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 انیدانشجومعلماندانشگاهفرهنگتیدرتربایحرفههایشایستگی

   یحجت اله الماس


 

 چکیده
در تربیت معلمان دانشگاه فرهنگیان  ای حرفه های شایستگیهد  بررسی جایگاه پژوهش حاضر با 

این پژوهش از نوع کاربردی است که در آن کوشش شده است مطالب به روش  انجام شده است.

و ابزار فیش برداری جمع آوری شود و با روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار  ای کتابخانه

در تحقیق انجام شده، و مطالب با مراجعه  مورد نظر کار طبقه بندی آنها خراج اسنادگیرد؛ سیس با است

استخراج شده و در نهایت الگوی الگوی  های معتبر و کتاب ها مقاله، ها نامهبه منابعی مانند پایان 

 در تربیت دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان تدوین شد. ای حرفه های شایستگی

 ، دانشجو معلمان، دانشگاه فرهنگیان.ای حرفه های ستگیشای واژگان کلیدی:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به  یمسئول( معاون مرکز آموزش زبان فارس سندهینو) تهران یدانشگاه عالمه طباطبائ یآموزش یرشته تکنولوژ یدکتر

 61183314768 تماس، شماره hojatalmasi53@gmail.com ،یزبانان دانشگاه عالمه طباطبائ یفارس ریغ
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 مقدمه

را به عنوان قدرت، توانایی انجام یک وظیفه، نتیجه کاربرد مناسب دانش  1فرهنگ آکسفورد شایستگی

( معتقد است شایستگی 2666) 2(. هانستین3ص  1388کند )کرمی، صالحی،  و مهارت تعریف می

هایی  ها و انگیزهها و مهارت های مرتبط، انواع دانش رفتارها یا فعالیتای از  عموماً به عنوان مجموعه

است که پیش نیازهای رفتاری، فنی و انگیزشی عملکرد موفقیت آمیز در یک نقش یا شغل شخصی 

توان گفت شایستگی مهارت و توانایی یادگیرنده در انجام  با توجه به تعاریف ذکر شده میباشند.  می

های زندگی است. از این منظر،  یادگیری در درون موقعیت کرد در یک حیطهآمیز عمل موفقیت

های محیطی با به شود که یادگیرنده در پاسخ به نیازها و چالش ، توانایی ذهنی محسوب می«شایستگی»

 سازد، همچنین های واقعی آن را شخصاٌ می ها و نگرش در موقعیتکاربستن مستمر دانش، مهارت

ها، رفتارها، راهبردها،  ( شایستگی را، ترکیبی از دانش، محتوا، فرایندها، توانایی2668دیکن و کریک )

های فردی، دریافت فردی و انگیزه فرد یا گروه در به اجرا درآوردن  ها، ویژگی ها، ارزش ها، ایده نگرش

 .داند سازد می ها و وظایف در سطوح مناسب که فرد را شایسته می ای از نقش نقش یا مجموعه

تعبیر شده است در اینجا به « صالحیت»معادل « شایستگی»از آنجا که در بسیاری از اسناد واژه 

صالحیت به معنای، مناسب برای مقصود، درخور و  پردازیم: تبیین این مفهوم در کنار شایستگی می

دن به یک حرفه پذیرش یا به معنای توانایی برای وارد ش کننده، یافته قابل کننده، درست سزاوار، کفایت

خاص است که ارتباط مستقیمی با گواهی دانش یا تأییدیه در آن حرفه دارد. پیشینۀ کاربرد این دو واژه 

، اند نشدهدر این حوزه قائل  ها واژهتفاوت چندانی در مفهوم این  دهد میدر موضوع تربیت معلم نشان 

به عنوان شرط الزم برای ورود به  واژه شایستگی و صالحیت را برای توان میلذا با کمی مسامحه 

 حرفۀ معلمی ضروری تلقی نمود.

طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح بوده است.  مفهوم صالحیت معلمی در تاریخ تربیت اسالمی به

ای که برای معلم تبیین کرده است،  شهید ثانی در قرن دهم هجری در کتاب منیه المرید، اولین وظیفه

دار منصب تعلیم گردد، باید قبالً مراتب صالحیت را برای  واهد عهدهخ کسی که می"چنین است: 

 "تصدی چنین مقامی در خود فراهم آورد و باید این صالحیت در تمام مظاهر وجود او پدیدار باشد 

از معلم انتظار نداریم که فقط "(. ابن خلدون بیان کرده است که 1371)شهید ثانی، ترجمه حجتی، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.competency 

2.Hauenstin 
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یش از آن توقع داریم که یک سرمشق خوب برای محصالن باشد و فقط در این مدرس باشد، بلکه ب

کند. در شناخت میزان و کیفیت  صورت است که صالحیت و شایستگی اطالق معلمی به وی پیدا می

فرهنگ و تمدن یک اجتماع بیش از هر چیز باید بیرسیم، معلمان آن فرهنگ یا تمدن 

 (.463، ص 1364)شعاری نژاد، "اند کیست

ها متمایز کند،  ای که بتواند حرفه معلمی را از سایر حرفه ها با ویژگی تعریف مفهوم صالحیت

چندان ساده نیست. به عقیده پژوهشگران، مفهوم صالحیت معلمان، گرچه تاریخچه طوالنی در 

اتی تحقیقات آموزشی و تربیتی دارد، توافقی برای تعریف این مفهوم وجود ندارد. فقدان تعریف عملی

ای تعبیر شده است که از  شده و این مفهوم به سازه ها در منابع علمی تصریح قبول برای صالحیت قابل

 (.2611، 1نظران متفاوت است )بورجونز و ترامپ دید صاحب

ها  ها، نگرش ها، دانشصالحیت معلمی؛ طبق تعریف یونسکو به معنای دربرداشتن و توسعه مهارت

ای را موجب  ای با هم ترکیب شده و عملکرد جامع شایسته ور پیچیدهط هایی است که به و ارزش

ها  شوند، مثالً استانداردهای مبتنی بر صالحیت ها، استانداردها مشخص می شوند. بر مبنای صالحیت می

اندرکاران بهداشت و درمان.  معلم ومدیریت دست های تربیت ای، دانشگاه های فنی حرفه در آموزش

ها و استانداردهای مبتنی برآن در ارائه گواهینامه و اعتبارنامه معلمی در بعضی  حیتکاربرد دیگر صال

 (.2667کشورها بوده است )یونسکو، 

در مقایسۀ مفهوم صالحیت و شایستگی  (1314به نقل از حسین زاده یوسفی،  1110) 2آرمسترانگ

شود که  ان رفتاری تعریف مییکی مفهوم آرمانی است و به عنو 3دارد که؛ صالحیت اینچنین بیان می

های مقتضی آنها را به سطح باالیی از عملکرد برساند. شایستگی  کارکنان باید کسب کنند تا در موقعیت

از  ای مجموعه بستن به کار و تسلط به واسطه های مشخص درزمینه کارهای واقعی های انجام به توانایی

 به نیز خود ها شود. شایستگی اطالق می استاندارد براساس فنی دانش و دانش، مهارت، نگرش

 های آرمانی در عمل است. در شوند؛ به عبارت دیگر ویژگی می تقسیم محوری فنی و های شایستگی

( 2611)باشد. از این جهت در اسناد یونسکو  می نیاز مورد ها شایستگی انواع از ترکیبی حر  و مشاغل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Bourgonje & Tramp 

2. Armstrong 

3. competence 
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های عمومی باید دارای  لیت معلمی، عالوه بر صالحیتآمده است که؛ معلم برای ورود به حرفه پرمسئو

های بسیاری در خصوص  ای باشد. بر همین اساس پژوهش های حرفه ها یا همان شایستگی صالحیت

ها صورت  هایی برای این صالحیت ای و یا تدوین مالک های حرفه بررسی چیستی و چرایی صالحیت

 پذیرفته است.

خصوص فرایند یادگیری در انسان موجب شده نگاهی متفاوت به شده در  های انجام نتایج پژوهش

توان یادگیری را فقط به  مفهوم صالحیت مطرح شود. با توجه به اینکه بر اساس دیدگاه سنتی نمی

معنای تغییر در رفتار تعبیر کرد و معنای دیگری از جمله تغییر در فرایندهای ذهنی، خلق معنا در ذهن، 

های انسانی و مادی است، از این جهت  دی و اجتماعی، ایجاد شبکهساخت دانش به صورت فر

توان گفت:  شود بلکه برای مفهوم صالحیت این چنین می صالحیت نیز فقط تغییر در رفتار خالصه نمی

ها،  ها، نگرش ها، دانشفرایندی رو به رشد، مستمر و مادام العمر است که طی آن معلمان مهارت

 دهند. های مستمر ارتقاء می ی خود را از طریق یادگیریی چند گانهها ها، توانایی انگیزه

 

(1310ای از تحوالت سازه صالحیت معلمی )احمدی،  خالصه 1 جدول  

ه 
ده

11
76

 
صالحیت، به معنای توانایی انجام یک فعالیت ویژه مطابق با یک استاندارد از پیش 

ها و  ای از فعالیت ن مجموعهعنوا شده، تحت تأثیر روانشناسی رفتارگرایی و به توصیف

 شد. های عملی گسسته در نظر گرفته میمهارت

ه 
ده

11
66

 

های صالحیت محوری، پیشرفت  اوج توجه به صالحیت محوری به دلیل این ادعا که برنامه

آموزان افزایش داده است، تقویت اندیشه صالحیت محوری با نگرش  تحصیلی را در دانش

برای معلم باکیفیت، اثربخش و پاسخگو، تمرکز بر نتیجه و رفتارگرایی، افزایش تقاضا 

 باشد. های این دهه می جای فرایند، تأکید بر نمره و آزمون از ویژگی محصول به

ه 
ده

11
86

 

معلم صالحیت محور با انتقاداتی روبرو شد. طبق نگاه این منتقدان، معلم خوب  تربیت

شده، تعریف  و استانداردهای از پیش تعیینها، معیارها  تواند به سادگی توسط صالحیت نمی

شود. نگاه صرفاً فنی به معلم، سطحی شدن عملکرد معلمان و عدم درک یکیارچه از مفهوم 

 رفت. تربیت، از محورهای انتقادی به شمار می
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ه 
ده

11
16

 

عنوان  ها به ها، توجه به صالحیت توجه به رویکرد جامع و یکیارچه ناظر به صالحیت

هایی که منجر به عملکرد ماثر معلم  ای از نگرش، مهارت، دانش و ارزش دهترکیب پیچی

گرایی به شود. توجه بر فرایند تکاملی و ظرفیت قابل توسعه، رویکردهای سازنده می

 آمد. های این دهه به شمار می های معلمی از ویژگی صالحیت

ه 
ده

26
66

 
ون
اکن
ت

 

گرایی، نقش عوامل فرهنگی و چند  سازندههای معلمی با رویکرد و نگاه  توجه به صالحیت

های عاطفی و اجتماعی، تغییر نگاه فنی به نگاهی جامع و یکیارچه  فرهنگی، توجه به حوزه

رود. این نگاه توسط یونسکو مورد  های این دهه به شمار می و مفهوم مدرسه امن از ویژگی

کرد مبتنی بر هد  مشتق دوراز روی تأکید قرار گرفته است. یونسکو مفهوم صالحیت را به

 از رفتارگرایی و در قالب شرایط یادگیری در زندگی واقعی توصیه کرده است.

 

ای  توان اصطالح شایستگی و صالحیت را برای توصیف مجموعه با توجه به تعاریف فوق می

العات، ها به کار برد که ترکیب واحدی از دانش و اط ها، انگیزه ها، ارزش پیچیده از رفتارها، نگرش

کند و با عملکرد در یک نقش سازمانی مرتبط است )کرمی،  ها را منعکس می مهارت، توانایی و انگیزه

 (.1388صالحی، 

 یک از و نوع یک از ها همه شایستگی که است این دارد وجود ها شایستگی مورد در که مهم نکته

بیردازند  ها شایستگی انواع یبند دسته به نظران صاحب که است موجب شده همین امر و نیستند جنس

 شود: که در زیر به بعضی از آنها اشاره می

 انواع شایستگی

 ای و فردی. دریک دسته بندی شایستگی در سه گروه دسته بندی شده است: سازمانی، حرفه 

شود یک سازمان قدرت رقابت با  شایستگی سازمانی: عوامل منحصر به فردی هستند که باعث می

ای یا شغلی: توانایی است یک فرد باید از خود نشان دهد تا  ته باشد. شایستگی حرفهدیگران را داش

بتواند در یک شغل نقش، کارکرد، وظیفه، تکلیف در سطح کوچکی از یک سازمان یا کل یک سازمان 

های یک حرفه یا کارکرد بر طبق  موفق و کارآمد باشد. شایستگی فردی: توانایی انجام فعالیت

رود که بتوانند به این  اند و از افراد انتظار می ایی که در استخدام افراد در نظر گرفته شدهاستاندارده

 (.1310استانداردها دست یابند )عابدی کرجی بان، رضاعلی، 
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ی؛ دانش، مهارت، توانایی و نگرش ( انواع شایستگی به چهار دسته1314حسین زاده یوسفی )

 تقسیم کرده است:

تحصیلی  سطوح در راه تحصیل از نظری ی معلوماتتوسعه فرآیند بهنش: شایستگی در سطح دا

به  و آید می به شمار نگرش و هامهارت توسعه معلومات، زیربنای و شود. توسعه دانش می حاصل

 ندارد. ها توسعه شایستگی در چندانی خود، تأثیر خودی و به تنهایی

 تکرار از راه عمل. مهارت در علم سازی دهپیا توانایی از است عبارتشایستگی در سطح مهارت: 

 کیفیت بهبود به مهارت، منجر یابد. توسعه می توسعه و به دست آمده واقعی محیط در دانش کاربرد

مثال،  بود. برای زیادی نخواهند تأثیر موارد، معلومات، منشأ از آن، در بسیاری شود: بدون می عملکرد

تدریس اثربخش را  تواند عمل، نمی تدریس در اصول ردنک تجربه و به کارگیری بدون معلمی هیچ

 کسب کند.

 را که شخص سازد می مصور را وسیع و ثبات با خصلتی توانش یکشایستگی در سطح توانایی: 

مهارت،  و توانایی واقع سازد. در می فکری مقید و فیزیکی در مشاغل عملکرد نهایت و دستیابی برای

 کارهاست، اما فیزیکی انجام برای خاص مهارت ظرفیتی که است این درها  آن و تفاوت بوده هم مشابه

 سازد. می مشخص را فکری کارهای انجام ظرفیت توانایی

ازمسائل جهان اطرا .  انسان ذهنی تصویرسازی ازقابلیت است عبارتشایستگی در سطح نگرش: 

 دهد. درک می رده، شکلک را تبیین وی عمل و اندیشه میدان که است چارچوبی انسان ذهنی تصویر

 اوست. ذهنی تصویر مبنای عمل، بر برای وی گیری و تصمیم خود های پیرامون از پدیده انسان

روند که ترکیب واحدی از دانش،  ای از رفتارها به کار می ها برای توصیف مجموعهشایستگی

زمانی/ زندگی مرتبط کند که با عملکرد در یک نقش سا ها را منعکس میها و ارزشها و نگرشمهارت

 ها سازمان برخی که دارند اعتقاد (1314همکاران )به نقل از حسین زاده یوسفی،  و سینگالاست. 

از: استعداد )کالمی،  اند عبارت گیرند که می در نظر شخص کل از هایی جنبه عنوان را به ها شایستگی

خاص،  خاص، شغل مومی، حرفهها )تفکر، رهبری(، دانش )ع توانایی و هاعددی، فضایی(، مهارت

بنیه، انرژی(، سبک )رهبر، مدیر،  و فیزیکی )طاقت های خاص(، شایستگی سطح خاص، سازمان

روحیات )انصا (،  و ها ها، اعتقادات، نگرش گیری اجتماعی(، اصول، ارزش کارگر(، شخصیت )جهت

 حقایق(. با ارتباط با مردم، در ارتباط عالیق )در



 

 

 

 

 

 

 

 

 97 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انیدانشجو معلمان دانشگاه فرهنگ تیدر ترب ای حرفه های شایستگی

 

 1مانای معل شایستگی حرفه

ای معلمی فاقد اعتبار الزم است و از طرفی  های عملی و حرفه از آنجا که تربیت معلم بدون آموزش

باشد؛ بنابراین تک بعدی توجه  ای و اطالعات خاص این حرفه می حرفه آموزی نیاز به دانش زمینه

دهد بنابراین  تواند به تربیت معلم شکل کردن و در محور قرار دادن این دو مقوله به تنهایی نمی

های تربیت  های معلمی در کانون توجه سیاستگذاران و دست اندرکاران نظام ها و صالحیت توانایی

 معلم در جهان قرار گرفت.

های تربیت معلم بر محور انتقال دانش معلمی بنا شده بود. دانش  ها برنامه درسی و آموزش سال

و دروس تخصصی و تسلط کامل بر دانش  معلمی عبارت بود از اطالعات الزم در حوزه تدریس

های موضوعی. در پی تغییراتی که در کلیات این برنامه ایجاد شد مهارت آموزی و توسعه مهارت

ای معلمان تأثیر  های تربیت معلم گنجانده شد. شایستگی حرفه ها و برنامه ای معلمی در فعالیت حرفه

دارد از این رو انجام مطالعات نوآورانه در این  زیادی بر روی یادگیری و پیشرفت تحصیلی فراگیران

 (.2616، 2باشد )کیسر، بلومک، کوینگ، بوس، دورمن و هاوس های مهم می زمینه از اولویت

ی درسی و های تربیت معلم در کشورهای مختلف از جمله ایران در برنامه تحوالت ادوار نظام

توان در  بر آن حاکم بوده است این رویکردها میدهد رویکردهای مختلفی  های تربیتی نشان می فعالیت

 موارد زیر خالصه نمود:

رویکرد اول: توجه بر انتقال دانش موضوعی و تخصصی معلمان بوده است بدین معنی که میزان 

 شد. آمادگی معلم برای ورود به کالس به میزان تسلط او بر مفاهیم و موضوعات تخصصی سنجش می

های معلمی و مهارت عملی تدریس و کالسداری معلم در اولویت رترویکرد دوم: توجه به مها

 قرار داشت.

 های الزم برای ادای رسالت معلمی. رویکرد سوم: توجه به توانایی

های معلمی بیشتر از ابعاد دیگر مورد  ها و صالحیت نگاه و رویکرد سوم یعنی توجه به توانایی 

شایستگی معلم با سند چشم انداز برنامه درسی ملی آن توجه قرار گرفته است. اگر چه در هر کشوری 

کشور و سند تربیت و آموزش و پرورش و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی آن کشور مرتبط است. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 teachers’ professional competencies 

2 Kaiser, Blömeke, König, Busse, Döhrmann & Hoth 
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های معلمان در اثربخش بودن معلمان و در نتیجه تحقق اهدا  نظام ها و مهارت ها، دانش شایستگی

 (.1313، دادجوی، یوسلیمانی، آموزش و پرورش نقش کلیدی دارند )عبدالهی

دهد که همبستگی بین  (، نشان می1380به عنوان نمونه، نتیجه پژوهش دانش پژوه و فرزاد ) 

های عمومی و اختصاصی معلمان مثبت است؛ یعنی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مهارت

یابد و  نیز افزایش میهای عمومی و اختصاصی معلمان، پیشرفت تجصیلی دانش آموزان افزایش مهارت

 بر عکس.

تواند منجر به عملکرد مطلوب شود، بلکه دانستن باید به  بدیهی است دانستن به تنهایی نمی

ها از  ها که به میدان عمل وارد نشود اما همه توانستن توانستن منجر شود. چه بسا بسیاری از دانسته

دامی همواره از توانستن و عمل کردن طنین ای و عمل کردنی است. صدای بلند هر اق های تجربه مقوله

ای صرفاً از روی ندانستن آنان نیست  های حرفهافکند؛ بنابراین ضعف بسیاری از معلمان در مهارت می

ی قابل توجه اینجاست که توانستن های مختلف است، اما نکته های آنها در مقوله بلکه بخاطر نتوانستن

شود، چرا که اگر همراه با توانایی، انگیزه و ایده نباشد و  خالصه نمیصرفاً در توانایی و دانستن مهارت 

گیرد همچنین  یا اینکه معیارهای ارزشی برای عمل و اقدام وجود نداشته باشد توانستن شکل نمی

داشتن راهبرد و نگرش درست همراه علم و مهارت از ملزومات توانستن است. لذا با توجه به 

 ها و رویکردهای فوق باشد. تواند جامع نگاه رسد مفهوم شایستگی می یرویکردهای فوق به نظر م

دانم به مثابه  می"، "کنم به مثابه معلم فکر می"شایستگی معلم بر چهار جنبه یادگیری تاکید دارد:  

. شایستگی معلم با توانایی "کنم به مثابه معلم عمل می"و  "کنم به مثابه معلم احساس می"، "معلم

شایستگی تدریس متفاوت است. شایستگی تدریس بر نقش معلم در کالس درس، هنر تدریس یا 

-تدریس ومهارت او تاکید دارد، اما شایستگی معلمی فراتر از این موارد است و شامل دانش، مهارت

( 2660و همکاران،  1ی معلمی است )نیجولدهای حرفه ها، راهبردها و ارزش های گوناگون، انگیزه

 های شناختی و فراشناختی است.توان گفت شایستگی معلم ترکیبی پویا از مهارت بنابراین می

ی علم و مهارت همراه با انگیزه، اراده و شایستگی فقط علم و مهارت نیست اما در برگیرنده 

ها،  ها، رفتارها، راهبردها، نگرش راهبرد است. شایستگی ترکیبی از دانش محتوا، فرایندها، توانایی

باشد  های فردی و گروهی می های فردی و گروهی برای اجرا درآوردن نقش ها، ویژگی ارزش ها، ایده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nyjvld 



 

 

 

 

 

 

 

 

 93 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انیدانشجو معلمان دانشگاه فرهنگ تیدر ترب ای حرفه های شایستگی

 

ی ( معتقد است صالحیت یا شایستگی معلم شامل مجموعه1384(. ملکی )1310)عابدی، رضاعلی، 

تواند در جریان تعلیم و تربیت به  هایی است که معلم با کسب آنها میها و مهارت ها، گرایش شناخت

ها را  رش جسمی، اخالقی، عاطفی، اجتماعی، عقالنی و معنوی فراگیران کمک کند و این صالحیتپرو

های معلم را  نماید. از نگاهی دیگر شایستگی ی شناختی، عاطفی و مهارتی طبقه بندی میدر سه حیطه

انش ای شامل د ای تعریف شده است. دانش حرفه ای و تعهد حرفه ای، عمل حرفه در کسب دانش حرفه

ای از  مربوط به محتوا، شناخت دانش آموز و آگاهی از تدریس و عمل یادگیری است. عمل حرفه

ای نیز در  طریق یادگیری، ایجاد محیط یادگیری و سنجش و ارزشیابی تشکیل شده است و تعهد حرفه

باشد.  ها و ارتباطات و اخالقیات می ای، مشارکت، رهبری، ارزش برگیرنده یادگیری حرفه

توان در پنج دسته اصلی؛ دانش تخصصی، صالحیت رفتاری،  ای معلمان را می های حرفه یستگیشا

( 2668و همکاران ) 2(. هونگ2668، 1پداگوژی، ارتباطات، سازماندهی تقسیم بندی نمود )هانتلی

های بین فردی، ها، مهارت های فکری، سیستم ارزش ی؛ تواناییهای معلمی را در شش دسته صالحیت

های شخصیتی طبقه بندی نموده است.  ای و ویژگی های تخصصی حرفه های مدیریتی، توانایی ناییتوا

ها را در پنج دسته طبقه بندی نمود:  های معلمی، آن ها و صالحیت در دسته بندی دیگری از شایستگی

ه ی تخصصی و توسعه مستمر و روزآمد نگی رشته. دانش تخصصی، شامل اطالعات الزم در زمینه1

های مختلف از نظر دانش و  . ارتباطات، شامل برقرای ارتباط ماثر با دانش آموزان با پیشینه2داشتن آن 

. توانایی سازماندهی شامل؛ مدیریت زمان و منابع و تنظیم 3مهارت و سوابق خانوادگی و هدایت آنها 

اثر است: شناسایی . پداگوژی؛ که چهار عامل در آن م4ی درسی و یادگیری دانش آموزان برنامه

ی درسی بر اساس نیازهای نیازهای دانش آموزان و هدایت آنها برای برطر  کردن نیازها، تنظیم برنامه

هایی برای تسهیل یادگیری و رشد دانش آموزان، استفاده از  دانش آموزان مختلف، طراحی فعالیت

اد منشانه، نگرش پیش کنشی، فناوری اطالعات در تدریس، صالحیت رفتاری شامل؛ داشتن رویکرد آز

های الزم برای  ( با بررسی صالحیت1314ها، صداقت و دوستی. شاه محمدی ) کنجکاوی در مورد تازه

ی معلمی در ژاپن؛ صالحیت یادگیری، صالحیت اجتماعی، صالحیت آموزشی، صالحیت کسب حرفه

( 2664) 3. از نظر استرانگکند ی معلمی بیان میهای الزم برای حرفه ی صالحیتفناورانه مجموعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Huntly 

2. Hong 

3. Stronge 
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( 1386های معلمان اثربخش شامل سه بخش دانش، مهارت و گرایش است. کریمی ) شایستگی

ای معلمان را عبارت از؛ آموزشی، رفتاری، شناختی، توسعه  های حرفه های اصلی صالحیت مولفه

( 1384. محمدی )داند ای و فکری می ای، فناوری، تدریس و اخالق حرفه ای، مدیریتی، شخصی حرفه

های مورد نیاز معلمان در عصر دانایی را آشنایی با فناوری اطالعات و قدرت بکارگیری در  شایستگی

جریان آموزش، آشنایی با فنون پژوهش، انجام تحقیق و بهره گیری از نتایج آن در عمل، توجه به 

های  کالسداری و شیوه هایآموزش و پرورش خالق و پرورش خالقیت فراگیران و آشنایی با مهارت

 تدریس نوین بر شمرده است.

ی صاحب نظران و اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت در اینکه معلمان به دلیل نقش مهم تقریباً همه

اند که؛ برخورداری از  ی هر کشوری را دارند هم عقیدههای آینده ای که تربیت نسل و برجسته

های  های و صالحیت ضروری است. از طرفی به شایستگی ی معلمی برای معلمانهای حرفه شاسیتگی

های متفاوتی وجود  های فرهنگی، اجتماعی هر جامعه نگاه ای معلمان بنا به اقتضائات و ویژگی حرفه

های مختلف، انتظارات  ها و دیدگاه دارد، چرا که اجتماعات و اقشار گوناگون اجتماعی با فلسفه

های مورد نیاز معلمان برای  ات سریع علوم و تکنولوژی نیز صالحیتمتفاوتی از معلمان دارند و تغییر

نماید. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به کسب  انجام وظایفشان را دچار تغییر و تحول می

ای معلمان توجه خاصی شده است و همچنین وجود نظام سنجش و ارتقای این  های حرفه شایستگی

ست. با این توصیف هنوز یکی از مسائل مهم در نظام آموزش و پرورش ها را تاکید نموده ا صالحیت

ها و  ای برای بررسی، شناخت، سنجش و ارتقای شایستگی کشور فقدان یک نظام سازمان یافته

 باشد. ی متولیان و دست اندرکاران امر میای معلمان بوده و هموراه دغدغه های حرفه صالحیت

زشی در رشد و توسعه هر کشور و نقش محوری معلم در این های آمو با توجه به اهمیت نظام

معلم هر کشوری است. در ایران نیز پس  معلم گام اساسی بازنگری و اصالح نظام تربیت فرایند، تربیت

ی از پیروزی انقالب اسالمی، ضرورت تغییر نظام آموزشی و متناسب ساختن آن با نیازهای جامعه

ویژه دروس تربیتی در سرلوحه  معلم و به های تربیت ساسی در برنامهانقالبی احساس شد و تغییرات ا

صورت  1301معلم در سال  های تربیت امور قرار گرفت. نخستین تغییرات در مورد دروس تربیتی دوره

های درسی  های جدید برای دروس تربیتی، کتاب گرفت که بر اساس آن ضمن پیشنهاد سرفصل

ریزی و تألیف کتب درس تهیه شد و برای تدریس به  ی دفتر برنامهجدیدی نیز در این زمینه از سو

 معلم ابالغ گردید. مراکز تربیت
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ریزی  به منظور اصالح و بازنگری دروس تربیتی موجود، کمیته تخصصی برنامه 1378در سال 

ریزی آموزشی تشکیل گردید. این کمیته پس از دو سال  دروس تربیتی در سازمان پژوهش و برنامه

ای معلمی را در چهار حوزه تحت عناوین  های حرفه صالحیت 1366العه و بررسی در سال مط

های  و صالحیت 3های عملکردی ، صالحیت2های عاطفی ، صالحیت1های شناختی صالحیت

های جدیدی برای دروس تربیتی پیشنهاد نمود تا در مراکز  تعیین و بر اساس آن سرفصل 4تأثیرگذاری

ها صورت گرفته است و  درآید. از آن زمان تاکنون تغییرات جزئی در این سرفصل معلم به اجرا تربیت

حتی کمیته مذکور نیز باور دارد که محتوا، سرفصل و روش اجرای دروس تربیتی موجود با توجه به 

طور که باید معلمانی توانا،  تواند آن تحوالت جهانی و نیازهای کنونی آموزش و پرورش ایران، نمی

 (.1380تربیت نماید )احمدی،  1466و کارآمد را برای نظام آموزشی ایران شایسته 

های معلمی، کمیته  ( بر اساس اسناد منتشر شده در خصوص انواع صالحیت1310احمدی )

 کند: ی معلمی موارد زیر بیان میهای حرفه صالحیت

شناخت فرایند های شناختی شامل؛ شامل؛ شناخت از خود، شناخت یادگیرنده،  الف( صالحیت 

ها،  های عاطفی مبتنی بر ارزش های عاطفی شامل: صالحیت یاددهی یادگیری ب( صالحیت

های  های عاطفی مبتنی بر عالیق ج( صالحیت ها، صالحیت های عاطفی مبتنی بر نگرش صالحیت

های عملکردی  آموزان، صالحیت های عملکردی معلم در ارتباط با دانش عملکردی شامل: صالحیت

های عملکردی معلم در ارتباط با محیط مدرسه د(  م در ارتباط با کالس درس، صالحیتمعل

های الزم برای یک معلم  های تأثیرگذاری: این صالحیت ماحصل و نتیجه مجموعه صالحیت صالحیت

آموزان از جانب معلم  شدن تأثیر و تغییر در دانش هایی دال بر فراهم است. در این صالحیت ارائه نشانه

دهد، نیست بلکه به آنچه  داند یا انجام می ورد انتظار است. بر این اساس معیار موفقیت معلم آنچه میم

معلم، باید تأکید  دهد، بستگی دارد. در تربیت شود و در عمل از خود بروز می آموز در آن موفق می دانش

های  الحیتبیشتری روی حصول این صالحیت صورت پذیرد. این صالحیت در واقع، برآیند ص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Cognitive Competencies 
2 - Affective Competencies 
3 - Performance Competencies 

4 - Consequent Competencies 
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های حاصل شده  شناختی، عاطفی و عملکردی است. کارورزی احتماالً از دروسی است که اولین نشانه

 این صالحیت در دانشجو معلمان را نشان خواهد داد.

های تربیت معلم در ایران شکل در این  دهد که برنامه های متعددی نشان می البته نتایج پژوهش

( و 1384های احمدی ) توان به پژوهش ها، می ه، از جمله این پژوهشزمینه به شکل موفق عمل نکرد

های  های مطرح شده در برنامه یابی به شاخصه دهد، میزان دست ( اشاره کرد که نشان می1388ریحانی )

شده و نگاشته شده در  ای تدوین های حرفه معلم، حتی در صالحیت های مختلف تربیت درسی دوره

 طلوب نیست.اسناد باالدستی، هم م

 ای دانشجو معلمان شایستگی حرفه

مند و  های تربیتی نظام به مجموعه فرصت« درسی برنامه»از آنجا که در مبانی نظری سند تحول بنیادین، 

ها تعریف شده است و الزم است دانش آموزان برای کسب  ریزی شده و نتایج مترتب بر آن طرح

ها قرار  براساس نظام معیار اسالمی در معرض آن های الزم جهت درک و اصالح موقعیت شایستگی

گیرند تا با تکوین و تعالی پیوسته هویت خویش مرتبه قابل قبولی از آمادگی برای تحقق حیات طیبه 

ی درسی تربیت معلم نیز با (، لذا در برنامه362در همه ابعاد را به دست آورند )مبانی نظری سند، ص 

های نظام تعلیم و تربیت  سی ملی به صورت هماهنگ با سایر بخشتاسی از سند تحول و برنامه در

ی سنتی شود. در مبانی نظری تحول بنیادین تأکید شده ی درسی شایستگی محور جایگزین برنامهبرنامه

دهی محتوا باید با  نگر بوده؛ سازمان پارچه محور و یک درسی باید موقعیت است رویکرد زیر نظام برنامه

های اساسی در هر یک از  محور و تأکید بر مفاهیم، مهارت و ایده رد تلفیقی و مسئلهاتکاء بر رویک

و  ها جهت درک های تربیت صورت گیرد تا فرصت تجربیات دست اول برای کسب شایستگی ساحت

 (.1314اصالح مداوم موقعیت از سوی متربیان را فراهم کند )حسین زاده یوسفی، 

ای را فراهم کند و زمینه  آن است تا شرایط برای تربیت حرفه برنامه درسی تربیت معلم در پی

های ناظر ها و مهارت ای ترکیبی از صفات، توانمندی مجموعه»عنوان  به« شایستگی»مناسب برای تحقق 

متربیان برای درک موقعیت خود و دیگران به عمل فردی و »را فراهم کند که « های هویت به همه جانبه

، «حیات طیبه»ستمر آن )بر اساس نظام معیار اسالمی( در جهت دستیابی به مراتب جمعی برای بهبود م

 نیازمند هستند.
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ای کمک  های تربیتی بتواند به تربیت معلم حرفه ترین بحث در آن است که مجموعه فرصت عمده

را  است که چهار شایستگی« فکور»ای برای طراحان برنامه درسی تربیت معلم معلمی  کند. معلم حرفه

 کسب کرده است:

 شایستگی موضوعی-

 شایستگی تربیتی-

 موضوعی –شایستگی تربیتی -

 شایستگی عمومی-

ها از آن جهت که در جمهوری  دهد که همه معلم هایی را نشان می شایستگی عمومی قابلیت

کنند، کسب خواهند کرد. شایستگی موضوعی آن قابلیتی است که به شخص  اسالمی ایران زیست می

های بشری را فهم نماید. شایستگی تربیتی، شامل آن قابلیتی است که به  کند تا دانشی از دانش میکمک 

تربیتی آن قابلیتی است که شخص را  –کند تا معلمی کند؛ و شایستگی موضوعی  شخص کمک می

ها به طریقی به هم پیوند  کند. همه این شایستگی برای معلمی کردن در یک رشته خاص آماده می

را آشکار سازد. وحدت یافتگی و پویایی دو عنصر « هویت»یا « شخصیت»خورند که در نهایت یک  می

هایی برای یادگیری و کسب  اساسی و بنیادین هویت معلمی هستند. آنچه مطرح است ایجاد فرصت

 (.1314تجربه است که شخصی با چنین خصایصی تحقق یابد )دانشگاه فرهنگیان، 

 ربیت معلم مبتنی بر رویکرد شایستگی محور در اصول زیر مطرح شده است:ی درسی تبرای برنامه

ا برنامه ریزان درسی اهدا  و نتایج یادگیری در قالب شایستگی مورد انتظار و با اتکاء بر  1

 پارچه تعریف شود. یافته و یک رویکرد تلفیقی به صورت عملکرد یا رفتار سازمان

های  های درسی برای خلق فرصت وا و منابع فراتر از کتابا از تنوع و دامنه وسیعی از محت 2

 یادگیری استفاده شود.

هایی فراهم کنند تا او متناسب با نتایج یادگیری  های آموزشی برای یادگیرنده فرصت ا روش 3

زای واقعی،  های مسئله گانه تربیت به انجام تکلیف در موقعیت های یازده مرتبط با هریک از حوزه

های غیرخطی درون  پارچه دانش، مهارت و جنبه عاطفی به صورت شبکه ترکیب یک خودسنجی و

 ارتباطی پیچیده اقدام کند.

زای واقعی یا  های مسئله یابی از شایستگی کسب شده یا عمکرد مورد انتظار در موقعیت ا ارزش 4

 مشابه با واقعیت اجرا شود.



 

 

 

 

 

 

 

 6931، زمستان 8شماره ، سال دوم(؛ یتی)علوم ترب تگانخیفره امیفصلنامه پ ـــــــــــــــــــــــــــــ      

 

44 

 

 روش پژوهش

جمع  ای کتابخانهآن کوشش شده است مطالب به روش این پژوهش از نوع کاربردی است که در  

مورد  آوری شود و با روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ سیس با استخراج اسناد

 ها مقاله، ها نامهدر تحقیق انجام شده، و مطالب با مراجعه به منابعی مانند پایان  نظر کار طبقه بندی آنها

 اج شده و به توصیف مطالب مرتبط با عنوان تحقیق پرداخته شده است.استخر های معتبر و کتاب

 پژوهش های یافته

های  ی استادشاگردی شناختی بر بُعد نگرشی شایستگیالگوی آموزشی کارورزی مبتنی بر نظریه

ها با  در این بخش از پژوهش پایایی آزمون. ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ماثر است حرفه

های  و پایایی مولفه 86/6از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. پایایی پرسشنامه خودارزیابی  استفاده

به  66/6و  81/6، 84/6، 68/6دانش تربیتی، عمل تربیتی، دانش عمومی و دانش تخصصی آن به ترتیب 

می و دانش های دانش تربیتی، عمل تربیتی، دانش عمو و پایایی مولفه 87/6دست آمد. پایایی آزمون نیز 

 به دست آمد. 81/6و  68/6، 64/6، 88/6موضوعی آن به ترتیب 

 گردد. صورت جداول بیان می ها به های آزمودنی در این بخش، اطالعات توصیفی مربوط به ویژگی

 بندی شد. تقسیم 11-22ها، به دو محدوده  سن آزمودنیسن: -

 آموزش ابتدایی بودند. ها ازلحاظ گروه آموزشی درگروه آزمودنیگروه آموزشی:  - 

 ها به شرح جدول زیر است. تحلیل توصیفی داده
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های دو گروه در بعد نگرشی شایستگی  های توصیفی نمرات آزمودنی . شاخص1شکل 

 ای و ابعاد آن حرفه

دهد که میانگین و انحرا  معیار پیش آزمون و پس آزمون گروه  های جدول فوق نشان می یافته

( و در 13/17، 64/61و  83/8، 71/04ای به ترتیب ) آزمایش در متغیر بعد نگرشی شایستگی حرفه

شود نتایج نشان داد که در  ( است. همچنان که مشاهده می10/8، 11/00و  06/7، 61/46گروه کنترل )

های آن، میانگین پس آزمون گروه آزمایش  ای و تمامی مولفه نمره کل بعد نگرشی شایستگی حرفه

 پیشرفت بیشتری نسبت به گروه کنترل داشته است.

ها و به  ه به طرح پژوهش حاضر که از نوع پیش آزمون و پس آزمون بود، برای تحلیل دادهبا توج

منظور کنترل اثر پیش آزمون از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. قبل از اجرای تحلیل کوواریانس 

ها،  اند از: همگنی واریانس ها عبارت های انجام کوواریانس رعایت شود. این مفروضه باید پیش فرض

 گروه متغیر
 گروه کنترل گروه آزمایش

 انحرا  معیار میانگین انحرا  معیار میانگین

 دانش تربیتی
 47/2 77/11 16/3 02/14 پیش آزمون

 68/3 16/13 00/4 80/21 پس آزمون

 عمل تربیتی
 66/2 66/14 77/4 14/21 پیش آزمون

 14/2 28/26 46/6 14/31 پس آزمون

 
 12/2 71/16 41/1 11/13 پیش آزمون

 66/3 38/14 66/3 46/16 پس آزمون

دانش 

 تخصصی

 66/6 42/4 86/1 67/0 پیش آزمون

 03/2 71/7 61/2 06/8 پس آزمون

نمره کُل بُعد 

نگرشی 

شایستگی 

 ای حرفه

 06/7 61/46 83/8 71/04 پیش آزمون

 10/8 11/00 13/17 64/61 پس آزمون
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ها از آزمون  ها. برای بررسی مفروضه همگنی واریانس همگنی ضرایب رگرسیون و نرمال بودن داده

 لوین استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است.

 ها براساس آزمون لوین : محاسبات برابری واریانس2جدول 

 F متغیرها
درجه آزادی 

 اول

درجه آزادی 

 دوم
 سطح معناداری

شایستگی بعد نگرشی 

 ای حرفه
14/1 1 28 17/6 

نشان داد،  60/6ای مقدار سطح معناداری را بزرگتر از  نتایج در متغیر بعد نگرشی شایستگی حرفه

باشد. همچنین نتایج بررسی همگنی ضرایب  ها برقرار می توان گفت شرط برابری واریانس بنابراین می

 رگرسیون در جدول زیر گزارش شده است.

 همگنی ضرایب رگرسیون ونآزم .3 جدول

 منبع تغییر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

تعامل گروه و پیش 

 آزمون بعد نگرشی

 

 

66/4 1 66/4 628/6 87/6 

شود،  در جدول نتایج آزمون همگنی ضرایب رگرسیون گزارش شده است. همانگونه که مشاهده می

 87/6و سطح معناداری آن  628/6ل گروه و پیش آزمون بعد نگرشی مشاهده شده برای تعام Fمقدار 

ها نیز با  کند. همچنین نرمال بودن داده ها از همگنی شیب رگرسیون پشتیبانی می باشد، بنابراین داده می

آزمون کلموگرو  اسمیرنف محاسبه شد که نتایج آن نشان داد این آزمون غیر معنادار است 

(660/6p>؛ بنابراین ن)ها نیز برقرار است. با بررسی  مرات، نرمال بوده و مفروضه نرمال بودن داده

ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی وضعیت نمرات کلی بعد نگرشی  تمامی مفروضه

 ای در دو گروه استفاده شد که نتایج آن در ادامه خواهد آمد. شایستگی حرفه
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متغیری مربوط به نمرات کلی بعد نگرشی . نتایج تحلیل کوواریانس تک 4جدول 

 ای شایستگی حرفه

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداری 

 60/6 88/3 46/721 1 46/721 همیراش

 661/6 27/27 67/4267 1 60/4267 گروه

 - - 17/176 26 06/4324 خطا

 - - - 36 66/144373 کل

 

های  ای گروه دهد، میانگین نمرات کلی بعد نگرشی شایستگی حرفه نشان می های جدول داده

های  آزمایش و کنترل پس از حذ  اثر پیش آزمون به طور معناداری با هم تفاوت دارند. میانگین

و این مقدار  83/27ای برابر با  اصالح شده گروه آزمایش در پس آزمون بعد نگرشی شایستگی حرفه

توان گفت الگوی  درصد اطمینان می 11هد با  ها نشان می باشد. این یافته می 16/06برای گروه کنترل 

ای  های حرفه ی استادشاگردی شناختی بر بُعد نگرشی شایستگیآموزشی کارورزی مبتنی بر نظریه

 دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ماثر است.

های بعد نگرشی شایستگی  در مولفه در ادامه و به منظور بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل

های زیر  ای از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد، در این نوع تحلیل باید مفروضه حرفه

اند از همسانی  ها عبارت رعایت گردد تا بتوان به نتایج منتج شده اطمینان کرد. این مفروضه

گنی ضرایب رگرسیون و نرمال بودن ها، هم کوواریانس، همگنی واریانس –های واریانس  ماتریس

کوواریانس از آزمون باکس استفاده شده است  –های واریانس  ها. برای بررسی همسانی ماتریس داده

 که نتایج آن در جدول زیر قابل مشاهده است.

 آزمون باکس. 0 جدول

Box's F df1 df2 سطح معناداری 

11/18 03/1 16 26/3648 21/6 

بیشتر است لذا نتیجه  60/6دهد که سطح معناداری آزمون باکس از  ن مینتایج جدول باال نشا

باشند.  کوواریانس همگن می –های واریانس  شود که فرض صفر پذیرفته شده و ماتریس گرفته می
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ها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آمده  برای بررسی مفروضه همگنی واریانس

 است.

 

 ها براساس آزمون لوین ات برابری واریانس. محاسب7جدول 

درجه آزادی  F متغیرها

 اول

درجه آزادی 

 دوم

 سطح معناداری

 617/6 28 1 1 دانش تربیتی

 101/6 28 1 10/1 عمل تربیتی

 48/6 28 1 06/6 دانش عمومی

دانش 

 تخصصی

20/6 1 28 72/6 

توان گفت  نشان داد، بنابراین می 60/6ز ها مقدار سطح معناداری را بزرگتر ا نتایج در تمامی مولفه

باشد. همچنین نتایج بررسی همگنی ضرایب رگرسیون در جدول  ها نیز برقرار می شرط برابری واریانس

 زیرگزارش شده است.

 آزمون همگنی ضرایب رگرسیون. 6جدول 

 منبع تغییر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

پیش تعامل گروه و 

 آزمون دانش تربیتی
60/6 1 60/6 663/6 10/6 

تعامل گروه و پیش 

 آزمون عمل تربیتی
11/4 1 11/4 14/6 66/6 

تعامل گروه و پیش 

 آزمون دانش عمومی
06/13 1 06/13 43/1 24/6 

تعامل گروه و پیش 

آزمون دانش 

 تخصصی

61/6 1 61/6 12/6 622/6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 43 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انیدانشجو معلمان دانشگاه فرهنگ تیدر ترب ای حرفه های شایستگی

 

رگرسیون گزارش شده است. همانگونه که مشاهده در جدول فوق نتایج آزمون همگنی ضرایب 

ها  و سطح معناداری مشاهده شده برای تعامل گروه و پیش آزمون در تمامی مولفه Fشود، مقدار  می

ها از همگنی شیب  است؛ بنابراین این تعامل نیز از نظر آماری معنادار نبوده و داده 60/6تر از  بزرگ

ها نیز با آزمون کلموگرو  اسمیرنف محاسبه شد  نرمال بودن دادهکند. همچنین  رگرسیون پشتیبانی می

ای، این آزمون غیر معنادار است  که نتایج آن نشان داد برای هر هر چهار بعد نگرشی شایستگی حرفه

(660/6p>بنابراین نمرات، نرمال بوده و مفروضه نرمال بودن داده .)  ها نیز برقرار است. با بررسی

های بعد نگرشی  از تحلیل کوواریانس چند متغیری برای بررسی وضعیت مولفهها  تمامی مفروضه

 ای در دو گروه استفاده شد که نتایج آن در ادامه خواهد آمد. شایستگی حرفه

 . نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری8

درجه آزادی  F مقادیر ها آزمون اثر

 اثر

درجه آزادی 

 خطا

 معناداری

وه
گر

 

 317/7 4 21 662/6(b) 04/6 اثر پیالیی

 317/7 4 21 662/6(b) 40/6 المبدای ویلکز

 317/7 4 21 662/6(b) 21/1 اثر هتلینگ

ترین  بزرگ

 ریشه روی

21/1 (b)317/7 4 21 662/6 

ی چند متغیری مربوطه یعنی اثر گردد سطح معنی داری هر چهار آماره همانطور که مشاهده می

است. بدین ترتیب  60/6تر از  هتلینگ و بزرگترین ریشه روی، کوچکپیالیی، المبدای ویلکز، اثر 

ای دو  های بعد نگرشی شایستگی حرفه گردد که بین نمرات مولفه فرض صفر آماری رد و مشخص می

 گروه تفاوت معنادرای وجود دارد.

گی های بعد نگرشی شایست ها جهت مقایسه مولفه های اثرات بین آزمودنی . نتایج آزمون1جدول 

 ای در گروه آزمایش و کنترل حرفه

مجموع  متغیر

 مجذورات

DF  میانگین

 مجذورات

F سطح 

 

 معنمعناداری

اندازه 

 40/6 6661/6 46/11 27/308 1 27/308 دانش تربیتی اثر

 02/6 6661/6 01/27 63/811 1 63/811 عمل تربیتی

 43/6 6661/6 70/18 66/166 1 66/166 دانش عمومی

دانش 

 تخصصی

68/46 1 68/46 04/8 666/6 27/6 
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های دو گروه  دهد که بین آزمودنی ها در جدول باال نشان می نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی

آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون هر چهار مالفه یعنی دانش تربیتی، عمل تربیتی، دانش عمومی 

مندرج در جدول فوق این تفاوت به  و دانش تخصصی تفاوت معناداری وجود دارد. براساس اطالعات

های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون در هر چهار  ای است که آزمودنی گونه

 اند. مالفه نمره بیشتری کسب نموده

ی استادشاگردی شناختی بر بُعد رفتاری فرضیه سوم: الگوی آموزشی کارورزی مبتنی بر نظریه

 انشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ماثر است.ای د های حرفه شایستگی

 ها به شرح جدول زیر است. تحلیل توصیفی داده

های دو گروه در بعد رفتاری  های توصیفی نمرات آزمودنی شاخص .16جدول 

 ای و ابعاد آن شایستگی حرفه

 گروه متغیر

 گروه کنترل گروه آزمایش

 میانگین
انحرا  

 معیار
 میانگین

انحرا  

 معیار

 نش تربیتیدا
 16/1 64/2 16/1 10/2 پیش آزمون

 16/1 14/3 62/1 46/4 پس آزمون

 عمل تربیتی
 01/1 33/2 17/6 28/3 پیش آزمون

 43/1 3 21/1 33/7 پس آزمون

 دانش عمومی
 06/6 67/6 01/6 10/6 پیش آزمون

 83/6 11/1 34/6 61/3 پس آزمون

 دانش موضوعی
 37/6 61/6 81/6 64/1 پیش آزمون

 70/6 28/6 46/6 2 پس آزمون

 82/2 23/0 11/1 11/8 پیش آزموننمره کُل بُعد 
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دهد که میانگین و انحرا  معیار پیش آزمون و پس آزمون گروه  های جدول باال نشان می یافته

( و در گروه 10/2، 16/10و  11/1، 11/8به ترتیب ) ای آزمایش در متغیر بعد رفتاری شایستگی حرفه

شود نتایج نشان داد که در نمره کل  ( است. همچنان که مشاهده می72/2، 71/6و  82/2، 23/0کنترل )

های آن، میانگین پس آزمون گروه آزمایش پیشرفت  ای و تمامی مولفه بعد رفتاری شایستگی حرفه

 ت.بیشتری نسبت به گروه کنترل داشته اس

های کوواریانس بررسی شدند. برای  قبل از تحلیل کوواریانس جهت بررسی فرضیه سوم، مفروضه

 ها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است. بررسی مفروضه همگنی واریانس

 ها براساس آزمون لوین . محاسبات برابری واریانس11جدول 

 سطح معناداری آزادی دوم درجه درجه آزادی اول F متغیرها

بعد رفتاری شایستگی 

 ای حرفه

11/6 1 28 64/6 

نشان داد،  60/6ای مقدار سطح معناداری را بزرگتر از  نتایج در متغیر بعد رفتاری شایستگی حرفه

باشد. همچنین نتایج بررسی همگنی ضرایب  ها برقرار می توان گفت شرط برابری واریانس بنابراین می

 ر جدول زیر گزارش شده است.رگرسیون د

رفتاری 

شایستگی 

 ای حرفه

 72/2 71/6 10/2 16/10 پس آزمون
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 آزمون همگنی ضرایب رگرسیون .12جدول 

 منبع تغییر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

تعامل گروه و پیش آزمون 

 بعد رفتاری
37/6 1 37/6 

66/

1 
26/6 

 در جدول نتایج آزمون همگنی ضرایب رگرسیون گزارش شده است. همانگونه که مشاهده

و سطح معناداری آن  66/1مشاهده شده برای تعامل گروه و پیش آزمون بعد رفتاری  Fشود، مقدار  می

 کند. ها از همگنی شیب رگرسیون پشتیبانی می باشد، بنابراین داده می 26/6

ها نیز با آزمون کلموگرو  اسمیرنف محاسبه شد که نتایج آن نشان داد  همچنین نرمال بودن داده

ها نیز  (؛ بنابراین نمرات، نرمال بوده و مفروضه نرمال بودن داده<660/6pغیر معنادار است )این آزمون 

ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی وضعیت  برقرار است. با بررسی تمامی مفروضه

 مد.ای در دو گروه استفاده شد که نتایج آن در ادامه خواهد آ نمرات کلی بعد رفتاری شایستگی حرفه

 ای تحلیل کوواریانس تک متغیری مربوط به نمرات کلی بعد رفتاری شایستگی حرفه نتایج .13 جدول

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداری 

 660/6 36/1 01/41 1 01/41 همیراش

 661/6 04/07 61/206 1 61/206 گروه

 - - 43/4 26 67/111 خطا

 - - - 36 03/4827 کل

 

های  ای گروه دهد، میانگین نمرات کلی بعد رفتاری شایستگی حرفه های جدول فوق نشان می داده

های  آزمایش و کنترل پس از حذ  اثر پیش آزمون به طور معناداری با هم تفاوت دارند. میانگین

و این مقدار  16/10با ای برابر  اصالح شده گروه آزمایش در پس آزمون بعد رفتاری شایستگی حرفه

توان گفت الگوی  درصد اطمینان می 11هد با  ها نشان می باشد. این یافته می 30/8برای گروه کنترل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 59 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انیدانشجو معلمان دانشگاه فرهنگ تیدر ترب ای حرفه های شایستگی

 

ای  های حرفه ی استادشاگردی شناختی بر ُبعد رفتاری شایستگیآموزشی کارورزی مبتنی بر نظریه

 دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ماثر است.

های بعد رفتاری شایستگی  ور بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در مولفهدر ادامه و به منظ

های استفاده از آن بررسی شد.  ای از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. ابتدا مفروضه حرفه

کوواریانس از آزمون باکس استفاده شده است که نتایج  –های واریانس  برای بررسی همسانی ماتریس

 دول زیر قابل مشاهده است.آن در ج

 آزمون باکس. 24جدول 

Box's F df1 df2 سطح معناداری 

41/14 22/1 16 26/3648 26/6 

بیشتر است لذا نتیجه  60/6دهد که سطح معناداری آزمون باکس از  نتایج جدول باال نشان می

باشند.  مگن میکوواریانس ه –های واریانس  شود که فرض صفر پذیرفته شده و ماتریس گرفته می

ها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آمده  برای بررسی مفروضه همگنی واریانس

 است.

 ها براساس آزمون لوین . محاسبات برابری واریانس20 جدول

 سطح معناداری درجه آزادی دوم درجه آزادی اول F متغیرها

 68/6 28 1 68/6 دانش تربیتی

 36/6 28 1 61/1 عمل تربیتی

 17/6 28 1 16/1 دانش عمومی

 20/6 28 1 34/1 دانش موضوعی

توان گفت  نشان داد، بنابراین می 60/6ها مقدار سطح معناداری را بزرگتر از  نتایج در تمامی مولفه

باشد. همچنین نتایج بررسی همگنی ضرایب رگرسیون در جدول  ها نیز برقرار می شرط برابری واریانس

 ارش شده است.زیر گز
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 آزمون همگنی ضرایب رگرسیون. 27جدول 

مجموع   منبع تغییر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

تعامل گروه و پیش 

 آزمون دانش تربیتی
 88/2 1 88/2 48/6 41/6 

تعامل گروه و پیش 

 آزمون عمل تربیتی
 66/2 1 66/2 30/2 13/6 

تعامل گروه و پیش 

نش آزمون دا

 عمومی

 60/6 1 60/6 14/6 66/6 

تعامل گروه و پیش 

آزمون دانش 

 موضوعی

 71/6 1 71/6 86/2 16/6 

در جدول فوق نتایج آزمون همگنی ضرایب رگرسیون گزارش شده است. همانگونه که مشاهده 

ا ه و سطح معناداری مشاهده شده برای تعامل گروه و پیش آزمون در تمامی مولفه Fشود، مقدار  می

ها از همگنی شیب  است؛ بنابراین این تعامل نیز از نظر آماری معنادار نبوده و داده 60/6تر از  بزرگ

ها نیز با آزمون کلموگرو  اسمیرنف محاسبه شد  کند. همچنین نرمال بودن داده رگرسیون پشتیبانی می

آزمون غیر معنادار است ای، این  که نتایج آن نشان داد برای هر هر چهار بعد رفتاری شایستگی حرفه

(660/6p>بنابراین نمرات، نرمال بوده و مفروضه نرمال بودن داده ،)  ها نیز برقرار است. با بررسی

های بعد رفتاری  ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری برای بررسی وضعیت مولفه تمامی مفروضه

 خواهد آمد.ای در دو گروه استفاده شد که نتایج آن در ادامه  شایستگی حرفه

 . نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری26جدول 

درجه آزادی  F مقادیر ها آزمون اثر

 اثر

درجه آزادی 

 خطا

 معناداری

وه
گر

 

/774(a) 83/6 اثر پیالیی

27 

4 21 661/6 

/774(a) 17/6 المبدای ویلکز

27 

4 21 661/6 

/774(a) 66/0 اثر هتلینگ

27 

4 21 661/6 

ترین  بزرگ

 ویریشه ر

66/0 (a)774/

27 

4 21 661/6 
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ی چند متغیری مربوطه یعنی اثر گردد سطح معنی داری هر چهار آماره همانطور که مشاهده می

است. بدین ترتیب  60/6تر از  پیالیی، المبدای ویلکز، اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی، کوچک

ای دو  عد رفتاری شایستگی حرفههای ب گردد که بین نمرات مولفه فرض صفر آماری رد و مشخص می

 گروه تفاوت معنادرای وجود دارد.

های بعد رفتاری شایستگی  ها جهت مقایسه مولفه های اثرات بین آزمودنی . نتایج آزمون28 جدول

 ای در گروه آزمایش و کنترل حرفه

مجموع  متغیر

 مجذورات
DF 

میانگین 

 مجذورات
F اندازه  سطح معناداری

 اثر
 12/6 68/6 26/3 76/3 1 76/3 دانش تربیتی

 00/6 661/6 81/21 36/38 1 36/38 عمل تربیتی

 76/6 661/6 77/30 63/10 1 63/10 دانش عمومی

 76/6 661/6 28/37 07/1 1 07/1 دانش موضوعی

های دو گروه  دهد که بین آزمودنی ها در جدول باال نشان می نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی

های عمل تربیتی، دانش عمومی و دانش موضوعی  ر نمرات پس آزمون در مولفهآزمایش و کنترل د

تفاوت معناداری وجود دارد. ولی تفاوت مشاهده شده بین پیش آزمون و پس آزمون دانش تربیتی 

باشد. براساس اطالعات مندرج در جدول فوق تفاوت دو گروه در سه مالفه عمل تربیتی،  معنادار نمی

های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل  ای است که آزمودنی ش موضوعی به گونهدانش عمومی و دان

 اند. در مرحله پس آزمون نمره بیشتری کسب نموده

 

 نتیجه گیری

های  ی استاد شاگردی شناختی بر بُعد نگرشی شایستگیالگوی آموزشی کارورزی مبتنی بر نظریه

 ست.ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ماثر ا حرفه

های آن،  ای و تمامی مولفه دهد که در نمره کل بعد نگرشی شایستگی حرفه های پژوهش نشان می یافته

میانگین پس آزمون گروه آزمایش پیشرفت بیشتری نسبت به گروه کنترل داشته است. همچنین میانگین 

پیش آزمون های آزمایش و کنترل پس از حذ  اثر  ای گروه نمرات کلی بعد نگرشی شایستگی حرفه
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توان گفت  درصد می 11هد با اطمینان  ها نشان می به طور معناداری با هم تفاوت دارند. این یافته

های  ی استاد شاگردی شناختی بر بُعد نگرشی شایستگیالگوی آموزشی کارورزی مبتنی بر نظریه

 ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ماثر است. حرفه

ها یا  جام شده، تحقیقاتی که مستقیماً اثر کارورزی را بر شایستگیبا عنایت به جستجوهای ان

هایی که به سنجش  ای معلمان سنجیده باشد یافت نشد، اما در زیر به پژوهش های حرفه صالحیت

 شود: اند اشاره می های تربیت معلم در بعد دانش و عمل پرداخته برنامه

مالیی نژاد و همکاران  (1387شعبانی ) ی پژوهشهای پژوهش در این بخش با نتیجه یافته

، بک، کوسینک و (2660لوپز ریل ) (،2660(، بروور و کورثاگن )1381(، عبدالملکی و بدری )1386)

کیو، فان ری؛ هاونگ، ژائو ژن؛ چن سو چانگ، (، 2612) 1کوک آی (،2668هانتلی )(، 2666روزول )

نانسی، آنالینا،  ،2613؛ پاراسکوا فوتینی؛بوتا، هارا (،2613هاگ و یاتس ) (،2612چن شری وای )

( 2610) 6و کیوسترام 7، نیشی0( هیلگوارد2610) 4شارپ و 3، موتونن2مینز(، 2610شارپ و کراون )

 همسویی دارد.

توان گفت؛ از آنجا که در مبانی نظری سند تحول  در بحث و نتیجه گیری از این بخش پژوهش می

ریزی شده و نتایج مترتب بر  مند و طرح های تربیتی نظام فرصت به مجموعه« درسی برنامه»بنیادین، 

های الزم جهت درک و  ها تعریف شده است و الزم است دانش آموزان برای کسب شایستگی آن

ها قرار گیرند تا با تکوین و تعالی پیوسته  اصالح موقعیت براساس نظام معیار اسالمی در معرض آن

آمادگی برای تحقق حیات طیبه در همه ابعاد را به دست آورند  هویت خویش مرتبه قابل قبولی از

ی درسی دانشجو معلمان ی ابعاد برنامه(، لذا ضروری است در همه362)مبانی نظری سند، ص 

ی سنتی شود. در مبانی نظری تحول بنیادین تأکید شده ی درسی شایستگی محور جایگزین برنامهبرنامه

دهی محتوا باید با  سازمان نگر بوده؛ محور و یکیارچه درسی باید موقعیت است رویکرد زیر نظام برنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cookie i 

2. Meens 

3. Mootonen 

4. Sharp 

5. Hillguard 

6. Niche 

7. Kyusteram 
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های اساسی در هر یک از  محور و تأکید بر مفاهیم، مهارت و ایده اتکا بر رویکرد تلفیقی و مسئله

و  ها جهت درک های تربیت صورت گیرد تا فرصت تجربیات دست اول برای کسب شایستگی ساحت

ترین بحث در آن است که مجموعه  عمدهز سوی متربیان را فراهم کند. اصالح مداوم موقعیت ا

ای کمک کند. معلم  ی کارورزی باید بتواند به تربیت معلم حرفههای تربیتی در طول دروه فرصت

است که چهار شایستگی؛ شایستگی « فکور»ای برای طراحان برنامه درسی تربیت معلم معلمی  حرفه

تی، شایستگی دانش تربیتی و شایستگی عمومی را کسب کند. شایستگی تخصصی، شایستگی عمل تربی

کند که متناسب با زیست بوم نظام جمهوری اسالمی ایران است،  های اشاره می عمومی به ویژگی

های نظام جمهوری اسالمی ایران و... باید داشته باشد.  هایی مثل، تعهد دینی، وفاداری به آرمان ویژگی

های تخصصی درسی به آن دست پیدا  کند که در رشته هایی اشاره می توانایی شایستگی موضوعی به

کند. شایستگی تربیتی، قابلیتی است که دانش معلمان برای مربی تربیتی شدن کمک کند و شایستگی  می

ی هایی که به موفقیت در رشته هایی است که به معلم در بدست آوردن شاخص عمل تربیتی توانایی

خورند که در نهایت یک  ها به طریقی به هم پیوند می ند. همه این شایستگیک خاص کمک می

را آشکار سازد. وحدت یافتگی و پویایی دو عنصر اساسی و بنیادین هویت « هویت»یا « شخصیت»

هایی برای یادگیری و کسب تجربه است که شخصی با  معلمی هستند. آنچه مطرح است ایجاد فرصت

 چنین خصایصی تحقق یابد.

 .ازمسائل جهان اطرا  انسان ذهنی تصویرسازی ازقابلیت است عبارت شایستگی در سطح نگرش؛

 درک دهد. می شکل کرده، را تبیین وی عمل و اندیشه میدان که است چارچوبی انسان ذهنی تصویر

 .اوست ذهنی تصویر مبنای بر عمل، برای وی گیری و تصمیم خود های پیرامون از پدیده انسان

ی استاد شاگردی شناختی بر بُعد رفتاری الگوی آموزشی کارورزی مبتنی بر نظریه سوم:فرضیه 

 ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ماثر است. های حرفه شایستگی

های دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون  دهد که بین آزمودنی های پژوهش نشان می یافته

ش عمومی و دانش موضوعی تفاوت معناداری وجود دارد. ولی تفاوت های عمل تربیتی، دان در مولفه

باشد. براساس اطالعات بدست  مشاهده شده بین پیش آزمون و پس آزمون دانش تربیتی معنادار نمی

ای است که  آمده تفاوت دو گروه در سه مالفه عمل تربیتی، دانش عمومی و دانش موضوعی به گونه

اند،  بت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون نمره بیشتری کسب نمودههای گروه آزمایش نس آزمودنی
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های آن، میانگین پس آزمون گروه  ای و تمامی مولفه اما در نمره کل در بعد رفتاری شایستگی حرفه

این به معنای آن است با اطمینان باالیی آزمایش پیشرفت بیشتری نسبت به گروه کنترل داشته است، 

ی استاد شاگردی شناختی بر بُعد رفتاری ی آموزشی کارورزی مبتنی بر نظریهتوان گفت الگو می

 ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ماثر است. های حرفه شایستگی

ها یا  با عنایت به جستجوهای انجام شده، تحقیقاتی که مستقیماً اثر کارورزی را بر شایستگی

هایی که به  جیده باشد یافت نشد، اما در زیر به پژوهشای معلمان در بعد رفتار سن های حرفه صالحیت

اند اشاره  ای پرداخته های حرفههای تربیت معلم در بعد تقویت مهارت موضوع کارورزی یا برنامه

 شود: می

، (2666) 1کاتلین اسنایدر (،1312های این پژوهش، با پژوهشی که طاهری، عارفی و قهرمانی ) یافته

(، الحسن، 2611ام ) (، آلن جی2611) 2ام (، آلن جی2660روو و کورثاگن )(، ب2664ونگ و بانک )

تاسی، (، 2612اند ) ، رامداس، دارش(2612) 3رونفلدت(، 2612(، ریچاردو، بوکالیا )2612البرکات )

رودریگرز، بونز، مونیکا، (، 2612چون ین؛ جک، برادی مایکل، هاوانگ تایی چو، یانگ، جینتان )

 همسویی دارد. (،2617اورتیز کریس )

های داخلی و خارجی در خصوص  توان گفت عالوه بر تاکیدی که در نتایج پژوهش در نتیجه می

ای دانشجو معلمان مشاهده  های حرفه ها و شایستگی ای و تقویت صالحیت های تربیت حرفه برنامه

م تعلیم و تربیت شد، بررسی اسناد ملی و بین المللی حکایت از این دارد که برای رسیدن به نظا

های تربیتِ معلم وجود دارد. از  متناسب با تحوالت جهانی نیاز به تغییر اساسی در رویکردها و برنامه

های  ای دانشجو معلمان از طریق شیوه های حرفه ها و شایستگی ی این تحوالت، ارتقاء صالحیتجمله

است. نتایج این پژوهش که طراحی های دانشجو معلمان  مبتنی بر تعامل و تأمل در دروس و برنامه

ی استاد شاگردی شناختی مورد نظر داشت با الگویی برای کارورزی دانشجو معلمان مبتنی بر نظریه

 مفاد اسناد ملی و بین المللی زیر همسویی دارد.

های تربیت معلم بر محور انتقال دانش معلمی بنا شده بود. دانش  ها برنامه درسی و آموزش سال

بارت بود از اطالعات الزم در حوزه تدریس و دروس تخصصی و تسلط کامل بر دانش معلمی ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های موضوعی. در پی تغییراتی که در کلیات این برنامه ایجاد شد مهارت آموزی و توسعه مهارت

تواند  های تربیت معلم گنجانده شد؛ اما مهارت آموزی نیز نمی ها و برنامه ای معلمی در فعالیت حرفه

ای مطرح شد.  های حرفه های الزم معلمی را فرهم کند، از این جهت موضوع ایجاد شایستگی قابلیت

ی صاحب نظران و اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت در اینکه معلمان به دلیل نقش مهم و تقریباً همه

اسیتگی اند که؛ برخورداری از ش ی هر کشوری را دارند هم عقیدههای آینده ای که تربیت نسل برجسته

ای  های حرفه های و صالحیت ی معلمی برای معلمان ضروری است. از طرفی به شایستگیهای حرفه

های متفاوتی وجود دارد، چرا  های فرهنگی، اجتماعی هر جامعه نگاه معلمان بنا به اقتضائات و ویژگی

رات متفاوتی از های مختلف، انتظا ها و دیدگاه که اجتماعات و اقشار گوناگون اجتماعی با فلسفه

های مورد نیاز معلمان برای انجام  معلمان دارند و تغییرات سریع علوم و تکنولوژی نیز صالحیت

نماید. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به کسب  وظایفشان را دچار تغییر و تحول می

تقای این ای معلمان توجه خاصی شده است و همچنین وجود نظام سنجش و ار های حرفه شایستگی

ها را تاکید نموده است. با این توصیف هنوز یکی از مسائل مهم در نظام آموزش و پرورش  صالحیت

ها و  ای برای بررسی، شناخت، سنجش و ارتقای شایستگی کشور فقدان یک نظام سازمان یافته

باشد.  ی متولیان و دست اندرکاران امر میای معلمان بوده و هموراه دغدغه های حرفه صالحیت

هایی است که معلم با ها و مهارت ها، گرایش ی شناختصالحیت یا شایستگی معلم شامل مجموعه

تواند در جریان تعلیم و تربیت به پرورش جسمی، اخالقی، عاطفی، اجتماعی، عقالنی و  ها می کسب آن

ی طبقه بندی ی شناختی، عاطفی و مهارتها را در سه حیطه معنوی فراگیران کمک کند و این صالحیت

ای و تعهد  ای، عمل حرفه های معلم را در کسب دانش حرفه نماید. از نگاهی دیگر شایستگی می

ای شامل دانش مربوط به محتوا، شناخت دانش آموز و آگاهی  ای تعریف شده است. دانش حرفه حرفه

ی و سنجش و ای از طریق یادگیری، ایجاد محیط یادگیر از تدریس و عمل یادگیری است. عمل حرفه

ای، مشارکت، رهبری،  ای نیز در برگیرنده یادگیری حرفه ارزشیابی تشکیل شده است و تعهد حرفه

 باشد. ها و ارتباطات و اخالقیات می ارزش

بند، مسیر مشخصی را  12در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران، در 

ء جایگاه آن در نظام آموزش و پرورش و حتی در سطح معلم، ارتقا در خصوص نقش و اهمیت تربیت

ای معلمان تعیین نموده است. در فصل هفتم  های حرفه ها و صالحیتجهان و همچنین تربیت مهارت

با مدارس سند، طراحی فرایندهای نظام تربیت معلم را با تاکید بر حفظ تعامل مستمر دانشجو معلمان 
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ن دوره و فراهم آوردن امکان کسب تجربیات واقعی از کالس و نهادهای علمی و پژوهشی در طی ای

در بخش راهبردهای کالن سند، در راهکار های آموزشی عنوان نموده است، همچنین  درس و محیط

های عملیاتی و راهکارهای این سند بر منطبق شدن تحوالت نظام تربیت  از فصل هفتم هد  1-11

سازی  الملل و بومی یتی در سطح منطقه، جهان اسالم و بینمعلم با تحوالت علمی در حوزه علوم ترب

ها در چارچوب نظام معیار اسالمی تاکید  مندی آگاهانه از آن ها و بهره های مفید آن تجربیات و یافته

 خاصی شده است.

ای معلمان در مدارس با ایجاد تغییرات  های حرفه ( توجه به شایستگی2611بر اساس اسناد یونسکو )

توان با نگاه به حقایق،  زاری و نرم افزاری در دستور کار قرار گرفته است. نکته مهمی که میسخت اف

های  ی مواردی همانند ارتقاء صالحیتهای آموزشی باید بتواند از عهده دریافت آن است که برنامه

زش های اطالعات و ارتباطات، انگی ای دانشجو معلمان، مواد آموزشی، تجهیزات و فناوری حرفه

ی اقتصادی های ملی و توسعه آموز و معلم و همچنین ایجاد ارتباط با مناطق دیگر ازنظر سیاست دانش

گذاران آموزشی، دانشجومعلمان و معلمان  سازی سیاست و اجتماعی، برآید. در این سند، قصدِ آگاه

ارد. همچنین، مشغول به کار را، نسبت به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در اصالحات آموزشی د

های مناسب  ها در توسعه استانداردها و سیاست هد  از طرح این سند برای معلمان، کمک به آن

عنوان یک جزء مهم از فناوری اطالعات و ارتباطات در  فناوری اطالعات و ارتباطات است و باید به

 طرح کلی آموزش و پرورش دیده شود.

آموزشی  معلمان، کلید تحقق همه اهدا "ت: ، چنین آمده اس2636همچنین در سند آموزش 

هستند، بنابراین این هد  بسیار حیاتی بوده و معلمان شرط اساسی تضمین کیفیت  2636دستورِ کار 

ها در قبال تبدیل حرفه  ای معلمان و وظایف دولت به رشد حرفه 62باشند. در بند  در آموزش می

به اهمیت  63ها مطرح شده است و در بند  ی آنای جذاب و رسیدگی به وضعیت شغل معلمی به حرفه

 آموزان ا شاره شده است. نقش معلمان در یادگیری دانش

های تربیتی که بتواند در عمل در کالس درس به کار  ها و صالحیتدر این پژوهش کسب مهارت

ل های درونی و بیرونی، عوام آید، از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در این پژوهش انگیزه

زمان و تمرکز بر محتوا و  ای، مدت سازمانی، وجود جو حمایتی، مشارکت در یادگیری حرفه

ای معلمان اثرگذار بوده است. در پژوهش  های عوامل فردی و سازمانی در فرایند توسعه حرفه ویژگی

معلمان سازد تا دانشجو  ای فراهم می هایی مانند الگو سازی ذهنی و داربست زنی زمینه حاضر نیز بخش
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ای خود را توسعه دهند. از آنجا  های حرفه با استفاده از تجارب ارزشمند متخصصین با تجربه شایستگی

ی تعلیم وتربیت حمایت های پیچیده تواند معلمان را در محیط که داشتن دانش و مهارت به تنهایی نمی

برای کارآمدی معلمان در  ها و باورها های دیگری نظیر سطح انگیزه، اعتقادات، ارزش کند و مالفه

ی ای دانشجو معلمان در ابعاد چهارگانه های حرفه باشد تقویت شایستگی هایی نیاز می چنین محیط

های  های معطو  به عمل تربیتی، شایستگی های معطو  به دانش تربیتی، شایستگی شایستگی

شده است. شایستگی، های عمومی به عنوان عوامل اصلی موفقیت معلمان مطرح  تخصصی و شایستگی

های  ها، ویژگی ها، ارزش ها، ایده ها، رفتارها، راهبردها، نگرش ترکیبی از دانش، محتوا، فرایندها، توانایی

ها و وظایف  ای از نقش فردی، دریافت فردی و انگیزه فرد یا گروه در به اجرادرآوردن نقش یا مجموعه

 سازد. در سطوح مناسب که فرد را شایسته می
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 بعمنا 

(. نظریه سازنده گرایی و کاربردهای آن در آموزش. 1386ابراهیمی قوام، صغری، حسین زاده یوسفی )

 .12-7(، 4)1مجله رشد مدارس کارآمد، 

های یادگیری. ترجمه حسین  استارات، رابرت جی، سرجیوانی، توماس جی )بیتا(. مبانی نظری محیط

 آوای نور. (. تهران: انتشارات1313زنگنه و مینا آذرنوش )

(. راهکارهایی جهت کیفیت بخشی آموزش عملی تمرین معلمی در آموزش 1312احمدآبادی، زهرا. )

 شهریور. 6و  7شیمی، هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران، سمنان: دانشگاه سمنان 

 های تربیت در اسالم ناشر: دانشگاه اصفهان (. اصول و روش1384احمدی، احمد. )

های فناورانه دانشجو  (. تدوین و طراحی الگوی طراحی آموزشی صالحیت1310احمدی، روشن. )

 ی دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی.معلمان. رساله

معلم. مجله  ه ای کاردانی مراکز تربیت (. ارزشیابی برنامه دروس تربیتی دوره1386احمدی، غالمعلی. )

 .87-86تحصیلی  رشد آموزشی پژوهشی اطالع رسانی مدارس، شماره چهارم، سال

 قدسی (. مبانی اصول و مسائل برنامه درسی، ترجمه1384پی. ) هانکینز، فرانسیس ارنشتاین، النسیو

 احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحدجنوب.

(. نظریه ارتباط گرایی و تبیین و نقد مبانی معرفت شناختی آن؛ علوم تربیتی 1381) اسکندری، حسین.

 .06-21، صص 11ان اهواز(، شماره )دانشگاه شهید چمر

(. نقد معرفت شناسی نظریه ارتباط گرایی )دانش ارتباطی و دانش توزیع 1388اسکندری، حسین. )

شده( بر اساس معرفت شناسی اسالمی، تهران: کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی دانشگاه علم 

 و صنعت.

(. ارتباط گرایی: در رقابت یا همسویی 1381دی. )اسکندری، حسین. فردانش، هاشم. سجادی، سید مه

 .74-33، صص 10های یادگیری؛ روانشناسی تربیتی، سال پنجم، شماره  با دیگر نظریه

ی پایان ناپذیر تربیت معلم. ترجمه های(. چالش2660اسمیت، مریلین کوچران، پاور، کریستوفرو )

ی، ایران نمایه، ترین بانک فهرست شده مقاالت فارس حسین ربانی. بزرگ

http://www.irannamaye.ir/ 
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تأثیر منتورینگ تلفیقی مبتنی بر داربست زنی دانش راهبردی در بهسازی (. 1312اعتمادفر، ایرج )

مدیران سطح میانی شرکت ایران خودرو دیزل ایران به منظور ارائه مدلی مفهومی. رساله دکتری، تهران: 

 دانشگاه عالمه طباطبائی

 (. تاریخ آموزش و پرورش ایران، تهران: نشر ارسباران.1381احمدو )آقا زاده، 

 (. آموزش و پرورش تطبیقی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.1316آقا زاده، احمدو )

 های نوین تدریس. تهران: آییژ. (. راهنمای روش1384آقازاده، محرمو )

سی رویکردهای تدریس فکورانه به (. نقد و برر1380امام جمعه، محمدرضا، مهرمحمدی، محمودو )

 .3منظور ارائه برنامه درسی تربیت معلم فکور. فصلنامه برنامه درسی، سال اول، شماره 

(. الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران. تهران: انتشارات 1381باقری، خسرو )

 مدرسه.

. تهران: انتشارات "تدریس پژوهی"(. درس پژوهی1310بختیاری، ابوالفضل، مصدقی نیک، کبری )

 آوای نور.

 (. زمینه تکنولوژی آموزشی: چشم انداز ها، نظریه و عمل، تهران: نشر دیدار.1316پاکیور، یونس )

(. الگوی طراحی آموزشی سازندهگرا بر اساس نظریه 1311پورجمشیدی، مریم، مامنی راد، اکبر )

، پاییز و زمستان 32سانی، سال سیزدهم، شماره اجتماعی بندورا. مجله پژوهش علوم ان –شناختی 

1311. 

زمستان  0(. تأمل فلسفی در کارورزی. آموزشنامه دانشگاه فرهنگیان، شماره 1313تلخابی، محمود )

1313 

ی مینا آذرنوش و حسین  های یادگیری. ترجمه (. مبانی نظری محیط2612جاناسن، دیوید؛ لند، سوزان )

 نتشارات آوای نور(. تهران: ا1312اسکندری )

(، تهران: انتشارات آوای 1312، ترجمه حسین اسکندری )(. دانش و یادگیری2660زیمنس، جورج )

 نور.

ی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. به (. دانشگاه فرهنگیان قله1312حاجی بابایی، حمیدرضا )

 رهنگیان.کوشش اسداهلل اسدی گرمارودی و سیدعلی شریف زاده، تهران: دانشگاه ف

ی کاورزی چهار. به کوشش آمنه (. راهنمای عملی برنامه1314حسین زاده یوسفی، غالمحسین )

 احمدی و جمعی از همکاران. تهران: دانشگاه فرهنگیان
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ای معلم. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید  (. رشد حرفه1313حسینی بیدخت، محسن )

 رجایی

(. بررسی تأثیر نظریه ساختن گرایی 1382، رحمت اهلل. جهانی، جعفر. )حیدرزادگان، علیرضا. مرزوقی

اجتماعی بر عملکرد دانش اموزان پایه سوم در درس علوم در شهر زاهدان، تهران: فصلنامه مطالعات 

 .1-11برنامه درسی، سال ششم، شماره دوم، صص 

فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم (. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه 1314دانشگاه فرهنگیان )

 (. به کوشش آمنه احمدی و جمعی از همکاران.1فکور )

 (. روش تحقیق آمیخته. تهران: نشرویرایش.1312دالور، علی؛ کوشکی، شیرین )

 (. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.1382دالور، علی )

(. تحلیل سند تحول بنیادین آموزش و چرورش از نظر 1310نجفی، حسن ) دیبامی صابر، محسن و

 های شایستگی معلمان. دومین همایش ملی تربیت بدنی. میزان اهمیت به مالفه

(، به کوشش جمعی 1راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )

 1314ان،از نویسندگان. تهران: دانشگاه فرهنگی

های درسی مراکز آموزش معلمان ایران  (. مطالعه تطبیقی برنامه1317رضایی، اکبر و محمدعلی نادی )

و کشورهای ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و کانادا، کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی 

 های توسعه داتیس، ایران، تهران، مرکز همایش

(. دانش پایه طراحی آموزشی: نظریه، پژوهش و عمل. 1311تریسی، آر ) ریچی، آر. کالین، جی؛ و

 (.2611)ترجمه حسین زنگنه و الهه والیتی(. تهران: آوای نور. )تاریخ انتشار به زبان اصلی، 

(. دانش پایه طراحی آموزشی )نظریه، پژوهش و 1311ریچی، ریتا؛ کالین، جیمز؛ تریسی، مونیکا )

 ه و الهه والیتی، تهران: انتشارات آوای نور.عمل(. ترجمه حسین زنگن

(. ارزیابی برنامه درسی کارشناسی پیوسته دبیری 1388ریحانی، ابراهیم و صالح صدق پور، بهرام )

ریزی وزارت آموزش  ریاضی با تکیه بر دیدگاه دبیران ریاضی، طرح پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه

 .ریزی و تألیف کتب و پرورش، دفتر برنامه

( تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در هندنامه علمی هند، سال دوم، 1386زارعی زوارکی، اسماعیل )

 ، نمایندگی علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.7ش 
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های یادگیری با رویکردتلفیقی: نقدی  آموزشی ومحیط (. طراحی1311زارعی زوارکی، اسماعیل. ) 

در این زمینه. فصلنامه روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه عالمه  برمدل های پیشین و ارائه مدلی. نوین

 24 طباطبایی. شماره

ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی بدو خدمت مرکز تربیت معلم عالمه (. 1381زارعی، مرتضی )

ک پاتریک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی شهرستان بوشهر بر اساس الگوی کر

 طباطبائی 

های  (. تعیین وضعیت دانش ضمنی و تصریحی معلمان دورهی راهنمایی از نظریه1311زمانی، زهرا )

های آموزشی، شماره  یادگیری در فرایند تدریس و تأثیر عوامل جمعیت شناسی برآن، فصلنامه نوآوری

 .1311ز ، سال یازدهم، پایی43

ای و عملی مدرسان مراکز تربیت معلم از  های حرفه(. بررسی مهارت1312سادات حسینیان، فرزانه. )

بهار  14دیدگاه مدیران، مدرسان و دانشجویان، فصلنامه مشاوره شغلی سازمانی، دوره پنجم، شماره 

1312 

، 6وژی آموزشی، شماره (. طراحی محیط یادگیری ساختن گرا، مجله رشد تکنول1381سلیمی، داوود )

 .32-30صص 

 www. moe. ir(. قابل دستیابی از سایت1316آموزش و پرورش ایران. ) سندتحول بنیادین نظام

 (. روان شناسی پرورشی نوین، تهران: دوران.1388سیف، علی اکبر )

، 6، شماره 33ی ، مجله رشد معلم، دورههای معلمان ژاپنی (. شایستگی1314شاه محمدی، نیره )

 1314فروردین 

 (. فلسفه آموزش و پرورش. تهران: انتشارات سمت.1364شعاری نژاد، علی اکبر )

ها و فنون تدریس(، ویراست  های آموزشی و پرورشی، جلد اول )روش(. مهارت1312شعبانی، حسن )

 با تجدید نظر اساسی. تهران: انتشارات سمت. 3

(. بررسی تطبیقی برنامه تربیت معلم ایران و چند کشور جهان. فصلنامه تعلیم و 1361زهرا ) شعبانی،

 66تربیت، شماره 

(. منیه المرید فی آداب المفید و المستفید. ترجمه محمد باقر 1311شهید ثانی، زین الدین بن علی )

 حجتی، چاپ سی و پنجم، تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/513005
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/513005
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/513005
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/513005
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/513005
http://www.moe.ir/
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(. نرم افزار آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد 1383ده، مصطفی. مهرمحمدی، محمود. )شیخ زا

، سال دوم، 1های آموزشی، شماره  ساختن گرایی و سنجش میزان اثربخشی آن. تهران: فصلنامه نوآوری

 .32-48صص 

ارائه (، بررسی ساختار اداری و تشکیالت مرکزی وزارت امروزش و پرورش و 1384صافی احمد )

های مختلف د رمورد چشم انداز فآینده )پژوهش(، ناظر: علی اصغر کاکو جویباریع پژوهشکده  دیدگاه

 تعلیم و تربیت.

 18(. تربیت و تأمین معلم در ایران. فصلنامه تعلیم و تربیت، ص 1386صافی، احمد )

 : سمت(. سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران، چاپ اول، تهران1388صافی، احمد )

(، سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و 1363صافی، احمد )

 ها. تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 مدرسه انتشارات: پاکستان، تهران و ندهایران،  در معلم (. تربیت1386صافی، احمد. )

(. مدل ادراک و 1312هرمانی، محمد )طاهری، مرتضی، عارفی، محبوبه، پرداخچی، محمد حسن و ق

معلم، مطالعه ترکیبی. فصلنامه مشاوره شغلی و  ای در مراکز تربیت نگرش معلمان نسبت به توسعه حرفه

 .27-07، صص 10سازمانی. دوره پنجم، شماره 

(. دانش تربیتی/تخصصی معلمان. کتابچه راهنما 1310عابدی کرجی بان، زهره، رضاعلی، روح اله )

 معلمان، کارشناسان، دانشجویان تربیت معلم، تهران: انتشارات نوربرای 

ی (. بررسی میزان آشنایی معلمان دوره1384عابدی، احمد؛ حمیدرضا عریضی و مهدی سبحانی نژاد )

ها در فرایند تدریس، دوماهنامه  ی بکارگیری آنهای یادگیری و نحوه ابتدایی شهر اصفهان با نظریه

 .10ی جدید، شماره اه شاهد، سال دوازدهم، دورهعلمی پژوهشی دانشگ

(. بررسی معادالت ساختاری بین شخصیت، استفاده از اینترنت وسبک هویت 1387عبدالملکی،  . )

 کاربران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

انجمن مطالعات  (. چکیده مقاالت دهمین همایش1381عبدالملکی، یوسف، بدری گرگری، رحیم )

 ی درسی ایران، دانشگاه شهید رجایی تهران. برنامه

های  (. شناسایی و اعتبار سنجی شایستگی1313عبدالهی، بیژن، دادجوی، عطیه، یوسلیمانی، غالمعلی )

 1313سال سیزدهم، بهار  41های آموزشی، شماره  ای معلمان اثربخش. فصلنامه نوآوری حرفه

 احی آموزشی؛ مبانی، رویکردها و کارکردها. تهران: انتشارات سمت.(. طر1312فردانش، هاشم )
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 (، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی )ویراست سوم(، تهران: انتشارات سمت.1310فردانش، هاشم )

 . تهران: انتشارت سمتویراست دوم(،(. مبانی نظری تکنولوژی آموزشی )1382فردانش، هاشم )

 ی تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارت سمت(. مبانی نظر1368فردانش، هاشم )

(. طرح پژوهش رویکردهای کیفی، کمی ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش، 2661کرس ول، جان دبیلو )

 1312دانای طوسی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبائی،  مریم

آموزی: آشوبناک تا سازنده گرا، های یادگیری کار (. طراحی محیط1314کرمی، مرتضی، سیالنه، آمنه )

 .68-67(1)0پژوهنامه مبانی تعلیم و تربیت. 

(. توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی، رویکردی نوین در 1388کرمی، مرتضی، صالحی، مسلم )

 آموزش و توسعه مدیران. تهران: انتشارات آییژ.

شناسی )چاپ  تربیتی و روان های تحقیق کمّی و کیفی در علوم (. روش2664گال، مردیت و دیگران )

 (. تهران، انتشارات سمت.1387دوم(. )ترجمه احمدرضا نصر و دیگران، 

(. دانشگاه فرهنگیان قله سند تحول بنیادین آموزش و 1311گرمارودی، اسداهلل، شریف زاده، سیدعلی )

 پرورش )واقع نگاری تأسیس(. تهران: موسسه فرهنگی برهان، انتشارات مدرسه.

(، طراحی آموزش اثربخش، ترجمه 2664موریسون؛ استیون، ام روس؛ جرالد، ای کمپ ) گری آر،

 )عالمحسین رحیمی دوست(، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.

(. سیر تحول کارورزی در تربیت معلم ایران. به کوشش آمنه احمدی و 1314مشفق آرانی، بهمن )

 ن.جمعی از همکاران. تهران: دانشگاه فرهنگیا

(. راهنمای یادگیری و تدریس تلفیقی: در نظام آموزش حضوری و از راه 2667مک دو نالد، ژانت )

(. تهران انتشارات دانشگاه عالمه 1388دور. )ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و وحید صالحی، 

 طباطبایی.

 ای معلمان. تهران: انتشارات مدرسه. های حرفه (. صالحیت1384ملکی، حسن )

 یادگیری و تربیت معلم، تهران: مدرسه. -(. بازاندیشی فرایند یاددهی1361دی، محمود. )مهرمحم

(. طراحی آموزش اثربخش )ویرایش 2667موریسون، گری. آر، رأس، استیون. ام؛ و کمپ، جرالد. ای. )

 (. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.1386چهارم(، ترجمه غالمحسین رحیمی دوست. )

(. شواب شناسی در ایران و امیدهای مربوط به آن. فصلنامه مطالعات 1313نعمت اله ) موسی پور،

 .3برنامه درسی. سال هشتم، شماره 
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(. طریق عیاری در کارورزی تربیت معلم. به کوشش آمنه احمدی و 1314موسی پور، نعمت اله )

 جمعی از همکاران. تهران: دانشگاه فرهنگیان.

(. بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربتی معلم در کشورهای 1386ی، علی )مالیی نژاد، اعظم، ذکاوت

 .30-71، صص 47های آموزشی، شماره  انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران. فصلنامه نوآوری

ی هنرهای زیبا، معماری و (. روش استادشاگردی، از نگاهی دیگر. نشریه1381ندیمی، حمید )

 26-37، ص 1381ستان ، زم44شهرسازی، شماره 

های آنالین، مترجم، اسماعیل سعدی پور  های یادگیری و فناوری (. نظریه2613هارسیم، لیندا )

 (، تهران: انتشارات آوای نور1313)

های یادگیری، مترجم: علی اکبر  ای بر نظریه (. مقدمه1384هرگنهان، بی، آر؛ و السو متیو اچ )

 م.سیف، تهران، نشر دوران، ویرایش شش

(. روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی. تهران: 1312وحدانی اسدی، محمد رضا )

 انتشارات آوای نور.

(. سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق 1381وزارت آموزش و پرورش )

 انداز بیست ساله کشور چشم

حول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی (. مبانی نظری سند ت1316وزارت آموزش و پرورش )

 عمومی

هایی برای یادگیری، رشد تکنولوژی اموزشی، شماره یک )ماهنامه  (. الزام1380یادگار زاده، غالمرضا )

 166آموزشی، تحلیلی، اطالع رسانی(، دوره بیست و دوم، شماره پی در پی، 

ی رشد تکنولوژی برای یادگیری بهتر. ماهنامه ای (. تدریس مشارکتی: زمینه1310یادگارزاده، غالمرضا )

 21-17، 248آموزشی، 

Alger, C. & Kopcha, T. J. (2011). Technology supported cognitive 

apprenticeship transforms the student teaching field experience: Improving 

the student teaching field experience for all triad members. The Teacher 

Educator, 46, 71-88. 
Al-Hassan, O. A. Al-Barakat, and Y. Al-Hassan. 2012. “Pre-service 

Teachers’ Reflections during Field Experience. ” Journal of Education for 

Teaching 38 (4): 419–434. 
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