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Abstract 
The purpose of this study is to evaluate the professional competencies of primary school 
students in Kerman universities with Bench Marking approach. The research method was 
mixed with a quantitative descriptive survey method, and a qualitative method was used to 
reveal the optimal aspects of the top university. Data collection tools were researcher-made 
questionnaire and semi-structured interview. The statistical population of students related to 
primary education in Kerman universities included 506 people in the academic year 1395-
1396, 339 people were selected by stratified sampling method using Cochran's formula, In 
the qualitative section, the views of 14 officials and professors of Farhangian University 
were used by purposive sampling. To analyze the data, t-test and structural equation 
modeling method were performed. In the qualitative part, the text of the interviews was 
coded and categorized. The findings of the quantitative part of the research showed the 
relatively favorable situation of the research-related universities (Farhangian, Shahid 
Bahonar, Payame Noor Kerman) in terms of professional competence (cognitive, skill and 
emotional) among them, Farhangian University was in a better and more favorable situation 
than other universities (Shahid Bahonar University, Payame Noor University) in all three 
dimensions of professional competence. Also, in a qualitative study, the reason for the 
superiority of Farhangian University in the axial coding stage was enrichment in seven 
curriculum elements including objectives, content from theoretical and practical 
dimensions, learning teaching process, facilities and equipment, learning space, evaluation 
process and attention to the learner as Seven pivotal categories and in the selective coding 
phase, curriculum richness was found to be a key pivotal category. 

Keywords: Bench marking, Cognitive competence, Emotional competence, Primary 
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ای دانشجویان آموزش ابتدایی  های حرفه ارزیابی صالحیت

 کاوی رویکرد بهینه های شهرکرمان با دانشگاه

 3نژاد علی، مهرانگیز 2بدرالسادات دانشمند، 1مرجان همتی

 ریزی درسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران کارشناسی ارشد برنامه. 1

 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 2

 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان استادیار، گروه علوم تربیتی،. 3

 (31/06/1399: ذیرش؛ تاریخ پ14/09/1396: تاریخ دریافت) 

 دهیچک

. اسرت  کراوی  بهینره  رویکررد  با شهر کرمان های دانشگاه ابتدایی آموزش دانشجویان ای های حرفه صالحیت ارزیابی هدف پژوهش حاضر
هرای بهینرد دانشرگاه برترر از روش      ، و برای آشکارشدن جنبهپیمایشی -توصیفیکمی از نوع  روشروش پژوهش آمیخته بود که ابتدا با 

های مرتبط  دانشجویان رشته جامعد آماری. ساختارمند بود و مصاحبد نیمه ساخته قمحق دپرسشنامها  ابزار گردآوری داده. استفاده شد کیفی
ای و برا   طبقره  گیرری  نمونه روش بهبودند که 1396-1396نفر در سال تحصیلی  606کرمان، شامل  شهر های دانشگاه ابتدایی با آموزش

 روش فرهنگیران برا    اسرتادان دانشرگاه   نفر از مسئوالن و 14 دیدگاهاز  کیفی بخش ، درندشد انتخابنفر  339استفاده از فرمول کوکران 

در بخرش کیفری   . سازی معادالت ساختاری اجرا شد روش مدل ها آزمون تی و برای تجزیه و تحلیل داده. هدفمند استفاده شد گیری نمونه
 بره  مربرو   هرای  نشان دهندة وضعیت نسبتاً مطلوب دانشرگاه  پژوهش یمک بخش های افتهی. بندی شد ها کدگذاری و مقوله متن مصاحبه

 هرا دانشرگاه   برود و از برین آن  ( عراطفی  و هرارتی شناختی، م) ای حرفه در بعد صالحیت( نور کرمان باهنر، پیام فرهنگیان، شهید) پژوهش
 براهنر، دانشرگاه   شرهید  دانشرگاه ) دیگر های دانشگاه به نسبت تری مطلوب و بهتر در وضعیت ای حرفه هر سه بعد صالحیت در فرهنگیان

سازی در هفرت عنصرر    غنی در مرحلد کدگذاری محوریعلت برتری دانشگاه فرهنگیان ی، یفک بررسی در، همچنین. قرار داشت( نور پیام
برنامد درسی شامل اهدف، محتوا از بعد نظری و عملی، فرایند یاددهی یادگیری، امکانات و تجهیزات، فضای یادگیری، فرایند ارزشیابی و 

 برودن برنامرد درسری بره عنروان یرة مقولرد        توجه به فرد یادگیرنده به عنوان هفت مقولد محوری و در مرحلد کدگذاری گزینشی، غنری 
 .محوری اصلی یافت شد

  .ای حرفهمهارتی، صالحیت عاطفی، صالحیت شناختی، صالحیت صالحیت، ابتدایی آموزش: واژگان کلیدی
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  مقدمه

توسعة سریع علم و فناوری، مؤسسات آموزشی را ملزم به سازگاری بهتر با جریان این تحوالت 

بنابراین، هر مدرسه نیازمند معلمان . هستندمعلمان، خط اصلی در تعیین کیفیت آموزش . کندمی

ای و منظم معلم در  بهبود کیفیت آموزش در مدارس نیازمند آموزش حرفه. واجد شرایط است

شناختی، عوامل مختلفی از  از دیدگاه روان. (2 91و همکاران،   فهمی)تحقق اهداف آن است 

آموزان تأثیر بگذارد  ی دانشهای معلمان ممکن است بر روند یادگیرجمله شخصیت و مهارت

 (.9191، 9سوکوگلو و آتامتورک)

سوی این هدف شناخته   نیروی کلیدی برای حرکت یادگیری به المللی، معلماندر مباحث بین

ها  آموزش چگونگی به زیادی حد تا آموزشی نظام هر و موفقیت( 2 91،  نوجیآ و  می نی)اند  شده 

 (.21  آقایی، صفاری و میرحسینی، ) است وابسته جامعه آن ای معلمان حرفه هایو صالحیت

های تحصیالت  یکی از رویکردهای اصلی برنامه 2بنابراین آموزش مبتنی بر صالحیت یا شایستگی

آموختگان بتوانند در  تکمیلی در آموزش معاصر است و تمرکز آن بر نتایج یادگیری است که دانش

التحصیالن  به عبارت دیگر، فارغ. الزم را اتخاذ کنندای، با موفقیت شایستگی یک زمینة حرفه

ای کمک خواهد ها در محیط حرفههایی که به موفقیت آنها و ویژگیای از دانش، مهارتمجموعه

تواند شامل به طور کلی، مفهوم صالحیت می(. 9191و همکاران،   کوترجینا)یابند کرد، دست می

مجموعة منحصر به . ها و تجارب او در نظر گرفته شودگرشهای فرد، نها، تواناییدانش، مهارت

ای است، فرد را برای انجام وظایف ای و هم زمینه ها که هم توسعه ها و ویژگیها، مهارتفرد دانش

  . (9191، و همکاران 1کویویال)کند و اهدافی که در سطح عملکرد مورد انتظار وجود دارد قادر می

                                                           
1. Fahmi 

2. Sucuoglu & Atamturk 

3.  Niemi a & Nevgi 
4. Competency-Based Education  

5. Kuterginaa 

6. Kuivila 
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از جمله شغل ارتباط برقرار ، رود بتوانند با زندگی روزمرهافراد انتظار میدر دنیای امروز، از 

کنند را داشته یا مخالفت می، پذیرندآموزند، میمی آنچه بارةتوانایی تحقیق در، کنند و همچنین

های معلمان را در کیفی، صالحیت در پژوهشی(  911) 9هانتلی. (9191،  تزسیدایلکلی و ) باشند

سازی مناسب، داشتن دانش پایة عمومی جهت تسهیل یادگیری، استفاده از  مادهشش دستة آ

ای نفعان مدرسه، حرفه راهبردهای مختلف مدیریت رفتار فراگیران، برقراری ارتباط مؤثر با ذی

 توانا معنای به صالحیت(. 21  ساالری و توان، )بندی کرده است  عمل کردن و خودآگاهی طبقه

 با مستقیمی ارتباط و گرددبرمی خاص ایحرفه به برای وارد شدن کافی آمادگی به نیز حالتی در و

 و شناخت، گرایش :است رکن سه دارای صالحیت. دارد آن حرفه در خاص تأیید یا گواهی داشتن

های مختلف ایدة اساسی و پایة مطالعات اخیر بر جنبه(. 21  بخش و همکاران،  فرح)مهارت 

و  2که بر دانش معلمان؛ کلیک من( 1 91)  مانند پژوهش نئوهاوس. دارد ای تأکیدصالحیت حرفه

بر شور و شوق درس دادن؛ زی ( 2 91)و همکاران   ای؛ کلر بر باورهای حرفه( 1 91)همکاران 

های اخیر  در سال(. 2 91و همکاران،  1فائوث)برخورد کارآمدی تأکید کردند ( 1 91)و کومن 

معلم  دهندگان معلمان است و افراد مسئول در تربیت   معلم و وظایف تعلیم تأکید جهانی بر تربیت 

عنوان عامالن رشد کیفیت معلم، رشد مدرسه، رشد امنیت جامعه و رشد اقتصادی در نظر گرفته  به

بنابراین، امروزه به کیفیت آموزش، به ویژه (. 1 91، 1هوکوا، ویسانتانن و مهالکارتو) شوند می

 (. 2 91کاران، و هم  انیف)باید کمک شود ( مربیان)علمان شدن م ایحرفه

های متعددی مثل شکوفاکردن استعداد  صالحیت معلم و رشد عملکرد آنان در حوزه

آموزان، تعیین محتوای سودمند، توانایی تدریس، مدیریت کالس برای خلق و ساخت یک  دانش
                                                           
1. Dilekli & Tezci 

2. Huntly 

3. Neuhaus 

4. Kleickmann 

5. Keller 

9. Fauth  

7. Heokkea, Veaheasantanen & Mahlakaarto  

8. Anif 
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 والگرن، ماریاگر و سورنسر)وری است آموز ضر محیط یادگیری پرانگیزه و ارتباط مؤثر با دانش
  ،

91 1 .) 

سیستم تعلیم و تربیت در سراسر جهان با این چالش مواجه است که چگونه صالحیت 

اند و با این  ای و انگیزشی را در معلمانی که مدرک رشتة آموزش ابتدایی را دریافت کرده حرفه

 کنندگان بنابراین، تدوین(. 1 91ران، و همکا 9تانگ )کند شوند، ایجاد  التحصیل می عنوان فارغ

 توجه نکته این به باید یکم و بیست قرن آغاز در و حاضر عصر ها در دانشگاه درسی های برنامه

 و هادانش، مهارت)الزم  هایصالحیت که شود تدوین ای گونه به باید درسی برنامة که باشند داشته

 ایجاد شغلی و متفاوت زندگی های موقعیت در آنان موفقیت برای آموختگان دانش در را( ها نگرش

 (. 1 91،  روکنز و کرومسویک)کند  تقویت و

 .برنامه است آن ارزیابی و برنامه، سنجش هر موفقیت برای ضروری فرایندهای از جمله

 کاوی بهینه از رویکردهای ارزیابی، رویکرد یکی. وجود دارد های متعددی در ارزشیابی رویکرد

 هدف. سازمانی است عملکرد توسعة و بهبود متعدد برای ابزارهای و کاوی یکی از فنون بهینه .است

در نهایت،  که بوده ها بهترین با ها آن ةمقایس و جاری فرایندهای کارایی ارزیابی و مطالعه کاوی بهینه

خوانزاده و همکاران، ) شود میمنجر  زمان و سرمایه اتالف از وجلوگیری وری بهره افزایش به

 ها و روش فرایندها از عمیقی دانش.  از  اند عبارت که دارد مزایایی ها سازمان در کاوی بهینه(. 21  

 و گذاری هدف به . دهد؛  می کاهش را تغییر به نسبت میلی بی و اکراه .9کند؛  می ایجاد سازمان در

 موقعیت از درک.  شود؛  عملکردهای یرتر می از شناخت ایجاد باعث. 2کند؛  کمک می ریزی برنامه

 پیشرفتهای  روش از امروز، یکی رقابتی شرایط در. کند می نوآوری به تشویق. 1کند؛  می بهتر را فعلی

 نوین مدیریت ابزارهای از یکی کاوی بهینه .هاست بهترین از الگوبرداریرقابتی،  عرصة در ها سازمان

 بهترین عملکرد با سازمان عملکرد مقایسة به عنوان کهاست  سازمان عملکرد بهبود و کیفیت

 (. 2  پور و همکاران،  عباس) شود می تعریف( صنعت خدمت یک های نمونه
                                                           
1. Wahlgren, Mariager & Sorensen 

2. Tang 

3. Rokenes & Krumsvik 
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 اینکه فهم و کارها دادن تر انجام هوشمندانه و بهتر های راه شناسایی طریقة کاوی در واقع، بهینه

 اعمال برای توان می را ها شناخت سپس، این. کند می هستند، ارائه تر هوشمندانه یا بهتر ها آن چرا

. (21  خوانزاده و همکاران، ) کاربست بخشند، به می بهبود را عملکرد یا کار که شیوة تغییراتی

 عملکرد سنجش بر: رقابتی.  : بندی کرد توان در سه روش طبقه کاوی را می ترین انواع بهینه معروف

 مقایسة برای که فرایندی: کارکردی. 9 دارد؛ و مقایسه تمرکز (رقیب) همتا های سازمان به نسبت

 های شیوه :عمومی .  رود؛ می کاربه دیگر های سازمان توسط کار آن انجام نحوة و سازمان کار شیوة

 کند کنند، مقایسه می می فعالیت متفاوتی در زمینة که دیگر را هایسازمان با را سازمان یک کار

کاوی رقابتی استفاده شد و بر  در پژوهش حاضر از بهینه(.  2  نژاد، صفوی و محمدی،  اناری)

ها نسبت و در مقایسه با  ای دانشگاهها در ایجاد صالحیت حرفه سنجش عملکرد دانشگاه

،  هاریس و راویو)است  عملکرد بهبود کاوی بهینه چون هدف. های دیگر تمرکز دارد دانشگاه

 طریق از هادانشگاه عملکردهای های کیفی به پیشنهادهایی برای بهبود آوری داده معبا ج (.  91

از گونه تحقیقی انجام نگرفته است، ولی  تاکنون این. است گرفته صورت برترین دانشگاه با مقایسه

 هایصالحیت و ها مهارت ارتقای چگونگی و معلمان آموزش و تربیت موضوع که امروزه آنجا

 و تعلیم علمای مورد بحث موضوعات ترین مهم از تحصیلی مختلف های دوره در آنان ای حرفه

 سودمندترین تربیت و تعلیم مهم رکن این تأمین و است و پرورش  آموزش ریزان برنامه تربیت و

های اخیر  هایی در سالای معلم پژوهشهای حرفه است، در زمینة صالحیت گذاری سرمایه نوع

 . شودها اشاره میکه به برخی از آناست،  شده  انجام

نشان داد نمرة صالحیت دانشجویان تحصیالت ( 21  )نتایج پژوهش خزاعی و همکاران 

ای مثبت و ای منفی، هویت حرفهتکمیلی در هر چهار حیطة کار تیمی و مشارکت، هویت حرفه

عسکری متین و کیانی برایند پژوهش . ای، از میانگین باالتر بودهای حرفهها و مسئولیتنقش

ای معلمی در تراز جمهوری اسالمی ایران، حاکی از این است که الگو صالحیت حرفه( 21  )

                                                           
1 . Harris & Ravive 
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های ای معلمی، تهیة آزمونتربیت معلم ، معیارسنجی حرفه)الگوی پیش رو از منظرهای مختلف 

وزش کارورزی بر دریافتند استفاده از رویکرد نوین آم( 21  )حبیبی آذر و طالبی .است( ارزیابی

دریافتند ( 21  )واحدی و همکاران . ای دانشجو معلمان مؤثرتر استهای حرفهارتقای صالحیت

التحصیالن دانشگاه فرهنگیان وضعیت باالتری در مقایسه با دو  از نظر صالحیت شناختی فارغ

های حیتدر پژوهشی نشان دادند که صال( 21  )سلیمی و محمدیان شریف . دانشگاه دیگر دارند

نتایج پژوهش قربانی نامور و . بینی کند تواند اثربخشی معلمان را پیشتنهایی می ای بهحرفه

حاکی از آن است که اهمیت و توجه به اخذ آزمون پایان دوره و صدور گواهی ( 21  )همکاران 

. گیرد ای دانشجومعلمان در فرایند آموزش مد نظر قرارصالحیت باید در ارتقای شایستگی حرفه

نشان داد که معلمان به میزان متوسطی شایستگی (  2  )پور  نتایج پژوهش ابوالحسنی و جوادی

گرایی همبستگی سازنده ایگرایی را دارند و بین رضایت شغلی و شایستگی حرفهسازنده ایحرفه

های آموزشی، در پژوهشی نشان دادند صالحیت(  2  )موسوی و عبدالحسینی . وجود دارد

ربیان پیش دبستانی از علمی و اخالقی از سطح متوسط کمتر است و برای رسیدن به وضع م

به شناسایی و تبیین ( 21  )زجاجی، خنیفر، آقاحسینی و یزدانی . مطلوب فاصله وجود دارد

های مدرسان تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان پرداختند و چارچوب توسعة حرفه ای  شایستگی

های  های رفتاری و توانمندی های شناختی، توانمندی م در سه مقولة توانمندیمدرسان تربیت معل

ای و  بر نقش توسعة حرفه( 21  )های پژوهش میرجلیلی  یافته. اجتماعی طراحی کردند

. کند توانمندسازی مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس تأکید می

نشان داد استفاده از رویکرد نوین آموزش کارورزی ( 21  )لبی نتیجة پژوهش حبیبی آذر و طا

پژوهش صفر . ای دانشجومعلمان مؤثرتر است های حرفه بر ارتقای صالحیت( رویکرد حل مسأله)

نشان داد برنامة جدید کارورزی اثربخشی دارد و توانسته است رضایت (  2  )نواده و همکاران 

در پژوهشی به این نتیجه ( 21  )پور و ناطقی  ، موسیرستگاری. دانشجومعلمان را جلب کند

های مختلف، ایجاد محیط آموزشی تعاملی بیشترین تأثیر را در  دست یافتند که از این بین مؤلفه

  .آموزش بالینی دارد
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آموزان را  دهی معلم از عملکرد دانشتأثیر تجربة تدریس بر رفتار نمره( 2 91)  بولوتکن و 

های ارزشیابی معلم را بررسی در پژوهشی روش( 2 91) 9داگالس، ویلیام و استاسی .نشان داد

ای معلمان و  های حرفهمهارتنشان داد ( 9191)نتایج پژوهش سوکوگلو وآتامتورک . کردند

. های آموزش ورزش همبستگی بسیار شدیدی وجود داردکنندگان نسبت به کالس نگرش شرکت

دریافتند امتحان نمایشی به عنوان قالبی استاندارد جدید از گواهینامة  (2 91)و همکاران   یاکوولوا

. شود شده در سند استفاده می ای ثبتهای حرفهکند و در ارزیابی تسلط بر فعالیتنهایی عمل می

نیز نشان دادند کمک به معلمان برای پیشرفت در کار، مزایای شایان توجهی ( 2 91) 2کولی و پری

فائوث و همکاران . ای از بعد احساس بهزیستی و رضایت شغلی داردنتایج حرفه از بعد شخصی و

ای طولی، نشان دادند کیفیت تدریس، شایستگی و محبوبیت معلمان  در مطالعه( 2 91)

همچنین، نتایج پژوهش . آموزان است کنندة عالقه و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش بینی پیش

  سامیا و مورتیز. ن دادند شایستگی معلمان باید افزایش یابدنیز نشا( 9191)دایلکلی و تزسی 

سمت  المللی و حرکت به های مربوط به آموزش معلم در سطح بین نیز دریافتند داللت( 2 91)

توجه های فردی  و باید به گسترش ویژگیهای درسی مبتنی بر شایستگی، مطرح شده است  برنامه

 .شود

ها  ای نشان داده است برخی پژوهشهای حرفهة صالحیتدر زمین پیشین همچنین، مطالعات

زاده، سلیمانی و شوریایی،  شفیع)اند  مطلوب نشان داده حد را در ای معلمانهای حرفهصالحیت

؛ واحدی و همکاران، 21  ، خزاعی و همکاران، 22  پور،  یاس، کیان و گرامیق روشن؛  2  

نتایج (. 2 91دایلکلی و تزسی، ؛ 2 91و پری، کولی ؛  2  پور،  ؛ ابوالحسنی و جوادی21  

 حد در ای معلمان های حرفهها در این زمینه حاکی از این است که صالحیت تعدادی از پژوهش

                                                           
1. Kan & Bulut 

2. Douglas, William &  Stacey 

3. Yakovleva 

4. Collie & Perry 

5. Samia & Mortiz 
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نتایج (.  2  وندیشی و خروشی،   ؛ محمدی 2  فرجام،  جلیلی و نیک)مطلوبی نبوده است 

عبدالهی، )الزم  و کافی تواییمح دهندة نقش دانش های دیگری در این زمینه، نشان پژوهش

و رویکرد حل (  2  احمدی و همکاران، )، هوش معنوی ( 2  یوسلیانی،  توکلی و دادجوی

فائوث و ، 9191سوکوگلو و آتامتورک، )، نگرش مثبت (21  آذر و طالبی،  حبیبی)مسئله 

معلمان  فوق بمطال به استناد با .ای معلمان استحرفه های مهارت توسعة ، بر(2 91همکاران، 

های مطلوب حرفة معلمی را برای آموزش یادگیرندگان باید سطح معینی از صالحیت و مهارت

ای دانشجومعلمان، های حرفه ها در ایجاد صالحیتنقش مهم دانشگاه به توجه با. داشته باشد

 انکرم های دانشگاه ابتدایی ای دانشجویان آموزش های حرفه پژوهش حاضر بر آن است صالحیت

 صالحیت از شهر کرمان های دانشگاه ابتدایی آموزش دورة میزان، دانشجویان چه کند تا را بررسی

 رشته دانشجویان ای های حرفه صالحیت مقایسه، میزان در شغل معلمی برخوردارند؟ در ای حرفه

و از دیدگاه  است؟ برخوردار مطلوبی وضع از شهرکرمان های دانشگاه از یک ابتدایی، کدام آموزش

ای های حرفهاستادان و مسئوالن دانشگاه کدام موقعیت دانشگاه برتر در عملکرد رشد صالحیت

 بودن آن نقش داشته است؟ و بهینه( صالحیت شناختی، صالحیت مهارتی، صالحیت عاطفی)

 شناسی پژوهش روش

بود عملکرد زیرا پیشنهادهایی برای به. پژوهش حاضر از بعد هدف، پژوهشی کاربردی است

 مورد های داده گردآوری چگونگی نظر از. دهد ای ارائه میهای حرفهها در زمینة صالحیت دانشگاه

 کیفی روش سپس و کمی تحقیق روش از زیرا، ابتدا. شود می بندی طبقه آمیخته طرح تشریحی نیاز

کمی اختصاصی  هایپژوهشگر به منظور تشریح پدیده، وزن اصلی را به داده شده است و استفاده

ها در دو گردآوری داده. استکردههای کیفی برای تشریح ابعاد مختلف پدیده استفاده داده و از داده

در طرح . های کیفی گردآوری شدهای کمی سپس، دادهدر مرحلة اول داده. مرحله انجام شد

برانگیز  های ابهامبههای کیفی برای علت یا توضیح بیشتر یا آشکار کردن برخی جنتشریحی از داده

 :است زیر شرح به مراحل پژوهش حاضر(.  2  بازرگان، ) شوداستفاده می

 -توصیفی از روشپژوهش کمّی تحقیق، ابتدا در مرحلة موضوع ماهیّت و هدف به توجه با
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همة دانشجویان سه ترم آخر رشتة  بخش این پژوهش، در جامعة آماری .استفاده شد پیمایشی

 -21تحصیلی  در سال های شهر کرمان دانشگاه در( نفر 11 )تحصیل  به شاغل آموزش ابتدایی

نفر در  2 9نفر در دانشگاه پیام نور و  91 نفر در دانشگاه باهنر،   9 از این تعداد، . بودند  2  

با حجم جامعة ) کوکران فرمول از نمونه نیز حجم تعیین برای کردند؛ دانشگاه فرهنگیان تحصیل می

نفر  29ای گیری سهمیه با روش نمونه دست آمد ونفر به 2   نمونه حجم که شد ستفادها (مشخص

. نفر از دانشگاه فرهنگیان انتخاب شدند 9  نفر از دانشگاه پیام نور و   2از دانشگاه باهنر، 

و آزمون  SPSSافزار  با نرم و گردآوری پرسشنامه ابزار از استفاده با پژوهش های داده و اطالعات

ها  های شهر کرمان به صالحیت ای، میزان دستیابی دانشجویان آموزش ابتدایی دانشگاه نمونه تی تک

های  ها در مدل معادالت ساختاری، برای مقایسة صالحیت از آزمون مقایسة مدل. بررسی شد

های  های شناختی، صالحیت ای دانشجویان دورة آموزش ابتدایی براساس سه مؤلفة صالحیت حرفه

ترجیح . کار گرفته شد به Amosافزار  های عاطفی در سه دانشگاه مورد نظر نرم مهارتی و صالحیت

ای دانشجویان دورة آموزش ابتدایی براساس سه  های حرفه داده شد برای بررسی میزان صالحیت

های عاطفی در سه دانشگاه مورد  های مهارتی و صالحیت های شناختی، صالحیت مؤلفة صالحیت

 .سازی معادالت ساختاری استفاده شود استرپ برای مقایسه در مدل نظر از تکنیک بوت

پاسخ  آزمون بسته.  : شده است های این پژوهش از چهار بخش تشکیل  آوری داده ابزار جمع

ساخته صالحیت  پاسخ محقق آزمون بسته. 9گویه؛   ساخته در بعد صالحیت شناختی شامل  محقق

گویه هست،   9ساخته در بعد صالحیت عاطفی شامل  پرسشنامة محقق.  یه؛ گو   مهارتی شامل 

، ایزدی، صالحی عمران و ( 2  )نژاد  ای مالیی های حرفه های صالحیت که با استفاده از پرسشنامه

و اهداف یادشده رشتة آموزش ابتدایی در برنامة درسی دورة کارشناسی (  2  )منصوری بککی 

برای تعیین . شده است تهیه   2  صوبات وزارت علوم و تحقیقات سال رشتة آموزش ابتدایی م

استاد دانشکدة علوم  1 نویس در اختیار  ساخته، بعد از تنظیم، پیش روایی آزمون و پرسشنامة محقق

تربیتی قرار گرفت تا نواقص و معایب آن شناسایی و رفع شود و پس از تأیید پرسشنامه توسط 

ها  شده در پرسش های استاد راهنما و تغییرات ایجاد تکمیلی و راهنمایی استادان و ارائة نظرات
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شد از هر نظر قابلیت  هایی که تصور می ها، برای تعیین اعتبار محتوا در نهایت، پرسش وگویه

شده،  سنجش موضوع مورد نظر را دارند، انتخاب شدند و در قالب آزمون و پرسشنامة کتبی تدوین 

به   از روایی محتوایی با روش الشه صدم   ای معادل  ة صالحیت حرفهو روایی کل پرسشنام

نفری    ساخته، این پرسشنامه بر روی یک نمونة  برای تعیین پایایی پرسشنامة محقق. دست آمد

شده بودند، اجرا شد و با روش آلفای   صورت تصادفی ساده از جامعة مورد نظر انتخاب که به

ای و  نتایج آلفای کرونباخ برای پرسشنامة صالحیت حرفه. آمد کرونباخ، پایایی آن به دست

به ترتیب، ( های مهارتی های عاطفی و صالحیتهای شناختی، صالحیت صالحیت)های آن  مؤلفه

دهد انسجام درونی  مقدار این ضرایب نشان می. دست آمدبه 1/ 1و پایایی کل  2/1 و  1/  ، 2/1 

 . و پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است کل پرسشنامه در سطح مطلوبی بوده

 باشند که کرمان می فرهنگیان  مسئوالن و استادان دانشگاه پژوهش، جامعة آماری کیفی در بخش

علت اینکه جامعة آماری بخش کیفی این تحقیق . گیری هدفمند انتخاب شدند با استفاده از نمونه

 های کمی مشخص کردتجزیه و تحلیل داده ود کهفقط استادان دانشگاه فرهنگیان بودند، این ب

ای شامل شناختی، مهارتی و نگرشی، نسبت به دو دانشگاه فرهنگیان در سه بعد صالحیت حرفه

 ساختارمند بود نیمهمصاحبة ابزار پژوهش  .تری برخوردار است دیگر از وضعیت مطلوب  دانشگاه

یعنی مصاحبه با استادان ادامه داشت تا زمانی که دیگر اشباع نظری تعیین شد وحجم نمونه براساس 

. یافت های مشابه تکراری بود و مفاهیم جدیدی ظهور نمیمفاهیم و پاسخشوندگان،  پاسخ مصاحبه

 متن بار چندین ها، ابتدامصاحبه انجام بعد ازشده  آوری های جمع و تحلیل داده  برای تجزیه

 و مرور هامصاحبه متن سپس آید دست به متن از کلی درک ات شد خوانده هامصاحبه هاییادداشت

 شده استخراج کلیدی و مهم در نهایت، بیانات شوند؛ استخراج کلیدی و مهم بیانات تا شد بررسی

ای های حرفهعلت برتری دانشگاه فرهنگیان از بعد صالحیت تا شدند بندی مقوله و کدگذاری

 .استخراج شود

                                                           
1. Lawshe 
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 های پژوهش یافته

 ناختیش های جمعیت ویژگی و و نمونة آماری، سپس، مشخصات جامعه از کلی ترسیم نمای ابتدا،

 .بیان شده است  جدول پژوهش در
 

 نمونة پژوهش در حاضر افراد شناختی جمعیت متغیرهای .1 جدول

 دانشگاه جنسیت

 درصدها سطوح درصدها سطوح

 9 /1 مرد
 22/  فرهنگیان

 1/91 شهید باهنر

  9/  پیام نور 11/  زن

 11  جمع 11  جمع

 2  : نمونه کل تعداد  

 

 از پژوهش های فرضیه ای دانشجویان و آزمون های حرفه مقایسة صالحیت برای اینکه به توجه با

 معادالت سازی مدل از استفاده های فرض پیش استفاده شد، ابتدا معادالت ساختاری سازی مدل

 سازی مدل از استفاده در اول فرض پیش .پژوهش بررسی شد متغیرهای از یک هر برای ساختاری

 مقیاس به توجه با که است؛ پژوهش گیری متغیرهای اندازه مقیاس بودن ای فاصله ساختاری معادالت

 و شده گم های داده تعدیل فرض دوم پیش .است برقرار فرض پیش استفاده، این مورد (لیکرت طیف)

 .وجود نداشت موارد این برای مصداقی پژوهش های داده آنالیز در که است پَرت های داده حذف

آمارة  اینکه به توجه با .شد اجرا واتسون -دوربین آزمون خطاها استقالل برای سوم فرض پیش برای

، صالحیت مهارتی ( / 1)متغیرهای صالحیت شناختی  برای شده محاسبه واتسون -دوربین 

 فرض پیش دارد؛ این قرار( 9/ و   / بین )قبول  محدودةقابل ، در( /29)، صالحیت عاطفی ( /11)

 توزیع بررسی های از راه یکی .است ها داده بودن نرمال به مربوط چهارم فرض پیش. برقرار است نیز

و  کجی بحرانی نسبت. است پژوهش متغیرهای کشیدگی و کجی چولگی ضرایب از استفاده ها داده

، برای متغیر صالحیت مهارتی به 1/ 1و  -9/1 تی، به ترتیب، متغیر صالحیت شناخ برای کشیدگی

محاسبه شد که  -1/1 و  -2/1 و برای متغیر صالحیت عاطفی به ترتیب  -2/1 و  -1/ 2ترتیب، 
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 نرمال متغیر چهار هر ها برای داده بنابراین، توزیع. قرار دارند ±9بین ها در فاصلة قابل قبول  همة آن

سنجش،  ابزارهای روایی بودن همچنین، مناسب و ها فرض پیش این برقراربودن به با توجه. است

 که آزمون شد؛ ساختاری معادالت سازی شیوة مدل ای دانشجویان به های حرفه مقایسة صالحیت

 جدول در شده ارائه برازش های شاخص .شده است داده نمایش   شکل در اجراشده آماری مدل

  .دارد برخوردار برازش ای های حرفه صالحیتمدل مقایسة  دهد نشان می ؛2
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CMIN =549.61, df = 419, CMIN/DF= 1.31, RMSEA= 0.029 

ای دانشجویان دورة آموزش ابتدایی براساس سه  های حرفه شده تفاوت میزان سنجش صالحیت مدل برازش. 1شکل 

 عاطفی بر حسب دانشگاههای  های مهارتی و صالحیت های شناختی، صالحیت مؤلفة صالحیت

 
 ای های حرفه صالحیت تأییدی ابعاد عاملی تحلیل نتایج. 4جدول 

RMSEA CFI AGFI GFI P CMIN/DF df CMIN متغیر 

 صالحیت شناختی    /   9 11/9  /9  1/ 1 21/1 29/1 1/ 2 30/3

 صالحیت مهارتی  9 /92 1 11/9  /9  1/1  1/ 2 29/1 22/1 30/3

 صالحیت عاطفی   9/2   9 /    / 9 1/ 11 21/1 2/1  22/1 30/3

30/3> 21/1< 21/1< 21/1< 1 /1<   > _ df = مقادیر مطلوب 

ای دانشجویان دورة آموزش  های حرفه آیا بین میزان سنجش صالحیت :پرسش اصلی پژوهش
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در های عاطفی  های مهارتی، صالحیت های شناختی، صالحیت ابتدایی براساس سه مؤلفة صالحیت

 سه دانشگاه مورد نظر تفاوت معناداری وجود دارد؟

در معادالت ساختاری با استفاده از   ها گویی به این فرضیه از آزمون مقایسه مدل برای پاسخ

 .استفاده شد Amosافزار  نرم

 
 شده  های برازندگی برای مدل برازش شاخص.  5جدول 

های  شاخص

 برازندگی الگو
CMIN df CMIN/DF NPAR P GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

الگوی 

 شده برازش
1 / 22 2 2   /  9   11 /1 21/1  2/1 29/1 21/1 29/1  2/1 192/1 

 <df = _   > _ 1 /1< 21/1< 21/1< 21/1< 21/1< 21/1< 21/1< 1 /1 مقادیر مطلوب

هم قابل  1/ 1تا ها  با توجه به اینکه در مقایسة چند گروه، سطح معناداری آزمون مقایسة مدل

و با توجه به سطح معناداری این آزمون  1با توجه به نتایج جدول (. 29  کالنتری، )قبول است 

، بین میزان سنجش (P ،9 = df  ، 1/1  =CMIN = 1/1 1)های شناختی  برای مؤلفة صالحیت

رتی بر های مها ای دانشجویان دورة آموزش ابتدایی براساس مؤلفة صالحیت های حرفه صالحیت

با توجه به سطح معناداری این آزمون برای مؤلفة . حسب دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد

های  بین میزان سنجش صالحیت، (P ،9 =df  ،1 /9  =CMIN = 1/ 11)های عاطفی،  صالحیت

های عاطفی بر حسب دانشگاه  ای دانشجویان دورة آموزش ابتدایی به وسیلة مؤلفة صالحیت حرفه

 .تفاوت معناداری وجود دارد
 

                                                           
1. Models Comparisons  
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 ای دانشجویان دورة آموزش ابتدایی براساس  های حرفه برآورد معناداری تفاوت میزان سنجش صالحیت. 6جدول 

 های عاطفی بر حسب دانشگاه  های مهارتی و صالحیت های شناختی، صالحیت سه مؤلفة صالحیت

غیر
من

 

 

 مؤلفه

 ها آماره

 دانشگاه

پارامتر 

استاندارد

 شده

پارامتر 

استاندارد

 نشده

 مقدار

 تی

 

سطح 

 معناداری
 کای دو

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

ت
حی

صال
 

رفه
 ح

ای
ه

 
ای

 

 های صالحیت

 شناختی

 1/ 11  /91 1/ 1 1/ 1 دانشگاه فرهنگیان

 2/1 1 22/1 12/1 19/1 دانشگاه شهید باهنر 1/1 1 9 1/1 

 1/1 1  /91 29/1 1/ 2 دانشگاه پیام نور

 های صالحیت

 مهارتی

 9/1 1 2/ 2 91/1 1/1  دانشگاه فرهنگیان

 1/1 1 21/2 1/ 9 91/1 دانشگاه شهید باهنر 1/ 11 9  /12

 1/ 19 91/9 1/   1/   دانشگاه پیام نور

 های صالحیت

 عاطفی

 2/1 1 22/9 1/ 9 1/1  دانشگاه فرهنگیان

 1/  1 1/9  91/1 99/1 دانشگاه شهید باهنر 1/ 11 9 9/ 1

 1/ 12  / 2 2/1  1/1  دانشگاه پیام نور

ای استفاده  نمونه تک تی پژوهش از آزمون پارامتریک های فرعی به پرسش گویى پاسخ منظور به

 .شده است

 های صالحیتبا توجه به اینکه میانگین  که (1جدول )داد  نشان طرفه یک واریانس تحلیل نتایج

بزرگتر از میانگین  (1Md/  ) کرمان های شهر آموزش ابتدایی دانشگاه ةدانشجویان دورشناختی 

با بیش ، تاس( 1/ 1تر از کوچک) P =1/ 11برابر  ای نمونه  تکداری اسطح معن است و( 1/1 )مبنا 

وجود توان گفت بین میانگین این متغیر و میانگین مبنا تفاوت معناداری  درصد اطمینان، می  2از 

 های صالحیتبا توجه به اینکه میانگین همچنین، . (P ، /1Δ ،  /2 =(   )t < 1/ 1)داشته است 

بزرگتر از میانگین  (1 /1M) کرمان های شهر آموزش ابتدایی دانشگاه ةدانشجویان دورمهارتی 

تر از کوچک) P =1/ 11ای برابر  نمونه آزمون پارامتریک تی تکداری اسطح معن است و( 1/1 )مبنا 

توان گفت بین میانگین این متغیر و میانگین مبنا  درصد اطمینان، می  2با بیش از ، تاس( 1/ 1

با توجه به همچنین، . (P ،  /1Δ ،1 /   =(   )t < 1/ 1)تفاوت معناداری وجود داشته است 

 کرمان های شهر آموزش ابتدایی دانشگاه ةدانشجویان دورعاطفی  های صالحیتاینکه میانگین 

( 1/1M)  آزمون پارامتریک تی داری اسطح معن است و( 1/1 )بزرگتر از میانگین مبنا
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توان گفت  درصد اطمینان، می  2با بیش از ، تاس(  1/ 1تر از کوچک) P =1/ 11ای برابر  نمونه تک

، P ، 1/1Δ < 1/ 1)معناداری وجود داشته است بین میانگین این متغیر و میانگین مبنا تفاوت 

92/   =(   )t).  ،ةدانشجویان دور ای حرفه های صالحیتبا توجه به اینکه میانگین همچنین 

سطح  است و( 1/1 )بزرگتر از میانگین مبنا  (12/1) کرمان های شهر آموزش ابتدایی دانشگاه

با بیش از ، تاس( 1/ 1تر از کوچک) P = 1/ 11برابر ای  نمونه آزمون پارامتریک تی تکداری امعن

توان گفت بین میانگین این متغیر و میانگین مبنا تفاوت معناداری وجود  درصد اطمینان، می  2

 .(1P> ، 2/1Δ ،  / 9 =(   )t/ 1)داشته است 
 

ای دانشجویان دورة آموزش  های شناختی، مهارتی، عاطفی و حرفه ای برای بررسی صالحیت نمونه تک تیآزمون . 7 جدول

 ابتدایی

 03/3 =میانگین مبنا 

های شهر  میزان برخورداری دانشجویان دورة آموزش ابتدایی دانشگاه
 ای های شناختی، مهارتی، عاطفی و حرفه کرمان از صالحیت

 تیآمارة  میانگین
 سطح

 دارىمعنا
 نتیجه

های شهر  تا چه میزان دانشجویان دورة آموزش ابتدایی دانشگاه: اول
 برخوردارند؟ های شناختی کرمان از صالحیت

  /1   /2 11 /1 
تأیید 
 فرضیه

های شهر  تا چه میزان دانشجویان دورة آموزش ابتدایی دانشگاه: دوم
 برخوردارند؟ های مهارتی کرمان از صالحیت

1 /1 1 /   11 /1 
تأیید 
 فرضیه

های شهر  تا چه میزان دانشجویان دورة آموزش ابتدایی دانشگاه: سوم
 برخوردارند؟ های عاطفی کرمان از صالحیت

 1/1 92/   11 /1 
تأیید 
 فرضیه

های  تا چه میزان دانشجویان دورة آموزش ابتدایی دانشگاه: چهارم
 برخوردارند؟ ای های حرفه شهر کرمان از صالحیت

12/1   / 9 11 /1 
تأیید 
 فرضیه

های صوتی، به فایل نوشتاری تبدیل شد های بخش کیفی، ابتدا، فایلبرای تجزیه و تحلیل یافته

ها مرور شد تا درک کلی از دالیل موقعیت بهتر دانشگاه فرهنگیان در زمینة و چندبار متن مصاحبه

دانشگاه نسبت به دو دانشگاه دیگر  بودن این های بهینه ای و یافتن عاملهای حرفهرشد صالحیت

بندی شدند که هفت مقولة محوری در مرحلة سپس، مفاهیم کدگذاری و مقوله. حاصل شود

 در کدگذاری محوری و یک مقولة محوری اصلی در مرحلة کدگذاری گزینشی حاصل شد که

 . اند شده ، بیان  جدول
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 ایهای حرفهة رشد صالحیتدالیل موقعیت بهتر دانشگاه فرهنگیان در زمین .8 جدول

 (مؤلفه)کد محوری  (زیرمؤلفه) کد باز

نی
غ

سی
در
ة 
نام
 بر
دن
بو

 

سازی  غنی
 اهداف

،  ، 9شوندگان کدهای مصاحبه)آموزان  شناخت رشد شناختی و ایجاد توانایی حل مسأله دانش-
1 ، 1.) 
  کدهای  شوندگان مصاحبه)آموزان  های یادگیری برای دانش آموزش چگونگی ایجاد فرصت-

 ،  .) 
 (.2 ، 1 ،  شوندگان کدهای  مصاحبه)محوربودن یادگیری  پروژه-
آموزان  های فردی دانش سازی آموزش بر ویژگی آشنایی با چگونگی متناسب-
 (.2 ،   ، 1 ،  شوندگان کدهای  مصاحبه)
ندگان شو مصاحبه)کردن برنامة درسی دورة ابتدایی با نیازهای یادگیرندگان  یادگیری منطبق-

 (.  ، 1 ،  ، 9کدهای 
 (.  ،   شوندگان کدهای مصاحبه)بودن تربیت بر تعلیم  مقدم-
 (. ، 1، 9شوندگان کدهای  مصاحبه)چگونگی استفاده از هنر برای پرورش قوة تخیل و تفکر -
شوندگان  مصاحبه)های یاددهی و یادگیری  ایجاد قدرت تصمیم گیری دانشجویان در موقعیت-

 (.   ، ، 9کدهای 

سازی  غنی
محتوا از بعد 
 نظری و عملی

، 9 ،   ، 2، 1،  شوندگان کدهای  مصاحبه)های مکمل و فوق برنامه  برخورداری از فعالیت-
 2.) 

نویسی  ای، ریاضیات، پژوهش و مقاله برگزاری سمینار در زمینة رشد دانش، سواد رسانه-
شناخت کودک و روش حل مسئله، آموزش مهارت زندگی و امنیت بهداشتی تحلیل محتوا، 

 اخالق و مسائل تربیتی
 (.2 ، 9 ،   ، 2،  ، 1، 9،  شوندگان کدهای  مصاحبه)
، 1 ، 1شوندگان کدهای  مصاحبه)های تخصصی برای رشد دانش دانشجویان  ایجاد گروه-

 9.) 
 افزارها، گویی، روش تحقیق، آموزش نرم های در زمینة رشد مهارت قصه برگزاری کارگاه-

 (.2 ، 1 ،  ،  ، 9شوندگان کدهای  مصاحبه)پژوهی، الگوها و راهبردهای تدریس  اقدام
های بیشتر نسبت به دو دانشگاه دیگر  تعداد واحدهای درسی تخصصی و کاروزی-
 (.2 ، 9 ، 2،  ،  شوندگان کدهای  مصاحبه)

سازی  غنی
فرایند 

یادددهی و 
 یادگیری

 (.  ،   ، 1،  شوندگان کدهای  همصاحب). توجه به راهبردهای تدریس-
 (.  ،   ، 1 ، 2شوندگان کدهای  مصاحبه)توجه به طراحی واحد یادگیری -
 (.2 ، 1 ، 2، 1شوندگان کدهای  مصاحبه)توجه به طراحی آموزشی -
 (2 ،   ،  شوندگان کدهای  مصاحبه)توجه به الگوهای تدریس -
 (.2 ،   ،   ، 1 ، 2، 1،  شوندگان کدهای  مصاحبه)محوربودن تدریس  مهارت-
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 (مؤلفه)کد محوری  (زیرمؤلفه) کد باز

سازی  غنی
امکانات و 
 تجهیزات

 (.  ،  ،  ، 9شوندگان کدهای  مصاحبه)های آموزشی  استفاده از کیت -

،  ،  شوندگان کدهای  مصاحبه)آموزشی  استفاده از امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک -

 9 ،  .) 

 (.  ،  ،  ،  های شوندگان کد مصاحبه)استفاده از فناوری و تکنولوژی  -

،  ،  ،  شوندگان کدهای  مصاحبه)های متنوع  های مربوط به کتاب و کمک درس دی سی -

  .) 

 (.9 ، 9،  شوندگان کدهای  مصاحبه)های مجهز به تختة هوشمند، ویدئو پروژکتور  کالس -

سازی  غنی
فضای 
 یادگیری

 (.2 ، 1 ، 2،  شوندگان کدهای  مصاحبه)وجود جو صمیمی و شاد  -

 (.2 ،   ، 2شوندگان کدهای  مصاحبه)های شاد استفاده از برنامه -

 (.  ، 1 ، 2،  شوندگان کدهای  مصاحبه)های معنوی  برگزاری جشن -

 (.2 ، 1 ،  شوندگان کدهای  مصاحبه)اردوهای تفریحی  -

توجه به فرد 

 یادگیرنده

 (.  ، 1،  ، 9کدهای شوندگان  مصاحبه)های اخالق  برخورداری از کارگاه -

 (.1،  ، 9،  شوندگان کدهای  مصاحبه)توجه به رشد هیجانی و اجتماعی  -

 (.9 ،   ، 2،  شوندگان کدهای  مصاحبه)های انگیزشی  استفاده از فعالیت -

 (.9 ،   ،  ،  ،  ، 9شوندگان کدهای  مصاحبه)مندی اساتید  توجه به انگیزه و عالقه -

 (2، 1،  ، 9،  شوندگان کدهای  مصاحبه)اوره های مش برگزاری کالس -

 (.2،  ، 9شوندگان کدهای  مصاحبه)افزایش روحیة انتقادپذیری  -

 (.  ، 1، 9،  شوندگان کدهای مصاحبه)افزایش روحیة همکاری و رشد اجتماعی  -

 (.9 ، 2،  ،  ، 9شوندگان کدهای  مصاحبه)انگیزه باال دانشجویان و اساتید  -

،  ،  ، 9،  شوندگان کدهای  مصاحبه)دانشجویان با استعداد و با رتبة باالی کنکور ورود  -

   ، 9.) 

سازی  غنی

فرایند 

 ارزشیابی

 (.  ، 9 ، 1 ، 1شوندگان کدهای  مصاحبه)ارزشیابی تکوینی  -

 (.2، 1،  ، 2شوندگان کدهای  مصاحبه)های مختلف ارزشیابی  توجه به شیوه -

 (.2 ،   ، 9 ، ، 1 ، 2، 1، 2شوندگان کدهای  مصاحبه)محوربودن  پروژه -

 (.9 ،  شوندگان کدهای  مصاحبه)ارزشیابی پایانی از بخش نظری  -

، 1،  شوندگان کدهای  مصاحبه... )تر است در طول ترم ارزشیابی از بعد کارهای عملی مهم -

 1 ،  .) 
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 گیری  بحث و نتیجه

شدن نظام تعلیم و تربیت آن جامعه است و  گرو متحولتحول اساسی و پایدار در هر جامعه در 

 .باشندها و کیفیت کار معلم میمحور اصلی تحول و توسعة نظام تعلیم و تربیت بهبود صالحیت

های متعالی های معلمان ضامن بقا و تداوم نظام آموزشی و دستیابی به هدفصالحیت و قابلیت

ش یابد، به همان میزان، معلمان در انجام وظایف و بنابراین، هرچه صالحیت معلمان افزای. است

یکی از مسائل مرتبط با نوسازی آموزش  .ای خود عملکرد بهتری خواهند داشتهای حرفهفعالیت

های جدید برای ارزیابی نتایج در همین زمینه، معرفی قالب. ای، بهبود کیفیت آموزش است حرفه

ای را برآورده  الزامات استانداردهای آموزشی و حرفه تواندها که میآموزشی با محوریت شایستگی

ای خود بنابراین، اگر معلمان بخواهند در انجام وظایف حرفه. کند ای کسب میکند، اهمیت ویژه

آموزان در دستیابی به عملکرد تحصیلی کمک کنند، باید به انواع موفق باشند و به دانش

ای مجهز شوند که این کار بر عهدة رفههای ضروری برای رسیدن به موقعیت ح صالحیت

ای دانشجویان های حرفه در این راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی صالحیت. ها است دانشگاه

ای دانشجویان علوم های حرفهها پژوهش ارزیابی صالحیت یافته. های کرمان پرداخته استدانشگاه

دهد در  شوند، نشان میاده میهای مختلف کرمان که برای شغل معلمی آم تربیتی دانشگاه

سه دانشگاه مورد بررسی، از وضعیت نسبتاً ( شناختی، مهارتی، عاطفی)ای های حرفهصالحیت

ای های حرفههایی که صالحیت نتایج این بخش از پژوهش با برخی پژوهش. مطلوبی برخوردارند

ه، سلیمانی و شوریایی، زاد از جمله شفیع)اند، همسو است  مطلوب نشان داده حد را در معلمان

؛ واحدی و همکاران، 21  ؛ خزاعی و همکاران، 22  پور،  یاس، کیان و گرامیق روشن؛  2  

هایی که نشان دادند  ، اما با تعدادی از پژوهش( 2  پور،  ؛ ابوالحسنی و جوادی21  

؛  2  ، فرجام از جمله جلیلی و نیک)مطلوبی نبوده است  حد در ای معلمانهای حرفه صالحیت

های متفاوتی باشد که که شاید دلیل آن زمان. ناهمسو است(  2  وندیشی و خروشی،  محمدی

ای در هر  های صالحیت حرفههمچنین ممکن است زیرمولفه. پژوهش حاضر انجام گرفته است

در ( ها دانشجویان دانشگاه)پژوهش با توجه به رویکردهای متفاوت سنجیده شده است، یا جامعه 
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نتایج رویکرد . های یادشده متفاوت بوده است، که در نتایج پژوهش تأثیرگذار استشپژوه

ای دانشجویان سه دانشگاه نشان داد دانشگاه فرهنگیان  های حرفه کاوی برای مقایسة صالحیت بهینه

ای از وضعیت دیگر در سه بعد صالحیت حرفه  با توجه به میزان میانگین باالتر از دو دانشگاه

نیز در پژوهشی بیان کردند از نظر ( 21  )واحدی و همکاران . تری برخوردار است مطلوب

التحصیالن دانشگاه فرهنگیان وضعیت باالتری در مقایسه با دانشگاه تربیت  صالحیت شناختی فارغ

ای که با  علت برتری دانشگاه فرهنگیان در مصاحبه .های کشور دارند معلم سابق و سایر دانشگاه

شده رشتة علوم  بودن برنامة درسی بازنگری و استادان دانشگاه انجام شد، حاکی از غنیمسئوالن 

تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان در هفت عنصر هدف، محتوا، فرایند یاددهی 

نتایج این . یادگیری، فضای یادگیری، امکانات آموزشی، ارزشیابی و توجه به فرد یادگیرنده است

همسو است که در بررسی موفقیت ( 21  )با پژوهش فتحی و همکاران  ژوهشبخش از پ

ای معلمی، به این نتیجه دست های حرفههای درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی برنامه

های حرفة  یافتند که باالبودن سطح نمرات میانگین در برنامة درسی موضوعی، از کسب شایستگی

که موقعیت واقعی یا تکالیف اصیل را دربردارد و بیشتر به صورت معلمی در واحدهای درسی 

توان گفت آمیختگی نظریه با در واقع، می. شوند، حکایت دارد عملی کارگاهی و کارورزی ارائه می

سلیمی و . )دهدها را افزایش میای آنهای حرفهعمل و تجربه در برنامة درسی، شایستگی

 گزینش و پذیرش موفقیت هر نظام آموزشی را به چگونگی همچنین،(. 21  شریف،  محمدیان

معلم،  تربیت مراکز در ها برنامه این محتوای و های درسیبرنامه معلمی، اهداف حرفة داوطلبان

ای های حرفهکارآموزی در جهت ارتقای صالحیت هایدوره و معلمان آماده سازی و تربیت

 رسالت فرهنگیان دانشگاهکند  بیان می(  2  )نژاد  مالییهمچنین، . اندمعلمان کشور ذکر کرده

 است التحصیالنی فارغ تربیت به موظف و دارد خود التحصیالن فارغ ای حرفه نقش تکامل در مهمی

 نظام به بخشی کیفیت داشته باشند و آموزان دانش آموزش برای کافی مهارت و که توانایی، دانش

 دستیابی شود که به منظور این دانشگاه محسوب می اصلی هدف به منزلة تربیت معلم درسی برنامة

 درسی، تدوین ریزی در برنامه عمل و نظریه توازن و تلفیق مانند راهبردهایی هدف، اتخاذ این به
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 با معلم تربیت نظام میان قوی ارتباط معلمی، برقراری یا حرفه های صالحیت یا استانداردها

شوندگان در پژوهش حاضر علت برتری را  اکثر مصاحبه. کردند پیشنهاد مدارس را و هادانشگاه

در برنامة درسی دانشگاه فرهنگیان ( مقولة محتوا از بعد عملی)واحدهای زیاد درس کارورزی 

آنان اظهار کردند استفاده از . نیز همسو است( 21  )آذر و طالبی   دانستند که با پژوهش حبیبی می

 .ای دانشجو معلمان مؤثرتر استحرفه های ارتقای صالحیت رویکرد نوین آموزش کارورزی بر

شوندگان همسو با نظر  های یادشده توسط مصاحبهدر مقولة توجه به فرد یادگیرنده، صالحیت

ها برای عاطفی معلمان در کمک به آن -کند صالحیت اجتماعیاست که بیان می( 2 91)کولی و پری 

( 2 91)همچنین، فائوث و همکاران . کند نقشی مهم ایفا می (و فراتر از آن)پیشرفت در محل کار 

دارند محبوبیت معلمان با خودکارآمدی معلمان و تدریس همراه با شور و شوق همراه  اظهار می

تواند در یک مدل مستقر و گسترده جزء صالحیت  محبوبیت معلمان موضوعی است که می. شود می

نشان داد بین هوش (  2  )پژوهش احمدی و همکاران طور که نتایج  معلم تصدیق شود یا همان

ها به آن ای دانشجویان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد که در دانشگاه معنوی با صالحیت حرفه

شوندگان دالیل برتری بوده  توجه دانشگاه فرهنگیان در این زمینه نیز از نظر مصاحبه. شودپرداخته نمی

 .است

دانشگاه فرهنگیان برای داشتن کمترین خطای دانشجومعلمان در حرفة یکی از وظایف اصلی 

آموختگان برای ارائة  زیرا میزان توانمندی شغلی دانش. های آموزشی است معلمی، ارزیابی برنامه

ساالری و )های آموزشی بستگی دارد خدمات مناسب به افراد جامعه، به میزان تحقق اهداف و برنامه

حاکی از آن است که اهمیت و توجه به ( 21  )نامور و همکاران  پژوهش قربانینتایج ( 21  توان، 

های مهمی هستند که باید در ارتقای اخذ آزمون پایان دوره و صدور گواهی صالحیت، از مؤلفه

ها توجه کرد و همسو با نتایج این پژوهش ای دانشجو معلمان در فرایند آموزش بدان شایستگی حرفه

. دالیل برتری دانشگاه فرهنگیان را غنی بودن عنصر ارزشیابی گزارش کرده است است که یکی از

های ارزشیابی معلم را بررسی کردند و در پژوهشی روش( 2 91) همچنین، داگالس، ویلیام و استاسی

شود، بلکه بر کیفیت تدریس مدت می تنها باعث تشویق معلم در کوتاه هایی را معرفی کردند که نهروش

توان به بودن عنصر یاددهی و یادگیری می همچنین، در تبیین غنی. گذار استدر بلندمدت تأثیر معلم
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ان آموز دهی معلم از عملکرد دانشکه تأثیر تجربة تدریس بر رفتار نمره( 2 91)کن و بولوت  پژوهش

ای توسعة نشان داد بر( 9112)  های پژوهشی ساکا و ساکا را نشان داد، اشاره کرد همچنین، یافته

شده بسیار مهم و  های تدریس در یک مدل آموزشی طراحی ای، آگاهی از روشهای حرفه مهارت

آموزشی  ضروری است و دانشجویان طرح معلمی باید بتوانند از ابزار و وسایل آموزشی و کمک

 . استفاده کنند

یل باالبردن بودن امکانات آموزشی دانشگاه فرهنگیان نسبت به دو دانشگاه دیگراز دال غنی

است ( 9 91) 9ای دانشگاه فرهنگیان قلمداد شده است، همسو با پژوهش هانا و سیلور صالحیت حرفه

های  که نشان داد تدریس اثربخش با تغییرات تکنولوژی و امکانات ارتباط دارد به طوری که پیشرفت

قیاس، کیان و  شنرو)های اخیر بر تدریس و یادگیری تأثیر زیادی داشته است  فناوری در سال

به طور کلی، با توجه به نتایج . های متنوع را یاد بگیرند بنابراین، باید معلمان مهارت(. 22  پور،  گرامی

زیرا اگر چه . ها ضروری استسازی عناصر برنامة درسی رشتة مورد نظر در همة دانشگاه پژوهش، غنی

التحصیالن این  اما تعدادی از فارغ. شوندمیها به شغل معلمی گماشته نهمة دانشجویان سایر دانشگاه

ها در آزمون استخدامی آموزش و پرورش قبول شده و در آموزش و پرورش استخدام دانشگاه

بنابراین، . شوندالتدریس در مدارس غیر انتفاعی مشغول به کار می شوند و تعدادی به صورت حق می

براساس تجربة دانشگاه فرهنگیان و استانداردها ها های برنامة درسی همة دانشگاهباید زیرساخت

  .بررسی شده، و تغییر داده شود

 :شود با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی زیر بیان می

ای دانشجویان هر سه های حرفهبا توجه به نتایج بخش کمی پژوهش که نشان داد صالحیت.  

ها و برنامة درسی سه دانشگاه در فعالیت: شودپیشنهاد میدانشگاه نسبتاً مطلوب بوده است؛ 

های جهت رشد دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز معلمی غنی شود و از برخی برنامه

ای معلمان داشته است، اجراشده در دنیا که پیامدهای مثبتی برای کسب صالحیت حرفه

                                                           
1. Saka & Saka 

2. Hanah & Siliver 
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کالس  یریتمد ةنامبر که یک  آگاهانه مدیریتبرای مثال، پیامدهای برنامة . استفاده شود

برنامه در حال حاضر و به طور  ینناشران ا ةبه گفتو  است یاجتماع یادگیریدرس 

آندرسون، ویمر و ) شود یجهان اجرا م ور دیگرکش 21و متحده  یاالتگسترده در سراسر ا

بررسی شود و در صورت داشتن نتایج مثبت در این رشته اجرا شود تا  ،(9191، 9فاس

 .دانشجویان از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشد ای صالحیت حرفه

ای وضعیت  های حرفه با توجه به اینکه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از بعد صالحیت .9

شود واحدهای درسی که به شایستگی  تری نسبت به دو دانشگاه دیگر داشته پیشنهاد می مطلوب

نگیان منجر شده است به برنامة متفاوت در برنامة درسی و رویکردهای تدریس دانشگاه فره

ها هم متقاضی شغل التحصیالن این دانشگاه زیرا فارغ. های دیگر نیز اضافه شوددرسی دانشگاه

 .باشندمعلمی در مدارس دولتی و غیر دولتی می

ها مورد بازنگری قرار گیرد و دروسی مثل کارورزی براساس تجربة دانشگاه فرهنگیان سرفصل.  

ها نقش موثری داشته شود و در ایجاد صالحیتجربه در محیط واقعی میکه موجب کسب ت

 .است مورد توجه بیشتر قرار گیرد

محوری در فرایند یاددهی یادگیری دانشگاه فرهنگیان و مؤثربودن آن  با توجه به رویکرد فعالیت. 2

ا را با چنین ههای فوق برنامه و برگزاری کارگاهها فعالیتشود سایر دانشگاه  پیشنهاد می

 . رویکردی مد نظر قرار دهند و امکانات و فناوری آموزشی فراهم شود

های اجتماعی عاطفی و تغییر نگرش اضافه هایی برای باالبردن صالحیتشود برنامه پیشنهاد می.  

 . شود و ارزشیابی از دانشجویان به روش نمایشی انجام گیرد

ها متقاضیان، افرادی در رشتة آموزش ابتدایی در همة دانشگاهشود با مصاحبه از بین پیشنهاد می. 1

هایی باشند ها و خصلتگزینش شوند که عالوه بر استعداد و توانمندی علمی، دارای ویژگی

 .که در آینده جزو معلمان محبوب قرار گیرند

                                                           
1. Conscious discipline 

2. Anderson, Weimer & Fuhs 
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های  صالحیتبررسی (.  2  )بککی، سیروس  عمران، ابراهیم، و منصوری ایزدی، صمد، صالحی

. گرایی ای معلمان مرد در دورة متوسطه شاخة علوم انسانی بر مبنای رویکرد سازنده حرفه

 . -91، ( )2، مطالعات آموزش و یادگیری

ای معلمان و رضایت شغلی های حرفهشایستگی(.  2  )پور، محمد  ابوالحسنی، زهرا، و جوادی

 .2   - 2 ، ( )2  ش،فناوری آموز. گرایی با تأکید بر دیدگاه سازنده

احمدی، مهرناز، ایزدی، احمد، پورمنصوری، سعید، صدیقی، الدن، استبصاری، فاطمه، و زارع، 

ای دانشجویان رشتة پرستاری در حیطة ارزیابی بین صالحیت حرفه(.  2  )کوروش 

، ( )99 مجلة علمی دانشکدة پرستاری و مامایی همدان،. مراقبت معنوی و هوش معنوی

 22- 21. 

ای شناسایی صالحیت حرفه(. 21  )آقایی، نجف، صفاری، مرجان، و میرحسینی، فرناز سادات 

پژوهش در مدیریت . بنیاد پردازی داده ضروری معلمان تربیت بدنی با رویکرد نظریه
 . 1-  ، (2 )1 ،ورزشی و رفتار حرکتی

ارزشیابی آموزشی الکترونیکی (.  2  )مهدی  صفوی، علی اکبر، و محمدی، عباس، نژاد، اناری

 .2 - 9، (9 و    )2، فناوری. موردی آموزش عالی ایران  کاوی مطالعة بارویکرد بهینه

رویکردهای متداول در : های تحقیق کیفی و آمیخته ای بر روش مقدمه(.  2  )بازرگان، عباس 
 .انتشارات دیدار: تهران. علوم رفتاری

های معلمان بررسی وضع موجود توانایی و صالحیت(.  2  )فرجام، حسین  جلیلی، مهسا، و نیک

نظران درس فیزیک سال  آموزان و مقایسة وضع مطلوب از دیدگاه صاحب از دیدگاه دانش

 .92 -   ، (21)  ، ریزی درسی پژوهش در برنامه. های شهر قدس جهارم دبیرستان

ثربخشی رویکرد حل مسئله در آموزش درس ا(. 21  )حبیبی آذر، افسانه، و طالبی، بهنام 

، (2 )1، مطالعات آموزشی .ای دانشجومعلمانهای حرفهکارورزی بر ارتقای صالحیت

1 - 2 . 

ارتقای (. 21  )خزاعی، مجید، کریمی مونقی، حسین، حسنیان مهر، سید مهدی، و آوان، امیر 
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اجرای آموزش بین ای دانشجویان تحصیالت تکمیلی از طریق طراحی و صالحیت حرفه

 .11  -    ، (221)1  نشریة دانشکدة پزشکی اصفهان،. ایحرفه

خوانزاده، عبداهلل، مطلق، محمداسماعیل، میرشکاک، عبدالرضا، نیاکان، مریم، اکبری نساجی، ندا، و 

دانشکدة  کارشناسان و مدیران کاوی بهینه سوابق (.21  )نصراهلل پورشیروانی، سیدداود 

 پیاورد)تهران  پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکدة مجلة. بادانآ پزشکی علوم

 . 91-1 9، (9)   (.سالمت

ساخت و بررسی ارزیابی (. 22  ) پور، مسعود  قیاس، پروین، کیان، مرجان، و گرامی روشن

شناسی و علوم  ن سومین کنفرانس ملی روا. ای معلمان ابتدایی شهر اصفهانصالحیت حرفه

 .رفتاری

شناسایی و تبیین (. 21  . )زجاجی، ندا، خنیفر، حسین، آقاحسینی، تقی، و یزدانی، حمیدرضا

. ای مدرسان تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان های پایه و الزامات توسعه حرفه شایستگی

 .22 -2  ،  ، توسعة آموزش جندی شاپور

آموختة دانشگاه  نومعلمان دانش ایبررسی نیازهای حرفه(. 21  )ساالری، پروین، و توان، عباس 

، (19)1 ، شناختی علوم روان .فرهنگیان در زمینة آموزش زبان فارسی در دورة ابتدایی

2 1-22 . 

شخصیت )شناختی های روانرابطة ویژگی(. 21  )سلیمی، جمال، و محمدیان شریف، کویستان 

رویکرد معادالت : انای با اثربخشی معلمهای حرفههای صالحیتو مؤلفه( شناسیوظیفه

 .22-19، (9)1، شناسی مدرسهروان .ساختاری

های بررسی وضعیت موجود صالحیت(.  2  )زاده، حمید، سلیمانی، نادر، و شوریایی، مریم  شفیع

- 2، (9 ) ، رهبری و مدیریت آموزشی .ای معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرمسارحرفه

  . 

(.  2  )اهلل، اظهری، محبوبه، و محمدشفیعی، عبدالسعید صفرنواده، مریم، موسی پور، نعمت 

. تجربة زیستة دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامة جدید کارورزی تربیت معلم ایران

 .22 -12 ، (2 )1 ، مطالعات برنامة درسی آموزش عالی

 پوششی حلیلت(.  2  )عباسپور، عباس، رحیمیان، حمید، مهرگان، محمدرضا، و احمدنیا، هادی 
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آموزش و  در کاوی بهینه و ریزی سازمانی، برنامه عملکرد گیری اندازه ابزار به مثابة ها داده

 .22-1  ، (22)1 تربیتی، گیری اندازه .پرورش

شناسایی و اعتبارسنجی  (. 2  ) عبدالهی، بیژن، دادجوی توکلی، عطیه، و یوسلیانی، غالمعلی 

 .  9- 2، (22)  ، های آموزشینوآوری .اثربخشای معلمان های حرفهشایستگی

 تراز در معلمی ای حرفه صالحیت معیار الگوی(. 21  )عسکری متین، سجاد، و کیانی، غالمرضا 

 .2-1 ، (9)2 ، تعلیم و تربیت. ایران اسالمی جمهوری

موفقیت (. 21  )پور، اسماعیل، ابراهیمی قوام، صغری، و دالور، علی  فتحی، معصومه، سعدی

مطالعات  .ای معلمیهای حرفههای درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگیبرنامه
 . 2  -11 ، (1 )9 ، برنامة درسی ایران

(. 21  )کمری، الهام، غالمی، محمد، و مرادی، سمیه  بخش، سعید، جعفری سرابی، مهراد، سیاه فرح

مدیریت . لرستان استان داییابت مدیران مدارس ایحرفه -علمی هایصالحیت تدوین

 .    -91 ، ( ) ، مدرسه

تبیین تجربة (. 21  )زاده، جعفر، نژادایرانی، فرهاد، و بهلولی، نادر  قربانی نامور، فرخ، بیک

های متخصصان تعلیم و تربیت و مدیریت منابع انسانی در ارتقای شایستگی و صالحیت

یک مطالعة : انشگاه فرهنگیانای در فرایند آموزش برای دانشجومعلمان دحرفه

 . 22 -   ، ( )  ، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. پدیدارشناسی

انتشارات : تهران .سازی معادالت ساختاری در تحقیقات اجتماعی مدل(. 29  )کالنتری، خلیل 

 .فرهنگ صبا

ای مطلوب دانشجو های حرفهصالحیت(.  2  )و خروشی، پوران  محمدی وندیشی، زهره،

دیدگاه مدرسان و دانشجویان پردیس فاطمه زهرا : مطالعة موردی)معلمان آموزش ابتدایی 

 .دومین همایش ملی تربیت بدنی(. دانشگاه فرهنگیان اصفهان

. ای مطلوب دانشجومعلمان دورة آموزش ابتداییهای حرفهصالحیت(.  2  )نژاد، اعظم  مالیی

 .   -19، (22)  ، های آموزشی نوآوری

ای های حرفهبررسی وضعیت موجود صالحیت(.  2  )موسوی، فرانک، و عبدالحسینی، سلیمه 

 . 2-92، ( )9، پژوهی آموزش. دبستانی و مقایسه با وضع مطلوب عمومی مربیان پیش
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ای و توانمندسازی مدرسان دانشگاه  ررسی نقش توسعة حرفهب(. 21  )میرجلیلی، سید محمد علی 

های فرهنگیان   بر ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس؛ مطالعة موردی دانشگاه فرهنگیان

 .2-  ، (9)1، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. یزد

مقایسه (. 21  )پور، ایوب  واحدی، حسین، کریمی، ناصر، رضایی، رسول، و اسماعیل

معلم سابق و ای معلمان، فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان، تربیت های حرفه صالحیت

 .   -21، ( )  ، نشریه فناوری آموزش. هاسایر دانشگاه
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