توسعهي آموزش جنديشاپور
فصلنامهي مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم پزشکی
ویژه نامه 95

مقایسه برنامه درسی اجرا شده بر صالحیت شغلی معلمی دانشگاه آزاد و دولتی دردانشگاههای
استان خراسان رضوی درسال تحصیلی 2014-2015
مهدی قائمی* :دانشجوي دکتري برنامهریزي درسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،گروه علوم تربیتی،
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دکتر عزت اهلل نادری :عضو هیأت علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات،گروه علوم تربیتی ،ایران ،تهران.
دکتر مریم سیف نراقی :عضو هیأت علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه علوم تربیتی ،ایران،
تهران.

چکیده :پژوهشی حاضر جهت مقایسه برنامه درسی اجراشده تربیت معلم بر صالحیت شغل معلمی ،فارغ التحصیالن
دانشگاههاي آزاد و دانشگاه هاي دولتی استان خراسان رضوي انجام شده است.این تحقیق ازنوع ارزشیابی است که پژوهشگر
در انجام آن از روش تحقیق زمینهاي کمک گرفته است .جامعه آماري این پژوهش را دو گروه تشکیل میدهند که
عبارتنداز :فارغ التحصیالن دانشگاههاي آزاد اسالمی ،دانشگاههاي عالی درسال تحصیلی  2014-2015میباشند ،با توجه به
پراکندگی جامعه آماري برآورد حجم جامعه آماري از سالنامه آماري سال  2010استان خراسان رضوي کمک گرفته شد
بدین منظورحجم وروديهاي سال  2010-2011به عنوان فارغ التحصیالن  2014-2015برآورد شد .جهت تعیین حجم
نمونه در این پژوهش از فرمول تعیین حجم نمونه و مورگان استفاده شده است .تعداد نمونههاي این پژوهش را
فارغالتحصیالن کارشناسی دانشگاه عالی 194نفر،و فارغ التحصیالن کارشناسی دانشگاه آزاداسالمی 174نفرتشکیل
میدهند .به منظور نمونهگیري در این پژوهش از روش نمونهگیري تصادفی طبقهاي استفاده شده است .ابزار تحقیق،
پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 40گویه میباشد .روایی پرسشنامه به طریق دلفی دراختیار صاحبنظران باتجربه
دانشگاهی قرارگرفت وحا صل دقت نظرآنها دراصالح پرسشنامه لحاظ گردید .پایایی پرسشنامه نیزبراساس آزمون آلفاي
کرونباخ درفارغ التحصیالن دانشگاه عالی 0/.96فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی 0/.91تشخیص داده شد و براي تحلیل
دادهها از روش آمار استنباطی (کولموگورف-اسمیرنوف) استفاده گردید .نتایج پژوهش بیانگراین است که بین برنامه اجرا
شده دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی در ایجاد صالحیت شغل معلمی (دانش حرفهاي ،ارتباطات ،تعلیم وتربیت ،اخالقی) در
فارغ التحصیالن تفاوت معناداري وجود ندارد .لذا پیشنهاد گردید که با هماهنگی وزارت علوم و دانشگاه آزاداسالمی و
آموزش و پرورش موجبات اجرایی نمودن برنامه درسی مبتنی برصالحیت شغلی به صورت آزمایشی اجرا و همچنین
صالحیتهاي افراد قبل از ورود به رشتههاي معلمی سنجیده شود.
واژگان کلیدی :برنامه درسی اجرا شده ،صالحیت شغل ،صالحیت معلمی.

*نویسندهی مسؤول :دانشجوي دکتري برنامهریزي درسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،گروه علوم
تربیتی ،ایران ،تهران.
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قائمی و همکاران

مقدمه
پرورش افراد براي مشاغل متفاوت دنیاي کار ،توسط
آموزش عالی بایستی به گونهاي باشد که نظام آموزش
عالی صالحیتهاي الزم را در زمینه عمومی و تخصصی
در فارغ التحصیالن خود ایجاد نماید.این ممکن نخواهد
شد مگر آنکه برنامههاي آموزش عالی به گونهاي طراحی
شود که بتواند صالحیت و شایستگی مورد نیاز در هرشغل
را در فارغ التحصیالن خو دایجاد نماید .هانتلی () 2003
در پژوهشی کیفی صالحیت معلمان را درشش دسته آماده
سازي مناسب (برنامهریزي و سازماندهی کالس) داشتن
پایه عمیق جهت تسهیل یادگیري ،استفاده از راهبردهاي
مختلف ،مدیریت رفتار فراگیران ،برقراري ارتباط مؤثر با
ذینفعان مدرسه ،حرفهاي عمل کردن و خود آگاهی طبقه
بندي نمود .نتایج یافتههاي دانش پژوه(  )2006نشان
میدهدکه معلمان دربرخی از راهکارهاي تدریس
نارساییهاي دارند .این نارساییها در مقولههاي مانند،
ایجاد آمادگی و انگیزه ،اجرا و آزمایش ،پرسش و پاسخ،
جمعبندي و نتیجهگیري ،ارزشیابی پایانی و تعیین تکلیف
بیشترین درصد رفتارهاي مورد بررسی معلمان را تشکیل
میدهد که یا مشاهده نشده و یا به طور نارسا انجام گرفته
است .معلمان مطالب درسی را با مطالب زندگی واقعی
دانش آموزان کمتر ربط میدهند و به جاي آن که دانش
آموزان را به فرضیه سازي و تفکر علمی وحل مسأله
وادارند ،اغلب سعی میکنند محتوي برنامه را با روشهاي
غیرفعال و سنتی تدریس نمایند و از اصول و راهکارهاي
تدریس که تسهیل کننده فرایند یاددهی –یادگیري
هستند آگاهی کافی ندارند یا فرصت اجراي آن را درکالس
پیدا نمیکنند .
قدسیان و همکاران( ) 2012به تبیین نقش مدیران و
ناظران آموزشی در رشد صالحیت حرفهاي معلمان
پرداخته است آنها بر لزوم توجه به بحث مدیربت آموزشی
و همچنین نظارت و راهنمایی تعلیماتی تأکید میکنند و
بیان میدارند که با همگام نمودن فعالیتهاي آنان زمینه
رشد و صالحیت حرفهاي معلمان فراهم گردد .آنها ابتدا
صالحیت حرفهاي معلمان اشاره دارند و سپس نقش
راهنمایان و مدیران آموزشی و در انتها به همکاري میان
آنان پرداخته است .هونگ وهمکاران(  )2008عدم تناسب
بین صالحیتهاي تربیت معلم پیش از خدمت و
صالحیتهاي مورد نیاز معلمان را مورد بررسی قرار دارند
و با استفاده از تحلیل عامل صالحیت معلمان را درشش
دسته ي سیستم ارزشها ،توانایی فکري ،مهارت بین
فردي ،توانایی مدیریت ،توانایی حرفهاي و توانایی
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شخصیتی تقسیم بندي نموده ،نتایج تحقیقات نشان داد
که بین نظر معلمان درمورد صالحیت تربیت پیش
ازخدمت ونیازمنديهاي شغلی درحال خدمت تفاوت قابل
مالحظهاي وجود ندارد (کریمی .)2008،رووف( )2007
معلم حرفهاي را واجد شش شرط میداند’’-1تسلط به
رشته تخصصی و آگاهی از دانش موجود جهانی -2توان
توضیح مطالب به مخاطبان و به کارگیري اندیشه و
تفکرآنان -3باورهاي درخور و صحیح نسبت به جامعه
مردم و رفتارهاي آنان -4باورهاي مثبت در موردخود
 -5باورهاي مناسب و سازگار درباره مقاصد و هدفهاي
جامعه ،مدرسه،کالس درس ،همچنین اهداف فردي و
حرفهاي -6رسیدن به خودکشفی و پیداکردن شیوههاي
خالق و سازنده و تدریس فردي’’ .برهمین مبنا ارزشیابی
معلم را برهمین شش اصل میداند .تا کنون تحقیقات
فراوانی در زمینه صالحیتهاي معلمان خوب به عمل آمده
است تا راز موفقیت آنها کشف شود ،در هر یک از این
تحقیقات فهرستی از صالحیتها که نشان دهنده
ویژگیهاي معلم خوب است آمده است ،تا آن جا که برخی
از محققان اعتراف کردند که هیج روشی که منحصراً
شایستگی معلمان را بیان کند نیست .اما شاید بتوان تمام
ویژگیهاي معلمان را در دو جمله خالصه کرد (دلبستگی
به حرفه معلمی و نگرش شاگرد مداري )( .رووف )2007،
با توجه به برنامه مشترک دانشگاههاي دولتی ،آزاد اسالمی
شناحت فرصتها و تهدیدها و اینکه چه مقداردانشگاهها
توانستهاند صالحیت شغل معلمی را در فارغ التحصیالن
افزایش دهند اهمیت ویژهاي دار د و تحقیق در این زمینه
میتواند به بهبود برنامههاي دانشگاهها ودر نهایت براي
بهبود جریان تعلیم درکشور ،راهگشا باشد .این پژوهش در
پاسخ به این سؤال است که آیا بین برنامه درسی اجرا شده
دانشگاههاي آزاد و دولتی در ایجاد صالحیت شغل (تعلیم
و تربیت ،اخالقی ،دانش حرفهاي ،ارتباطات معلمی) معلمی
فارغ التحصیالن تفاوت معناداري وجود دارد؟

مواد وروشها
جامعه آماري این پژوهش را دو گروه تشکیل میدهند
که با توجه به سالنامه آماري استان خراسان رضوي برآورد
شده است در این برآورد وروديهاي سال 2010-2011به
عنوان فارغ التحصیالن سال  2014-2015در نظر گرفته
شده اند،و عبارتند از:
-1فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی دانشگاههاي دولتی
دررشتههاي دبیري و آموزگاري که تعداد آنها حدود
42743نفراست.
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–2فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی دانشگاههاي آزاد
رشته دبیري و آموزگاري سال که تعداد آنها حدوداً
 38256نفر است .به منظور برآورد حجم نمونه در این
پژوهش از جدول کرجسی و مورگان(1970نقل از نادري،
سیف  ) 2012استفاده شده است.
 -3تعداد نمونه آماري فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی
دردانشگاهها عالی194نفر میباشدکه 96مرد و  98زن
بطور تصادفی انتخاب گردید
 -4تعداد نمونه آماري فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی
دانشگاههاي آزاد 174میباشد که 105و  69زن بطور
تصادفی انتخاب گردید.
با توجه پراکندگی جامعه و براي اینکه زیر گروهها
یعنی هر جامعهاي به اندازه تعدادش ،در نمونه نماینده
داشته باشند از روش نمونهگیري تصادفی طبقهاي استفاده
شده است .بنابراین تعداد نمونه هر یک ازدو جامعه آماري
به شرح زیر می باشد.
جدول شماره- 1آمار دانشجویان فارغ التحصیل2015
سال 93

جامعه

دولتی

مرد

زن

21256

21694

ازاد

بین برنامه اجر شده دانشگاه آزاد و عالی در ایجادصالحیت دانش حرفهاي تفاوت معناداري وجود دارد.
جدول شماره  – 2دادههای صالحیت دانش حرفه ای
نمونه آزمون کولموگورف –اسمیرنوف
تعداد

343
3.2566

میانگین

.78253

انحراف استاندارد

.252

مطلق

.229

مثبت

-.252

منفی

4.667

چون مقدار  Dبه دست آمده ( )4.667از مقدر Dمبین
جدول کمتر است پس فرضیه صفر را نمیتوان رد کرد
بنابراین بین برنامه درسی اجرا شده دانشگاهها در ایجاد
صالحیت دانش حرفهاي شغل معلمی تفاوت معناداري
وجود ندارد .بین برنامه اجرا شده دانشگاه آزاد و عالی
در ایجاد صالحیت ارتباطات معلمی تفاوت معناداري
وجود دارد.
جدول شماره  - 3داده های صالحیت ارتباطات معلمی
نمونه آزمون کولموگورف –اسمیرنوف
تعداد

جمع

مرد

زن

جمع

3.6597

میانگین

42743

96

98

194

.82114

انخراف استاندارد

23039

15217

38256

105

69

174

.264

مطلق

ابزار پژوهش
به دنبال طراحی فرضهاي اساسی پژوهش اقدام به
طراحی گویههاي پرسشنامههاي براي پوشش موضوع
تحقیق صورت گرفت ،و از پرسشنامه محقق ساخته ،بر
اساس پرسشنامه صالحبتهاي شغلی معلمی کاستر
( )2012بعنوان ابزار اصلی تحقیق استفاده شد پرسشنامه
داراي  40سؤال و براي هر فرضیه پژوهشی  10سئوال در
مقیاس درجهبندي لیکرت (خیلیکم؛ کم ،متوسط ،زیاد و
خیلی زیاد) میباشد .روایی پرسشنامه به طریق دلفی در
اختیار صاحبنظران با تجربه دانشگاهی قرارگرفت و حاصل
دقت نظر آنها در اصالح پرسشنامه لحاظ گردید .پایایی
پرسشنامه نیز براساس آزمون آلفاي کرونباخ درفارغ
التحصیالن دانشگاه عالی 0/.96فارغ التحصیالن دانشگاه
آزاد اسالمی 0/.91تشخیص داده شد.

یافته ها
براي تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار spss
استفاده شد و با استفاده از روش آماري کولموگورف –
اسمیرنوف به تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها پرداخته
شد( .زارع و همکاران )2010،که نتایج آن در جداول(-2
 )5-4-3آمده است.

حداکثر تفاوت

کولموگورف –اسمیرنوف

335

نمونه

پارامترها

.208

مثبت

-.264

منفی

4.827

پارامترها

حداکثر تفاوت

کولموگورف –اسمیرنوف

چون مقدار  Dبه دست آمده ( )4.827از مقدر Dمبین
جدول کمتر است پس فرضیه صفر را نمیتوان رد کرد
بنابراین بین برنامه درسی اجرا شده دانشگاهها در ایجاد
صالحیت ارتباطات شغل معلمی تفاوت معناداري وجود
ندارد.
بین برنامه اجر شده دانشگاه آزاد و عالی در ایجادصالحیت تعلیم و تربیت تفاوت معناداري وجود دارد.
جدول شماره  -4داده های صالحیت تعلیم و تربیت
نمونه آزمون کولموگورف –اسمیرنوف
تعداد

327
3.5443

میانگین

.92197

انحراف استاندارد

.255

مطلق

.188

مثبت

-.255

منفی

4.614

پارامترها
حداکثر تفاوت

کولموگورف –اسمیرنوف

چون مقدار  Dبه دست آمده ( )4.614از مقدار Dمبین
جدول کمتر است پس فرضیه صفر را نمیتوان رد کرد
بنابراین بین برنامه درسی اجرا شده دانشگاهها در ایجاد
صالحیت تعلیم و تربیت معلمی تفاوت معناداري وجود
ندارد.
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بین برنامه اجر شده دانشگاه آزاد و عالی در ایجادصالحیت اخالقی تفاوت معناداري وجود دارد.
جدول شماره- 6داده های صالحیت اخالقی
نمونه آزمون کولموگورف –اسمیرنوف
تعداد

355
3.8000

میانگین

.97250

انحراف استاندارد

.212

مطلق

.164

مثبت

پارامترها

حداکثر تفاوت

آمـوزگار مـیگـردد) بـا رویـکـرد صـالحیـت از
دیدگاههاي ذینفعان (دانشجویان ،دانش آموختگان،
شاغلین مرتبط) و صاحبنظران (اساتید و مدرسان) بمنظور
شناسایی و تعیین صالحیتها استفاده گردد و براي اینکه
طراحی برنامههاي درسی آموزش عالی با رویکرد مبتنی بر
صالحیت شغل معلمی به خوبی انجام پذیرد ،بایستی
مسؤوالن مربوطه از آموزشهاي الزم در این خصوص
برخوردار شوند.

منفی

-.212

References

کولموگورف –اسمیرنوف

4.003

چون مقدار Dبه دست آمده ( )4.003از مقدر Dمبین
جدول کمتر است پس فرضیه صفر را نمیتوان رد کرد
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Abstract: The Present Study Was to Compare The Curriculum implemented on teacher training
qualification the teachers job, Graduates .free university and the university of the state run of
Khorasan Razavi Provinc done. The research of the type of evaluation that researcher was during a field
research method help the anase .the statistical research community makeup two groups that include
:Islamic Azad university graduate excellent a universities in the academic year93-94 according to the
community static l dispersion statistical society volume brings 90 years of korasan Razavi Province help.
In order to size entries in the years 90-91 as graduate of the93-94 on the flotsam .Validity of the question
as well on the basis of the test state college graduates Cronbakh alpha in 90% of graduates of Islamic
Azad university 91% were diagnosed .In order to describe the data of the method of descriptive statistics
(frequency and percentage table) and analyze the data from the method of statistical inference
(Colomogrof _Smirnof)The results of the present study indicates that the program has been implemented
between the Islamic Azad university and excellent university teaching job in establishing the
qualification( knowledge , communication ,organizing teaching, learning ,behavioral)there are no
significant difference between graduates In order to decide the sample size in this study was to determine
the sample size formula kerjesi –morgan it has been used .A number of examples of this research are as
follows :graduates of the ACT state university 194 people . group alumni Islamic Azad university 174
people .In order to sampling in this research the method of sampling random class is used..A research
tool the researcher that includes 50 questions .Validity of the questioner provided by Delphi. Academic
scholars with experience in lower sxony and the out come of their opinion on the accuracy of the term. In
terms of the questionnaire .There fore the proposal coordination with the ministry of science Islamic
Azad university and education causes to executive job qualification test run as well as persons before
arrival to be measured teacher

Keywords : Curriculum Implemented, Qualification job, Qualification.
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