
برقراری ارتباط با دان

آموزان
 

ک
استفاده از تکنی

ث
ش و بح

های پرس
 

ش
درگیری دان

آموزان در یادگیری
 

ارزشیابی
 

نشان
ف

دادن انعطا
پذیری و پاسخگو

 

تأمل دربارة
 

س
تدری

نگهداری دقیق سوابق 
 

ارتباط با خانواده
ها

ت در جامعه حرفه 
مشارک

ای
 

رشد و توسعة حرفه
ای

 

تبلور حرفه
ای

 

ميانگين نومعلمان
 

ش
دان

آموختة دانشگاه
 

١52
/

٣ 9٧٨
/

2 ١24
/

٣ 92١
/

2 0٨٧
/

٣ 0١0
/

٣٧ ٣2
/

٣ ٣24
/

٣ 2٧٨
/

٣ ٣2٣
/

١٣٨ ٣
/

١٧٣ ٣
/

١١ ٣5
/

٣ 054
/

١ ٣95
/

١ ٣50
/

١ ٣95
/

٣ 99٧
/

2 090
/

١١٣ ٣
/

٣ 050
/

١١ ٣0
/

٣ 

مادة 
2٨

 

٨ ٣02
/

2 94٦
/

2 900
/

2 95٦
/

2 905
/

2 ٣١2
/

٣ 222
/

١١ ٣5
/

٣ 2٣5
/

١١ ٣2
/

٣ 05٨
/

٣ 9٨0
/

2 0١0
/

٣ 045
/

٣ 0٦٧
/

٣ 0١5
/

٨٧ ٣0
/

2 00٣
/

٣ 050
/

٣ 99٣
/

2 0١0
/

٣ 
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 .ها قابل مقايسه باشندا مؤلفهتقسيم شده است، ت
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 های هر دامنهای میانگین عملکرد نومعلمان در مؤلفه. نمودار مقایسه2شکل 

و مادة دانشگاه فرهنگيان  ةآموختدانشدر نمودارهای زير به ترتيب ميانگين عملکرد نومعلمان 

 شده است.ها از کمتر به بيشتر مرتب در مؤلفه 2٨

 
 ها مؤلفه در آموختة دانشگاه فرهنگیاندانش ین عملکرد نومعلمانمیانگ . نمودار3شکل 
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 ها مؤلفه در 28مادة  میانگین عملکرد نومعلمان . نمودار4شکل 

 ها درج خواهد شد.های پژوهش تحليل دادهدر ادامه براساس پرسش

فرهنگيان  آموختة کارشناسي پيوستة دانشگاهآيا بين عملکرد نومعلمان دانش سؤال اول پژوهش:

 تفاوت معنادار وجود دارد؟ سازیريزی و آمادههای دامنة برنامهدر مؤلفه 2٨و مادة 
اين متغير . دهدسازی را نشان ميريزی و آمادهميانگين و انحراف معيار متغير دامنة برنامه 5ل جدو

ای آموزشي، آموزان، تعيين پيامدههای شناخت دانش محتوا و روش آموزش، شناخت دانشاز مؤلفه

 .آموزان تشکيل شده استشناخت منابع، طراحي آموزشي منسجم و طراحي ارزشيابي دانش
 

 سازیآماده و ریزیبرنامه هایمؤلفه در نومعلمان عملکرد معیار انحراف و . میانگین5 جدول

ریزی و های برنامهمؤلفه
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 محتوا

 شناخت

 آموزاندانش

ی پیامدها تعیین

 آموزشی
 منابع شناخت

 آموزشی طراحی

 منسجم

 ارزشیابی طراحی

 آموزاندانش

 میانگین شاخص
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 نومعلمان

آموختة دانش

 دانشگاه فرهنگيان
9١/١٨ 2٨ ٨/٣9/١4 4٨/2 ٦2/١5 ٧2/2 45/20 ١٧٨/4 ٦١/2١ 90/٣ 0٦/١٨ 49/٣ 

 5٧/٣ 4٣/١٧ 05/4 ٦9/20 5٣/4 ٣0/20 05/٣ ٧٣/١4 0٧5/٣ 0١/١4 52/٣ 00/١٨ 2٨مادة 

شود، ميانگين نمرات متغير شناخت دانش محتوا، شناخت مشاهده مي 5طور که در جدول همان

طراحي آموزش منسجم و طراحي ارزشيابي  آموزان، تعيين پيامدهای آموزشي، شناخت منابع،دانش
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، 9١/١٨فرهنگيان به ترتيب،  دانشگاه از آموختة کارشناسي پيوستهدانش معلمانآموزان برای دانش

همچنين، ميانگين نمرات متغير شناخت دانش محتوا، . است 0٦/١٨و  2١/٦١، 45/20، ١5/٦2، ١4/٨9

خت منابع، طراحي آموزش منسجم و طراحي آموزان، تعيين پيامدهای آموزشي، شناشناخت دانش

و  ٦9/20، ٣0/20، ٧٣/١4، 0١/١4، 00/١٨به ترتيب  2٨آموزان برای نومعلمان مادة ارزشيابي دانش

 .است 4٣/١٧

در  2٨آموخته از دانشگاه فرهنگيان و مادة منظور بررسي تفاوت بين عملکرد نومعلمان دانشبه

. سازی، از روش آماری تحليل واريانس چندمتغيره استفاده شدآماده و ريزیهای دامنة برنامهمؤلفه

محتوا،  دانش شناخت نمرات نيانگيم سهيمقا برای هريچندمتغ انسيوار ليتحل از استفاده منظوربه

 منسجم و طراحي آموزشي منابع، طراحي پيامدهای آموزشي، شناخت آموزان، تعييندانش شناخت

 آزمون يبررس. شد بررسي آزمون اين هایمفروضه ابتدا لمان،در نوع مع آموزاندانش ارزشيابي

 توجه با ،نيهمچن. کنديم تأييد را هاگروه نيب در هانمونه عيتوز بودننرمال رنوف،ياسم کولموگروف

 فرضشيپ گفت توانيم خطا هایانسيوار یبرابر يبررس یبرا نيلو آزمون از آمدهدستبه جينتا به

آموزان دانش ، شناخت(0=F/P، 2٣٣=٦٣0/0) محتوا دانش برای شناخت ،هاانسيوار يهمگن

(00١/0=P، 5٣/2=F)آموزشي پيامدهای ، تعيين (20٦/0=P، ٦0/١=F)٨9١/0) ، شناخت منابع=P، 

 ،P=١٨١/0)آموزان دانش ارزشيابي و طراحي( 0=F/P، 4٨=٨2٦/0) منسجم آموزشي طراحي و =١9/0

٧9٣/١=F )است برقرار. 
 

 سازیریزی و آمادهمتغیّری برای متغیر برنامهچند واریانس تحلیل نتایج .6جدول 

 F ارزش آزمون نام متغیر
درجات آزادی 

 فرضیه
درجات 
 آزادی خط

سطح 
 معناداری

 مجذور اتا
 توان

 آزمون

 گروه

 0/99٨ 0/04٧ 0/000١ ٧٣2 ٦ 5/9٦2 0/04٧ اثر پياليي
 0/99٨ 0/04٧ 0/000١ ٧٣2 ٦ 5/9٦2 0/95٣ المبدای ويلکز

 0/99٨ 0/04٧ 0/000١ ٧٣2 ٦ 5/9٦2 0/049 اثر هتلينگ

 0/99٨ 0/04٧ 0/000١ ٧٣2 ٦ 5/9٦2 0/049 ترين ريشه رویبزرگ

دار ترکيب خطي متغيرهای وابسته معنا اثر گروه بر شود،مشاهده مي ٦ طور که در جدولهمان

 فاده از تحليل واريانس چندمتغيرهآزمون فوق قابليت است (.F(٦و  ٧٣2)=P ،9٦2/5=000١/0) است
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(MANOVA) نتايج نشان داد حداقل بين يکي از متغيرهای مورد بررسي در . شماردرا مجاز مي

مجذور . تفاوت معنادار وجود دارد 2٨آموخته از دانشگاه فرهنگيان و نومعلمان مادة نومعلمان دانش

دهد نشان مي( بسته و عضويت گروه استکه در واقع مجذور ضريب همبستگي بين متغيرهای وا)اتا 

 ٧/4درصد است يعني ٧/4تفاوت بين دو گروه در مجموع معنادار است و ميزان اين تفاوت تقريباً 

 .درصد از واريانس مربوط به اختالف بين دو گروه در تأثير متقابل متغيرهای وابسته است

 

 سازیریزی و آمادههای برنامهلکرد نومعلمان در مؤلفهمتغیری بر روی نمرات عم. نتایج تحلیل واریانس تک7جدول 

 متغیر وابسته منبع
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذو

 ر اتا

 توان

 آزمون

 گروه

 0/952 0/0١٨ 0/00١ ١٣/١4٧ ١52/05٦ ١ ١52/05٦ محتوا دانش شناخت

 0/9٨2 0/022 0/00١ ١٦/4٣2 ١44/١١١ ١ ١44/١١١ آموزانشناخت دانش

 0/9٨٨ 0/024 0/00١ ١٧/٧٨0 ١4٨/٦90 ١ ١4٨/٦90 آموزشي پيامدهای تعيين

 0/0٧٦ 0/000 0/٦٣٨ 0/22١ 4/١9٧ ١ 4/١9٧ منابع شناخت

 0/٨٧٧ 0/0١٣ 0/002 9/٧5٨ ١54/54٦ ١ ١54/54٦ منسجم آموزشي طراحي

 ارزشيابي طراحي

 آموزاندانش
٧٣/٣09 ٧٣/٣ ١09 5/٨٦0 0/0١٦ 0/00٨ 0/٦٧٦ 

متغير شناخت دانش محتوا  لحاظ شود بين دو گروه ازمشاهده مي ٧ل جدوکه در  طورهمان

(00١/0=P، ١4٧/١٣=F) آموزان دانش، شناخت(00١/0=P، 4٣2/١٦=F،) پيامدهای آموزشي  نييتع

(00١/0=P، ٧٨0/١٧=F) طراحي آموزش منسجم ،(002/0=P، ٧5٨/9=F ) و طراحي ارزشيابي

که ميانگين نمرات  ادين معنب تفاوت آماری معنادار وجود دارد،( ٨٦0/5=F ،P=0١٦/0)آموزان شدان

، است 2٨معلمان مادة در متغيرهای فوق بيشتر از  آموختة دانشگاه فرهنگيانعملکرد نومعلمان دانش

 2٨لمان مادة از دانشگاه فرهنگيان و نومع آموختهاما بين مؤلفة شناخت منابع در بين نومعلمان دانش

 .تفاوت آماری معنادار مشاهده نشد

آموختة کارشناسي پيوستة دانشگاه فرهنگيان آيا بين عملکرد نومعلمان دانش پرسش دوم پژوهش:

 های دامنة محيط کالس درس تفاوت معنادار وجود دارد؟در مؤلفه 2٨و مادة 
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لمان در دامنة محيط کالس ميانگين و انحراف معيار متغير عملکرد دو گروه از نومع ٨ل جدو

های ايجاد محيط احترام و تفاهم، ايجاد فرهنگ يادگيری، اين متغير از مؤلفه. دهددرس را نشان مي

دهي فضای فيزيکي تشکيل آموزان و سازمانهای مديريت کالس درس، مديريت رفتار دانششيوه

 .شده است
 های محیط كالسمؤلفهمیانگین و انحراف معیار عملکرد نومعلمان در . 8جدول 

 های محیط کالسمؤلفه
 محیط ایجاد
 تفاهم و احترام

 فرهنگ ایجاد
 یادگیری

 مدیریت هایشیوه
 درس کالس

 رفتار مدیریت
 آموزاندانش

 فضای دهیسازمان
 فیزیکی

 میانگین شاخص
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار

 نومعلمان

آموختة دانش
دانشگاه 
 فرهنگيان

2٣/20 0٦ ٣/٣2/١٦ 4٨/2 ١٣ ١١/١٣/2 94/١9 0٦ ٧/٣9/١5 ٨2/2 

 ٧٦0/2 5٦/١5 ١54/٣ 4١/١9 4١٨/2 4٦/١2 9٦2/2 ١١/١٦ ١٨/٣ ٨٧/١9 2٨مادة 

 ايجاد یهامؤلفه شود، ميانگين نمرات عملکرد نومعلمان درمشاهده مي ٨ل طور که در جدوهمان

 رفتار مديريت درس، کالس مديريت هایشيوه يادگيری، فرهنگ ايجاد تفاهم، و احترام محيط

فرهنگيان به ترتيب  دانشگاه آموخته ازدانش برای معلمان فيزيکي فضای دهيسازمان آموزان ودانش

 محيط ايجاد هایمؤلفه نمرات همچنين، ميانگين. است ٦9/١5و  ١9/94 ،١١/١٣ ،١٦/٦2 ،20/2٣

آموزان دانش رفتار مديريت درس، کالس مديريت هایشيوه يادگيری، فرهنگ ايجاد تفاهم، و احترام

و  4١/١9 ،4٦/١2 ،١١/١٦ ،٨٧/١9 ،به ترتيب 2٨برای نومعلمان مادة  فيزيکي فضای دهيسازمان و

 .است 5٦/١5

رهنگيان و نومعلمان مادة آموخته از دانشگاه فمنظور بررسي تفاوت بين عملکرد نومعلمان دانشبه

 منظوربه. های محيط کالس از روش آماری تحليل واريانس چندمتغيره استفاده شدمؤلفه در 2٨

 تفاهم، و احترام های ايجاد محيطمؤلفه نيانگيم ةسيمقا برای هريچندمتغ انسيوار ليتحل از استفاده

 دهيسازمان آموزان ودانش تاررف مديريت درس، کالس مديريت هایشيوه يادگيری، فرهنگ ايجاد

 کولموگروف آزمون يبررس. بررسي شد آزمون اين هایمفروضه ابتدا فيزيکي در نوع معلمان، فضای

 جينتا به توجه با ،نيهمچن. کنديم تأييد را هاگروه نيب در هانمونه عيتوز بودننرمال رنوف،ياسم
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 يهمگن فرضشيپ گفت توانيم خطا هایانسيوار یبرابر يبررس یبرا نيلو آزمون از آمدهدستبه

 ،P=0٨9/0) يادگيری فرهنگ ايجاد ،(P، 024/0=F=٨٧١/0) تفاهم و احترام برای محيط ،هاانسيوار

0٧5/2=F)درس کالس مديريت های، شيوه (١٣١/0=P، 2٧4/2=F )آموزاندانش رفتار ، مديريت 

(٧4٣/0=P، ١0٧/0=F )فيزيکي فضای دهيو سازمان (٦2٧/0=P، 2٣٦/0=F )است برقرار. 

آموختة دانشگاه در بين نومعلمان دانش محيط کالس، های دامنةمنظور بررسي تفاوت بين مؤلفهبه

، از روش آماری تحليل واريانس چندمتغيری استفاده شد که نتايج آن 2٨فرهنگيان و نومعلمان مادة 

 .آمده است 9در جدول 

 غیّری برای متغیر محیط كالس درسمتچند واریانس تحلیل . نتایج9جدول 

آزمون نام متغیر  F ارزش 
درجات آزادی 

 فرضیه
درجات 

 آزادی خطا
سطح 

 معناداری
مجذور 

 اتا
 توان

 آزمون

 گروه

 0/9٦9 0/029 0/00١ ٧٣٣/000 5/000 4/4١٧ 0/029 اثر پياليي
 0/9٦9 0/029 0/00١ ٧٣٣/000 5/000 4/4١٧ 0/9٧١ المبدای ويلکز

 0/9٦9 0/029 0/00١ ٧٣٣/000 5/000 4/4١٧ 0/0٣0 اثر هتلينگ

ترين ريشة رویبزرگ  0/0٣0 4/4١٧ 5/000 ٧٣٣/000 0/00١ 0/029 0/9٦9 

شود، اثر گروه بر ترکيب خطي متغيرهای وابسته معنادار مشاهده مي 9طور که در جدول همان

ليل واريانس چندمتغيره آزمون فوق قابليت استفاده از تح (.F(5و  ٧٣٣)=4/P ،4١٧=00١/0) است

(MANOVA) نتايج نشان داد حداقل بين يکي از متغيرهای مورد بررسي در . شماردرا مجاز مي

 مجذور اتا. تفاوت معنادار وجود دارد 2٨آموخته از دانشگاه فرهنگيان و نومعلمان مادة معلمان دانش

دهد نشان مي( ت گروه استکه در واقع، مجذور ضريب همبستگي بين متغيرهای وابسته و عضوي)

 9/2درصد است يعني  9/2تفاوت بين دو گروه در مجموع، معنادار است و ميزان اين تفاوت تقريباً 

 .درصد از واريانس مربوط به اختالف بين دو گروه در تأثير متقابل متغيرهای وابسته است
 

 های محیط كالس درسعلمان در مؤلفهمتغیری بر روی نمرات عملکرد نومنتایج تحلیل واریانس تک .10جدول 

 متغیر وابسته منبع
مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

مجذور 
 اتا

 توان
 آزمون

 گروه

تفاهم و احترام محيط ايجاد  2٣/١9١ ١ 2٣/١9١ 2/٣9٨ 0/١22 0/00٣ 0/٣40 
يادگيری فرهنگ ايجاد  4٧/٨2١ ٣ 4٧/٨2٦ ٣/4١٧ 0/0١2 0/0١9 0/٧١٦ 

درس کالس مديريت هایشيوه  ٧٧/2٧0 ٧٧ ١/2٧0 ١4/٨٨9 0/00١ 0/020 0/9٧١ 
آموزاندانش رفتار مديريت  5١/999 ١ 5١/999 5/٣٦٧ 0/02١ 0/0١٧ 0/٦٣٨ 
فيزيکي فضای دهيسازمان  2/٧4١ ١ 2/٧4١ 0/٣5١ 0/554 0/00١ 0/09١ 
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 يادگيری فرهنگ ايجاد لحاظ زشود بين دو گروه اشاهده ميم ١0جدول که در  طورهمان

(0١2/0=P، 4١٧/٦=F)درس  کالس مديريت های، شيوه(00١/0=P، ٨٨9/١4=F )رفتار و مديريت 

که ميانگين نمرات  ادين معنب تفاوت آماری معنادار وجود دارد،( 5=F/٣٦٧ ،P=02١/0) آموزاندانش

است.  2٨معلمان مادة بيشتر از  در متغيرهای فوقآموختة دانشگاه فرهنگيان عملکرد نومعلمان دانش

آموخته از دهي فيزيکي در بين نومعلمان دانشسازمان تفاهم و و احترام محيط های ايجادمؤلفه نيب

 .تفاوت آماری معنادار مشاهده نشد 2٨دانشگاه فرهنگيان و نومعلمان مادة 

دانشگاه فرهنگيان  آموختة کارشناسي پيوستهآيا بين عملکرد نومعلمان دانش پرسش سوم پژوهش:

 های دامنة آموزش تفاوت معنادار وجود دارد؟در مؤلفه 2٨و مادة 

های برقراری اين متغير از مؤلفه. دهدميانگين و انحراف معيار متغير آموزش را نشان مي ١١جدول 

آموزان در يادگيری، های پرسش و بحث، درگيری دانشآموزان، استفاده از تکنيکارتباط با دانش

 .پذيری و پاسخگوبودن تشکيل شده استدادن انعطافرزشيابي و نشانا
 

 های آموزش.میانگین و انحراف معیار عملکرد نومعلمان در مؤلفه11جدول 

های دامنة آموزشمؤلفه  
 با ارتباط برقراری

آموزاندانش  

 از استفاده

 پرسش هایتکنیک

بحث و  

 درگیری

 در آموزاندانش

 یادگیری

 ارزشیابی

 دادن نشان

 و پذیریانعطاف

 پاسخگو

 میانگین شاخص
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

گروه 

 نومعلمان

آموختة دانش

دانشگاه 

 فرهنگيان

١2/٦9 2/١٦2 ١٨/٦9 ٣/42١ ١5/2٧ 2/94 ١2/٧٨ 2/2١ 9/45 ١/٨١ 

2٨مادة   ١2/2٣ 2/٣4 ٣ ١٧/٨٨/55 ١5/05 ٣/١4 ١2/١٨ 2/٣5 20/9 ١/٧٣٣ 

 با ارتباط برقراری هایمؤلفه شود، ميانگين نمراتمشاهده مي ١١طور که در جدول همان

ارزشيابي،  يادگيری، در آموزاندانش درگيری بحث، و پرسش هایتکنيک از استفاده آموزان،دانش

فرهنگيان به ترتيب  دانشگاه آموخته ازدانش معلمانپاسخگوبودن برای  و پذيریانعطاف دادننشان

 با ارتباط برقراری هایمؤلفه نمرات همچنين، ميانگين. است 45/9و  ٧٨/١2 ،2٧/١5 ،١٨/٦9 ،١2/٦9
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 ارزشيابي، يادگيری، در آموزاندانش درگيری بحث، و پرسش هایتکنيک از استفاده آموزان،دانش

 ،05/١5 ،٨٨/١٧ ،2٣/١2به ترتيب  2٨ودن برای نومعلمان مادة پاسخگوب و پذيریانعطاف دادننشان

 .است 9/20و  ١٨/١2

آموخته از دانشگاه فرهنگيان دانش های آموزش در بين نومعلمانمنظور بررسي تفاوت بين مؤلفهبه

 از استفاده منظوربه. استفاده شد از روش آماری تحليل واريانس چندمتغيره 2٨و نومعلمان مادة 

آموزان، استفاده از برقراری ارتباط با دانش نيانگيم ةسيمقا برای هريچندمتغ انسيوار ليتحل

پذيری دادن انعطافآموزان در يادگيری، ارزشيابي و نشانهای پرسش و بحث، درگيری دانشتکنيک

 کولموگروف آزمون يبررس. بررسي شد آزمون اين هایمفروضه ابتدا و پاسخگوبودن در گروه،

 جينتا به توجه با ،نيهمچن. کنديم تأييدرا  هاگروه نيب در هانمونه عيتوز بودننرمال ف،رنوياسم

 يهمگن فرضشيپ گفت توانيم ،خطا هایانسيوار یبرابر يبررس یبرا نيلو آزمون از آمدهدستبه

از استفاده  ،(P، 409/0=F=52٣/0) آموزاندانش با ارتباط برای متغيرهای برقراری هاانسيوار

 ،P=59٨/0)آموزان در يادگيری ، درگيری دانش(P، 0/400=F=52٧/0) های پرسش و بحثتکنيک

٣99/0=F)ارزشيابي ، (١١4/0=P، ١٣١/2=F )٦24/0) پاسخگوبودن و پذيریانعطاف دادنو نشان=P، 

20١/0=F )است برقرار. 

آموختة دانشگاه انش، در بين نومعلمان دآموزش های دامنهمنظور بررسي تفاوت بين مؤلفهبه

، از روش آماری تحليل واريانس چندمتغيری استفاده شد که نتايج آن 2٨ ةفرهنگيان و نومعلمان ماد

 .آمده است ١2در جدول 
 

 متغیّری برای متغیر آموزشچند واریانس تحلیل . نتایج12 جدول

 F ارزش نام آزمون متغیر
درجات 

 آزادی فرضیه

درجات 

 آزادی خطا

سطح 

یمعنادار  

مجذور 

 اتا

 توان

 آزمون

 گروه

 0/9٨٧ 0/0٣4 0/000١ ٧٣٣/000 5/000 5/١٨١ 0/0٣4 اثر پياليي

 0/9٨٧ 0/0٣4 0/000١ ٧٣٣/000 5/000 5/١٨١ 0/9٦٦ المبدای ويلکز

 0/9٨٧ 0/0٣4 0/000١ ٧٣٣/000 5/000 5/١٨١ 0/0٣5 اثر هتلينگ

روی ترين ريشةبزرگ  0/0٣5 5/١٨١ 5/000 ٧٣٣/000 0/000١ 0/0٣4 0/9٨٧ 
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شود، اثر گروه بر ترکيب خطي متغيرهای وابسته معنادار مشاهده مي ١٣طور که در جدول همان

آزمون فوق قابليت استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره  (.F(5و  ٧٣٣)=5/١٨١، P=000١/0) است

(MANOVA) رد بررسي در نتايج نشان داد حداقل بين يکي از متغيرهای مو. شماردرا مجاز مي

مجذور . تفاوت معنادار وجود دارد 2٨آموخته از دانشگاه فرهنگيان و نومعلمان مادة معلمان دانش

دهد نشان مي( که در واقع، مجذور ضريب همبستگي بين متغيرهای وابسته و عضويت گروه است) اتا

 4/٣ رصد است يعنيد 4/٣تفاوت بين دو گروه درمجموع معنادار است و ميزان اين تفاوت تقريباً 

 .درصد از واريانس مربوط به اختالف بين دو گروه در تأثير متقابل متغيرهای وابسته است

 

 های آموزشمتغیری بر روی نمرات عملکرد نومعلمان در مؤلفهنتایج تحلیل واریانس تک. 13جدول 

 متغیر وابسته منبع
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 F مجذورات

سطح 

داریمعنا  

مجذور 

 اتا

 توان

 آزمون

 گروه

آموزاندانش با ارتباط برقراری  ٣9/595 ٣ ١9/595 ٧/٨١4 0/005 0/0١0 0/٧9٧ 

بحث و پرسش هایتکنيک از استفاده  ١20/442 ١ ١20/442 9/9١٦ 0/002 0/0١٣ 0/٨٨2 

يادگيری در آموزاندانش درگيری  9/0٦9 ١ 9/0٦9 0/9٧٨ 0/٣2٣ 0/00١ 0/١٦٧ 

بيارزشيا  ٦٦/50٦٦ ١ ٣/50١ ٣2/٧2٣ 0/00١ 0/0١٧ 0/945 

پاسخگو و پذيریانعطاف دادننشان  ١0/٨٨9 ١ ١0/٨٨9 ٣/45١ 0/0٦4 0/005 0/45٨ 

 آموزاندانش با ارتباط برقراری لحاظ شود بين دو گروه ازمي مشاهده ١٣ل جدوکه در  طورهمان

(005/0=P، ٨١4/٧=F)ثبح و پرسش هایتکنيک از ، استفاده (002/0=P، 9١٦/9=F ) و ارزشيابي

که ميانگين نمرات  ادين معنب .تفاوت آماری معنادار وجود دارد( ٧2٣/١2=F ،P=00١/0) آموزاندانش

 2٨معلمان مادة در متغيرهای فوق بيشتر از شده از دانشگاه فرهنگيان آموختهعملکرد نومعلمان دانش

پاسخگوبودن  و پذيریانعطاف دادنادگيری و نشاني در آموزاندانش های درگيریبين مؤلفه .است

تفاوت آماری معنادار مشاهده  2٨آموخته از دانشگاه فرهنگيان و نومعلمان مادة در بين نومعلمان دانش

 .نشد

آموختة کارشناسي پيوستة دانشگاه آيا بين عملکرد نومعلمان دانش پرسش چهارم پژوهش:

 ای تفاوت معنادار وجود دارد؟های حرفهمنة مسئوليتهای دادر مؤلفه 2٨فرهنگيان و مادة 
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 اين متغير از. دهدای را نشان ميهای حرفهميانگين و انحراف معيار متغير مسئوليت ١4ل جدو

 جامعة در ها، مشارکتخانواده با دقيق سوابق، ارتباط تدريس، نگهداری دربارة های تأملمؤلفه

 .ای تشکيل شده استحرفه ورای و تبلحرفه توسعة و ای، رشدحرفه
 

 ایهای حرفههای مسئولیت. میانگین و انحراف معیار عملکرد نومعلمان در مؤلفه14 جدول

متغیرهای دامنة 

های مسئولیت

ایحرفه  

 دربارة تأمل

 تدریس

دقیق  نگهداری

 سوابق

 با ارتباط

هاخانواده  

 در مشارکت

ایحرفه جامعة  

 توسعة و رشد

ایحرفه  
ایحرفه تبلور  

 میانگین شاخص
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 گروه 

آموختة دانش

دانشگاه 

 فرهنگيان

٦/٣9 ١/29 ٨/99 ١/9٣ 9/2٧ 2/00 ١2/45 2/4٣ 9/١5 2/02 ١5/55 ٣/20 

2٨مادة   ٦/0١/٧ ٨/٦١ ١/٣٣ ٣9 9/0١ ١/٨٣ ١2/20 2/4٨ ٨/9١ ٨/99 ١5/05 ٣/٣9 

 تدريس، درباره تأمل هایمؤلفه شود، ميانگين نمراتمي ( مشاهده١5ل )طور که در جدوهمان

 ای،حرفه توسعه و رشد ای،حرفه جامعه در مشارکت ها،خانواده با ارتباط دقيق سوابق، نگهداری

فرهنگيان به  دانشگاه آموخته ازدانش ای برای معلمانحرفه هایای و نمره کل مسئوليتحرفه تبلور

 های تأملمؤلفه نمرات همچنين، ميانگين. است 55/١5و  ١5/9 ،45/١2 ،2٧/9 ،99/٨ ،٣9/٦ترتيب 

 و رشد ای،حرفه جامعة در مشارکت ها،خانواده با ارتباط دقيق سوابق، نگهداری تدريس، درباره

 ،0١/9 ،٦١/٨ ،0٣/٦تيب به تر 2٨ی و نمرة کل برای نومعلمان مادة احرفه تبلور ای،حرفه توسعة

 است. 05/١5و  9٨/٨ ،١2/20

آموخته از ای در بين نومعلمان دانشهای حرفههای مسئوليتمنظور بررسي تفاوت بين مؤلفهبه

 .از روش آماری تحليل واريانس چندمتغيره استفاده شد 2٨دانشگاه فرهنگيان و نومعلمان مادة 

 تدريس، دربارة تأمل هایمؤلفه نيانگيم ةسيمقا برای هريچندمتغ انسيوار ليتحل از استفاده منظوربه

 ای وحرفه توسعة و رشد ای،حرفه جامعة در مشارکت ها،خانواده با ارتباط دقيق سوابق، نگهداری

 ولموگروفک آزمون يبررس. بررسي شد آزمون اين هایمفروضه ابتدا ای در گروه،حرفه تبلور
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 جينتا به توجه با ،نيهمچن. کنديم تأييد را هاگروه نيب در هانمونه عيتوز بودننرمال رنوف،ياسم

 يهمگن فرضشيپ گفت توانيم ،خطا هایانسيوار یبرابر يبررس یبرا نيلو آزمون از آمدهدستبه

 دقيق سوابق ینگهدار ،(P، 9/0=F=92٣/0) تدريس دربارة برای متغيرهای تأمل هاانسيوار

(٦5٦/0=P، ١99/0=F)ها خانواده با ، ارتباط(0٧٨/0=P، 25٧/٣=F)ایحرفه جامعة در ، مشارکت 

(552/0=P، ٣52/0=F )، ایحرفه توسعة و رشد (٧24/0=P، ١١0/0=F )٦٨2/0) ایو تبلور حرفه=P، 

١٦٨/0=F )است برقرار. 

آموختة ای، در بين نومعلمان دانشحرفه یهامسئوليت های دامنهمنظور بررسي تفاوت بين مؤلفهبه

، از روش آماری تحليل واريانس چندمتغيری استفاده شد که 2٨دانشگاه فرهنگيان و نومعلمان مادة 

 .آمده است١5نتايج آن در جدول 
 

 ایهای حرفهمتغیّری برای متغیر مسئولیتچند واریانس تحلیل . نتایج15 جدول

آزمون نام متغیر  F ارزش 
ت درجا

 آزادی فرضیه

درجات 

 آزادی خطا

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

 توان

 آزمون

 گروه

 0/٨2٧ 0/020 0/025 ٧2٣/000 ٦/000 2/429 0/020 اثر پياليي

 0/٨2٧ 0/020 0/025 ٧2٣/000 ٦/000 2/429 0/09٨ المبدای ويلکز

 0/٨2٧ 0/020 0/025 ٧2٣/000 ٦/000 2/429 0/020 اثر هتلينگ

شة رویترين ريبزرگ  0/020 2/429 ٦/000 ٧2٣/000 0/025 0/020 0/٨2٧ 

دار شود، اثر گروه بر ترکيب خطي متغيرهای وابسته معنامشاهده مي ١5طور که در جدول همان

آزمون فوق قابليت استفاده از تحليل واريانس چند متغيره  (. F(٦و  ٧٣2)=P ،429/2=025/0) است

(MANOVA) نشان داد حداقل بين يکي از متغيرهای مورد بررسي در  نتايج. شماردرا مجاز مي

 مجذور اتا. تفاوت معنادار وجود دارد 2٨آموخته از دانشگاه فرهنگيان و نومعلمان مادة معلمان دانش

دهد نشان مي( که در واقع مجذور ضريب همبستگي بين متغيرهای وابسته و عضويت گروه است)

درصد  2درصد است يعني  2دار است و ميزان اين تفاوت تقريباً تفاوت بين دو گروه در مجموع معنا

 .از واريانس مربوط به اختالف بين دو گروه در تأثير متقابل متغيرهای وابسته است
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 ایهای حرفههای مسئولیتمتغیری بر روی نمرات عملکرد نومعلمان در مؤلفهنتایج تحلیل واریانس تک. 16 جدول

 متغیر وابسته منبع
موع مج

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

 توان

 آزمون

 گروه

تدريس دربارة تأمل  2٣/٨٦5 ٨٦ ١5/2١١/٨ ٣50 0/00١ 0/0١٦ 0/9٣0 

دقيق سوابق نگهداری  2٦/٧9١ ٧ 2٦/٧9٧/٦٧١ ٧ 0/00٦ 0/0١0 0/٧90 

هاخانواده با ارتباط  ١2/002 ١ ١2/002 ٣/24٧ 0/0٧2 0/004 0/4٣٦ 

ایحرفه جامعة در مشارکت  ١2/١ ١ ١٣١2/١٣١ 2/005 0/١5٧ 0/00٣ 0/29٣ 

ایحرفه توسعة و رشد  4/١ ٨١٦ 4/١/١ ٨١٦92 0/2٧5 0/002 0/١9٣ 

ایحرفه تبلور  4٦/٣4١ ٨ 4٦/٣4٨ 4/255 0/0٣9 0/00٦ 0/540 

 ،P=00١/0)تدريس  بارةدر تأمل لحاظ شود بين دو گروه ازمشاهده مي ١٦جدول که در  طورهمان

٨50/١١=F)دقيق سوابق ، نگهداری (00٦/0=P، ٦٧١/٧=F )ای و تبلور حرفه(0٣9/0=P، 255/4=F )

شده از دانشگاه آموختهنومعلمان دانشکه ميانگين نمرات  ادين معنب .تفاوت آماری معنادار وجود دارد

ها و خانواده با های ارتباطمؤلفه بين .است 2٨معلمان مادة در متغيرهای فوق بيشتر از فرهنگيان 

آموخته از دانشگاه ای در بين نومعلمان دانشحرفه توسعة و ای و رشدحرفه جامعة در مشارکت

 .تفاوت آماری معنادار مشاهده نشد 2٨فرهنگيان و نومعلمان مادة 

 گیریبحث و نتیجه

 یشده براو تحوالت انجام رييتغ ريتأث زانيم نييتع یمطمئن برا یعملکرد کارکنان، راهبرد يابيارزش

 و آموزش نظام در. است هاسازمان همة در هاو تحقق هدف يياجرا یندهايو فرا يبهبود سازمان

معلمان  يابيحفظ و ارتقا و ارزش ،یسازمسئول جذب، آماده ،معلمو تربيت  نينظام تأم رزي پرورش،

اصالح و بهبود  ای برایسازنده یبازخوردها توانديعملکرد معلمان م يابيارزش رو، نيا است. از

 عملکرد د.کنفراهم  آن یندهايمعلم و فراو تربيت  نينظام تأمريو پرورش و زنظام آموزش  يسازمان

 محتوا، دانش شناخت مؤلفة، ١4 در فرهنگيان آموختة کارشناسي پيوستة دانشگاهدانش نومعلمان

 ارزشيابي طراحي و منسجم آموزشي طراحي ،آموزشي پيامدهای تعيين آموزان،دانش شناخت

 کالس مديريت هایشيوه يادگيری، فرهنگ ايجاد سازی،آماده و ريزیبرنامه دامنة از آموزاندانش
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 از استفاده آموزان،دانش با ارتباط برقراری کالس، محيط دامنة از آموزاندانش رفتار مديريت درس،

دقيق سوابق  نگهداری تدريس، دربارة تأمل آموزش، منةدا از ارزشيابي و بحث و پرسش هایتکنيک

 صورتبه ،2٨ مادة نومعلمان عملکرد ميانگين از ای،حرفه هایمسئوليت دامنة از هاخانواده با ارتباط و

 منابع شناخت مؤلفة ٨ در فرهنگيان آموختة دانشگاهدانش نومعلمان با وجود آنکه .است باالتر معنادار

 محيط دامنة از فيزيکي دهيسازمان و تفاهم و احترام محيط ايجاد سازی،آماده و ريزیبرنامه دامنة از

 دامنة از و پاسخگوبودن پذيریانعطاف دادننشان و يادگيری در آموزاندانش درگيری کالس،

 دامنة از ایحرفه توسعة و رشد و ایحرفه جامعة در مشارکت و هاخانواده با ارتباط آموزش،

 معنادار تفاوت اين اما دارند، ،2٨ مادة نومعلمان از باالتری عملکرد ظاهراً ای،حرفه ایهمسئوليت

 نيست.

 اساس فرهنگيان بر پيوستة دانشگاه منسجم دورة کارشناسي ارزشيابي و آموزش محتوا، برنامه،

 فرهنگيان دانشگاه هدف و مأموريت با متناسب مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، سرفصل

تواند از داليل های رفاهي دانشجويان اين دوره ميدوساله مزيت کارورزی برنامة خاص طوربه و

فرهنگيان باشد. در مقابل،  پيوستة دانشگاه کارشناسي التحصيالن دورةبرتری عملکرد فارغ

 نشدةشناسايي متفاوت نيازهای و 2٨ مادة آموزانتحصيلي مهارت هایگرايش نبودنهمگن

و آموزش  وزارت کشور و استخدامي امور اداری و سازمان بين ناهماهنگي و دوره اين ایدرونداده

 و آموزانمهارت گزينش برای آن نتايج اعالم و استخدامي آزمون برگزاری مورد زمان در پرورش

 برای آموزانمهارت سازیآماده و آموزیمهارت آموزشي تقويم رعايت برای نياز مورد فرصت نبود

آموزی، های رفاهي در دورة مهارتاشتغال و نبود مزيت از قبل کارآموزی ويژهبه بعد، حصيليت سال

نتايج  و پژوهش اين هاینگری يافتهتر اين گروه باشد. از باهمتواند از داليل عملکرد پايينمي

 هنگيانفر معلم و دانشگاهآموختة تربيت دانش نومعلمان عملکرد برتری دربارة ديگر، هایپژوهش

 آموزش درس، کالس محيط سازی،آماده و ريزیبرنامه انتظار مورد عملکرد هایمؤلفه و هادامنه در

 و ساير معلمان، 2٨ مادة نومعلمان عملکرد با مقايسه ها درو ساير زمينه ایحرفه هایمسئوليت و

 هایالحيتص تقويت و وجود ضرورت و معلمي بودنتخصصـي و ایحرفه توان گفت رويکردمي
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تربيت  لزوم و تخصصي و ایحرفه هایصالحيت و( جسماني و رواني مذهبي، اخالقي،) عمومي

 کارگيریبه و و پرورشآموزش  وزارت نظـر زيـر فرهنگيان، دانشگاه و معلمتربيت  مراکز در معلمان

 هایدانشگاه صيالنالتحفارغ ميان از معلم جذب رويکرد بر روستا، و شهر نيازهای و ضوابط بر اساس

با  فرهنگيان دانشگاه دارد و برتری آموزی،مهارت مدتکوتاه هایدوره گذراندن با کشور گوناگون

 معلمتربيت  صدسالة تجربة و منسجم درسي برنامة به اتکا با است پيوسته توانسته کارشناسي دورة

 دانشگاه عنوانآن، به  از رانتظا مورد نقش معلم،تربيت  و جذب هایشيوه ساير با مقايسه در

تربيت  و تأمين يعني دانشگاه ةاساسنام هدف ترينتقريباً مهم و کند ايفا محور راو تربيت گرامأموريت

 و اخالقي فضائل دارای انقالبي، و اسالمي هایارزش و ديني مباني به معتقد متعهد، و مؤمن معلمان

 نزديک کند. به تحقق را اسالمي جمهوری طراز رد توانمند و کارآمد انساني، واالی هایارزش

در اين پژوهش عملکرد نومعلمان با روش مشاهدة کالسي و بررسي پوشة آموزشي توسط 

ها راهبران آموزشي دورة ابتدايي بررسي شد و چون در دورة متوسطة ارزيابان و کدگذاراني مانند آن

دورة ابتدايي محدود شد؛ بنابراين، در تعميم  وجود نداشت، نمونة آماری پژوهش، عمالً به نومعلمان

همچنين، شايان ذکر است اين پژوهش ادعايي  .نتايج به نومعلمان دورة متوسطه، بايد احتياط کرد

های ابزار دربارة مقايسة دانش تخصصي دو گروه ندارد و فقط عملکرد دو گروه بر اساس شاخص

 ارزشيابي آموزش دنيلسون بررسي شده است.

فرهنگيان نسبت  آموختة کارشناسي پيوستة دانشگاهدانش نومعلمان عملکرد باالتربودن به جهتو با

 اساس بر و پرورشآموزش  انساني نيروی نيازهای االمکانحتي ،2٨ مادةآموز مهارت نومعلمان به

 ورةد در تحصيل برای سراسری کنکور معلمي بين داوطلبان از فرهنگيان، دانشگاه اساسنامة 20 مادة

شوند و  گمارده کار به از اين دوره، تحصيل از فراغت از پس و تربيت جذب، پيوسته، کارشناسي

 هاييرشته در و پرورشآموزش  خاص نيازهای از بخشي ، فقط2٨ مادة تأکيد و تصريح با متناسب

با توجه  وشوند  تأمين 2٨ مادة طريق از ندارد، وجود فرهنگيان دانشگاه از طريق آن توسعة امکان که

 در فرهنگيان دانشگاه پيوسته کارشناسي آموختگان دورةدانش با مقايسه در هاآن ترپايين به عملکرد

 شناخت آموزشي، پيامدهای تعيين آموزان،دانش شناخت هایمؤلفه در خاص، طوربه و هامؤلفه اکثر

 و آموزش دامنة در بحث و سشپر هایتکنيک از استفاده سازی،آماده و ريزیبرنامه دامنة منابع از
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 تریضعيف عملکرد ای،حرفه هایمسئوليت دامنة از ایحرفه توسعة و رشد و دقيق سوابق نگهداری

 ارزشيابي و آموزش محتوا، سرفصل، درسي، برنامة بازنگری برای الزم تمهيدات است ضروری دارند،

را  هامؤلفه اين در عملکرد رایب الزم مهارت و دانش که آموزیمهارت دورة عملي و نظری دروس

 از آنجا که .آيد عمل ها، بهدر اين مؤلفه از معلمان گروه اين عملکرد تقويت برای دهند،مي انتقال

 است ممکن ،2٨ مادة آموزانمهارت گزينش برای آن نتايج اعالم و استخدامي آزمون برگزاری زمان

 سازیآماده و آموزیمهارت آموزشي متقوي رعايت برای نياز مورد زماني دورة با متناسب

 همچنين، نباشد؛ اشتغال از قبل کارآموزی ويژهبه رو، پيش تحصيلي سال برای آموزانمهارت

 همگن آموزیمهارت دورة از قبل آنان شدةکسب مهارت و دانش و تحصيلي رشته هایگرايش

 .شود تحقيق 2٨ ادةم نومعلمان ترپايين عملکرد با مسائل اين ارتباط احتمال نباشد،
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مطالعات و پرورش؛ برنامة اقدام. سازی اقتصاد مقاومتي در آموزش (. پياده١٣95انصاری، عبداهلل )
 .١59 -١٨٨(، ٧0)١9، راهبردی بسيج

آموخته از مراکز تربيت ای معلمان دورة ابتدايي دانشحرفه هایمقايسة صالحيت .(١٣9٣) خرم، نعيم
 .عالمه طباطبايي دانشگاه ارشد، نامة کارشناسيپايان .معلم و استخدامي کشور از طريق آزمون

ای معلمان با ابتناء بر اسناد تحولي های حرفهشناسايي و تعيين شايستگي(. ١٣99)رضايي، منيره 

 .٦٣-٨2، ٣٦، تعليم و تربيت. هانجي آنآموزش و پرورش و اعتبارس

معلم استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشيابي . ارزيابي جامع مراکز تربيت (١٣٨5)زندوانيان، احمد 

CIPP .١٣٧ -١٦٣(، 2)٣، شناسي دانشگاه شهيد چمرانعلوم تربيتي و روان. 

زبان انگليسي در سيستم تعريف استانداردهای ارزشيابي معلمان (. ١٣92سلماني، محمدحسين )

نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه . پايانارزيابي معلمان مؤسسات آموزش زبان انگليسي ايران

 تربيت مدرس.

گذشته، حال و  ن:و پرورش معاصر ايرامعلم در آموزش سير تحول تربيت (. ١٣٨٧)صافي، احمد 

 .200-١٧٣ ،9٦، تربيت تعليم و. آينده

های معلمي از نگاه کنشگران شايستگي(. ١٣99)اه، مقصود، و قدوسي، فائزه عباباف، زهره، فراستخو

 .٨٣-١0٦، ٣٦، تعليم و تربيت. نقاط اشتراک و تمايز: عرصة تربيت

ای معلمي در تراز الگوی معيار صالحيت حرفه. (١٣9٧ضا )عسکری متين، سجاد، و کياني، غالمر

 .9-٣0(، 2)٣4 ،تعليم و تربيت. جمهوری اسالمي ايران

 اسرار دانش. نشر. تهران: فرهنگ توصيفي علوم تربيتي. (١٣٧٨محسن ) فراهاني، فرمهيني

و پرورش التدريس و رسمي در آموزش بررسي عملکرد معلمان حق (.١٣90)مقدم، سليمان کابيني

 .١٣ –2٨(، ٣)2، شناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي تنکابنرواناستان گيالن. 

معلم  تيشده از مراکز تربمعلمان جذب ياثربخش ةسيمقا(. ١٣9١پور، عباس )و عباسگراوند، منيژه، 

(، ٨)24، شناسي تربيتينروا. شهرتهران ييمدارس راهنما رانيمد دگاهياز د سيالتدروحق

١-١١٨00. 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/798781
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/798781
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/798781
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(. ١٣9٧) زاده، کلثوم و شافعي، گاللهاحمدحيدری، پرستو، بذرافکن، الهه، کريم محمدپور، ابراهيم،

آموخته از دانشگاه فرهنگيان با معّلمان ای معلّمان دانشحرفه یهاايسة شايستگيمق

، ایتوسعة حرفه. ای در استان کردستانيک مطالعة مقايسه: هاآموخته از ساير دانشگاهدانش

١، ٨0٨ -9١. 

علوم های تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در روش(. ١٣٧٣اهلل، و سيف نراقي، مريم )نادری، عزت
 . تهران: دفتر تحقيقات و انتشارات بدر.انساني با تأکيد بر علوم تربيتي

مقايسة  (.١٣9٧) پور، ايوبواحدی کوجنق، حسين، کريمي، ناصر، رضايي، رسول، و اسماعيل

معلم سابق التحصيالن دانشگاه فرهنگيان، تربيت ای معلمان در بين فارغهای حرفهصالحيت

 .٨٣-90، 49 ،ناوری آموزشف. هاو ساير دانشگاه

التحصيالن در سال معلم با ساير فارغالتحصيالن مراکز تربيت کارايي فارغ .(١٣٨5)وداد، سياوش 

و پرورش استان خراسان رضوی، کل آموزش طرح پژوهشي اداره. ٨٨-٨9تحصيلي 

 .نشدهچاپ

و وزارت آموزش  ران:ته .و پرورشآموزش  بنيادين تحول سند. (١٣90) و پرورشآموزش  وزارت

 .و پرورشآموزش  شورای عالي و فرهنگي انقالب عالي شورای پرورش؛

 رسمي عمومي تربيت و تعليم نظام در بنيادين تحول نظری مباني. (١٣90)و پرورش آموزش  وزارت
 فرهنگي و انقالب عالي شورای و پرورش،آموزش  وزارت تهران: .ايران اسامي جمهوری

 و پرورش.وزش آم شورای عالي
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