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 چکیده
ها،  و دانشگاه عالی آموزش نظام عناصر ینتر مهم از یکی هدف:

 اپذیریانکارن و کننده یینتع نقش که هستند علمی یأته اعضای

 کیفی و کمی ازنظر عالی آموزش های رسالت اهداف و تحقق در

 مختلف ابعاد در ها آنهای  شایستگی و عملکرد بررسی دارند، لذا

کیفیت  یشبرافزا توانند می که تأثیری و تدریس حیطه در ویژه به

باشند،  داشته تحصیل از آنان دستاوردهای و فراگیران یادگیری

بررسی رابطه  باهدفی ا مطالعهن منظور بدی .است ضروری بسیار

تجارب دوره و دستاوردهای  های مدرسان بابین شایستگی

تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان انجام گرفت. 

. استروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی  روش:

ای و یری خوشهگ نمونهیاز از روش موردنی ها نمونهجهت انتخاب 

با توجه به نوع رشته تحصیلی دانشجویان استفاده  تصادفی ساده

 آخر سال گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانشجویان

در نظر گرفته  1395استان کردستان در سال  فرهنگیان دانشگاه

نفر برآورد گردید و با استفاده از فرمول کوکران  720شد که 

ی آور جمع منظور هبنمونه آماری انتخاب گردید.  عنوان بهنفر  250

ساخته مبتنی بر پرسشنامه  ، سه پرسشنامه محققها داده

ی لیکرت برای پاسخ به ا نقطه 5استاندارد و استفاده از مقیاس 

با صالحدید استاد  ها پرسشنامهپرسشنامه استفاده گردید. روایی 

با استفاده از آزمون  ها پرسشنامهراهنما تأیید گردید. پایایی 

ی ا حرفههای  یستگیشا یرمتغترتیب برای سه  به آلفای کرونباخ

مدرسان، تجارب دوره تحصیلی دانشجویان و دستاوردهای 

 محاسبه شد.  851/0و  928/0، 920/0تحصیلی آنان مقدار 

مدرسان  های یستگیشانتایج این مطالعه نشان داد که  ها: یافته

دانشگاه  انیدانشجو یلیتحص یبا تجارب دوره و دستاوردها

 رابطه مثبت و معناداری دارد. کردستان انیهنگفر
 

تجارب دوره تحصیلی،  های مدرسان،شایستگیها:  کلید واژه

 دستاوردهای تحصیلی دانشجویان، دانشگاه فرهنگیان کردستان

Abstract  
Purpuse: One of the most important elements of 

the higher education system and universities is 

faculty members who play a decisive and 

undeniable role in achieving the goals and 

missions of higher education in quantitative and 

qualitative terms. Therefore, studying their 

competencies and competencies in different 

dimensions, especially in the field of teaching and 

its effect to increase the quality of learners' 

learning and their achievements in education is 

very important. To this end, a study was 

conducted to investigate the relationship between 

competencies of the instructor and the experiences 

of the course and academic achievements of the 

students of the Kurdistan Farhangian university. 

Method:The research method is descriptive 

correlational. To select the required samples, 

cluster and simple random sampling were used 

according to the type of student's study field. The 

population of study, included last year students of 

Farhangian university in Kurdistan, was 

considered as 720 people. Using Cochran formula, 

250 individuals were selected as the sample. To 

collect data, three researcher-made questionnaires 

based on a standard questionnaire and 5-point 

Likert scale were used to answer the 

questionnaire. Validity of the questionnaire was 

confirmed by the expert professor. The reliability 

of the questionnaires was calculated using 

Cronbach's alpha test for three variables of 

instructors' professional competencies, student's 

educational experiences and their academic 

achievement was 0.920, 0.928 and 0.851.  

Findings: The results of this study indicated that 

the competencies of instructors were positively 

and significantly related to the experiences of 

course and academic achievements of the students 

of the Kordestan Farhangian university. 

 

Key words: Teachers' competencies, academic 

education experiences, student achievements, 

Kurdistan Farhangian university 

R
ec

ei
v

ed
 D

a
te

: 2
01

7/
09

/14
  

  
  

  
  

 A
cc

ep
te

d
 D

a
te

:2
01

8/
04

/05
 

 

 
 Email:vali.ahmadkermaj@gmail.com                                                                نویسنده مسؤول: * 



100   های مدرسان با تجارب دوره و رابطه شایستگی... 

 

 و بیان مسأله مقدمه

 ،یصنعت های مختلف اقتصادی،ینهزم درکه بسیاری از ممالک دنیا  شده است  ثابتامروزه به تجربه 

توجیه این  در برخوردارند یا مالحظه قابلپیشرفت  و رشد ازنسبت به دیگر کشورها غیره  و یفنّاور

 هر در عالی اشاره کرد. آموزش یو آموزشبه نقش بسیار اساسی مراکز علمی  توان یم یافتگی توسعه

 بر توسعه جوامع روند در نقش انکارناپذیری که است موردتوجه نهادهای ینتر مهم از یکی کشوری

 وظایف انجام با که رود می جامعه، انتظار در نوآور و متفکر، آگاه نهادی نوانع به دانشگاه از و دارد عهده

 Bazargan and) اجتماعی و علمی خدمات عرضه و زمینه آموزش، پژوهش سه در خود های رسالت و

et al., 2001 )به سمت را کشور همواره و بردارد جامعه های آرمان تحقق در مؤثرتری های گام بتواند 

تحصیالت عالی مدت مدیدی است که  (.Hosseini and  Nasr, 2012سازد ) هنمونر پیشرفت

در زندگی اجتماعی، فرهنگی و فکری جامعه با بهبود کیفیت  ینآفر نقشعنوان یک عامل مهم  به

. هرچند که تحصیالت اولیه (Shetty and et al., 2010است ) شده شناختهزندگی انسان، به رسمیت 

، وتحلیل یهتجزاست، تحصیالت عالی شامل  آموز دانشه با انتقال دانش از معلم به و ثانویه در رابط

در آموزش درگیر  فقط نهسنتز و تغییر شکل اطالعات به دانش است. مدرسان در آموزش عالی، 

 با(. مطابق Manivannan and  Premila, 2009شوند ) شوند، بلکه در تحقق و بحث نیز درگیر می می

، علمی تیأهسه ستون اصلی هر مؤسسه آموزشی شامل: کیفیت  (.Agarwal, 2010) مطالعه

باشند. لذا کیفیت در آموزش عالی به یک شرط ضروری برای انتقال  زیرساخت و محیط یادگیری می

 (.Tripathi and  Suri, 2010است ) و خدمات دانش برای جامعه بدل شدهدانش، خلق دانش 

 قرار عالی آموزش های اولویت ینتر مهم از باید تدریس و د یادگیریبهبو و گسترش یطورکل به    

و  عالی آموزش نظام عناصر ینتر مهم از راستا، یکی این در (.Little and et al., 2007بگیرد )

 اهداف و تحقق در انکارناپذیری و کننده یینتع نقش که هستند علمی یئته ها، اعضای دانشگاه

 ابعاد در ها آنهای  شایستگی و عملکرد بررسی دارند، لذا کیفی و کمی نظراز عالی آموزش های رسالت

 و فراگیران کیفیت یادگیری یشبرافزا توانند می که تأثیری و تدریس حیطه در ویژه به و مختلف

اطالعات،  تدریس، حداقل شایستگی .است ضروری باشند، بسیار داشته تحصیل از آنان دستاوردهای

 اعضای توسط باید که است هایی و مطلوبیت ای حرفه ها یشگرا و خالقانه ایه ها، ظرفیت مهارت

 ,.Al-Hattami and et al)شود  کسب ارائه خدماتشان و اثربخش وظایف انجام برای علمی تیأه

2013; Al-Sharif, 2010). 

 یادیز تیاهم از معلمان یاحرفه بهبود یبرا یمنطق ریتداب اتخاذ و معلم یتترب نظام به توجه لزوم   

 آموزاندانش پرورش یتنها در و یریادگی یاندر جر را نقش نیتریاساس معلمان رایز. است برخوردار

  Nowshadi and) ستین دهیپوش یکس بر حساس قشر نیا یبرجستگ و تیاهم و دارند  عهده بر

Khademi, 2011.) یآموزش منظا نیهم یفردا امروز، معلمان "معلمان دانشجو" نیا بر عالوه 

 ، نسلیمعلم حرفه جهت آنان یسازآماده و تیترب در ضعف و یتینارضا  وجود صورت در و هستند
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 بسا چه و نمود خواهند تحمل را یرناپذ جبران یها باشند، ضربهیم فردا و امروز آموزاندانش که ندهیآ

اسناد و مدارک  بررسی یطورکل به .ردیگ قرار یجد مخاطره معرض در جامعه و کشور سرنوشت که

و تأثیر آن  "ای مدرسان دانشگاه فرهنگیانهای حرفهشایستگی"دهد که  علمی و پژوهشی نشان می

در ساختار سازمانی جدید و در بافت فعلی از  "تجارب و دستاوردهای تحصیلی دانشجو معلمان"بر 

موضوع شایستگی  و مداقه قرار نگرفته است. این امر در حالی است که موردمطالعهسوی محققان 

بوده و از  یتعنا موردطور گسترده  به غیره ها و در بخش صنعت، مدیریت وکارکنان در سایر سازمان

 یطورکل به (.Khadivi and  Hoseinnejad, 2005است ) گرفته قرار پژوهش موردسوی محققان 

مدرسان دانشگاه ای های حرفهشایستگی"دهد که  رک علمی و پژوهشی نشان میبررسی اسناد و مدا

در ساختار سازمانی  "تجارب و دستاوردهای تحصیلی دانشجو معلمان"و تأثیر آن بر  "فرهنگیان

و مداقه قرار نگرفته است. این امر در حالی است  موردمطالعهجدید و در بافت فعلی از سوی محققان 

طور گسترده  بهها و در بخش صنعت، مدیریت که موضوع شایستگی کارکنان در سایر سازمان

 ,Khadivi and  Hoseinnejad)است  قرارگرفته پژوهش موردبوده و از سوی محققان  یتموردعنا

2005.) 

 و هاها، تواناییدانش، مهارت از ایخوشه عنوان به را توسعه، شایستگی و آموزش آمریکایی انجمن    

(. همچنین Rezayat and et al., 2011) کندمی تعریف شغلی موفقیت برای یازن مورد رفتارهای

است. در  شده  یفتعر، نیز (Darby, 2011) مناسب طور به مهارت و بردن دانش کار به عنوان نتیجه به

 ویژگی معموالً دارد، اما وجود شایستگی دقیق معنی سر بر اندکی این راستا باید افزود توافق

را  پژوهشگران، شایستگی از رخیب. شودمی مطرح این تعاریف بین نگرش و دانش، مهارت مشترک

 با مطابق مناسب عملکرد موجب" که هایی نگرش و هادانش، مهارت یریکارگ به توانایی

 Draganidis) ازنظر(. Martel and  Gilles, 2013کنند )تعریف می "شوندخاص می استانداردهای

and Mentzas, 2006) هایی کهمهارت و ضمنی، رفتار و صریح دانش از است عبارت شایستگی 

 دهد.می فرد به وظیفه اثربخش انجام برای الزم پتانسیل نیروی

در ارزیابی برتری آموزشی  کننده یینتعدستاوردهای تحصیلی دانشجویان، یکی دیگر از عوامل     

دستاورد  شامل تحصیلی طبق نظر محققین دستاوردهای .(Saleem and  Qureshi, 2001) است

 از عوامل متعددی که دانندمی ذهنی دستاورد و تحصیلی دستاورد فردی؛ رشد دستاورد ای؛حرفه

 هایانگیزشی، عوامل شخصی، روش ، عواملها آن در موفقیت میزان و قبلی هایدوره تحصیالت قبیل

 اعضای تسلط و محیط آموزشی درسی، مسائل برنامه با مرتبط کالس، عوامل محیط و تدریس

 .(Mersha and et al., 2013)گذارند  می اثر آن ، بردرس موضوع بر علمی تیأه
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های آموزشی و کشور به انجام فعالیت معلم یتتربعنوان بخشی از نظام  دانشگاه فرهنگیان که به

نکات قوت و ضعفی که دارد  باوجود، استمشغول فعالیت  شده یینتعپرورشی براساس اهداف از قبل 

های ارزشیابی هایی مواجه شود که در صورت انجام برنامهخود ممکن است با چالشدر مسیر رسالت 

ترین چالش حال حاضر این دانشگاه دهد عمدهخواهد بود. شواهد نشان می یصتشخ قابلمناسب، 

 .(Rezaei, 2011) استمنابع انسانی و مالی  در بخشنظر به ارتقای چند سال اخیر آن، 

 

 شایستگی

های مرتبطی است که برای ها و تجربههای شخصی، مهارت ای از دانش، نگرشهشایستگی مجموع

همه مشاغل مستلزم کاربرد  .(Saha,2010)موفقیت در یک فعالیت مشخص الزم است 

که شایستگی به سه حوزه مختلف شایستگی فنی، رفتاری،  دهد یممرور مقاالت نشان هاست.  مهارت

های  شایستگیگرچه در انجام دادن بعضی از وظایف، است.  شده یبند طبقهای و آموزشی  زمینه

های  در سطوح و رده ها آن، ارزش نسبی نیا وجود بارسند،  گانه الزم و ملزوم یکدیگر به نظر می سه

فنی یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که  یستگیشا. کند فرق می کارکنانمختلف 

فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است.  الزمه آن ورزیدگی در کاربرد

یعنی شایستگی رفتاری  شوند. فنی از طریق تحصیل، کارورزی و تجربه حاصل میهای  شایستگی

 لهیوس بهایجاد محیط تفاهم و همکاری و انجام دادن کار  ةنیزم درداشتن توانایی و قدرت تشخیص 

های افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان.  ضو گروه، درک انگیزهع عنوان بهدیگران، فعالیت مؤثر 

یعنی توانایی درک ای  های زمینه شایستگی در نقطه مقابل مهارت فنی است. شایستگی رفتاری

دهنده کار و فعالیت سازمانی  های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل پیچیدگی

که کارکردهای  ، توانایی درک و تشخیص اینگرید  عبارت بهیک کل واحد )سیستم(  صورت به

های دیگر را تحت  ها، الزاماً بخش گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته بوده تغییر در هر یک از بخش

  دهد. تأثیر قرار می

(Zhang Yiyuan, 2006 )هایشامل شایستگی باید استادان هایشایستگی که کندبیان می 

-ولیتؤمسمداری، سازگاری، همکاری،  موفقیت) یشناخت روان شایستگی ،(مهارت و دانش) ای حرفه

لذا،  .باشد( فردی ارتباطات و نفوذ، مشاوره) کاری الگوی و شایستگی( سازمانی وفاداری و پذیری

 با همکاری( Hyatt and  Williams, 2011)های اوست.  سازد شایستگی چه استاد را برجسته می آن

 دانند. می مدرسان شایستگی اساسی پنج را تدریس و خدمت، پژوهش مدرسان، مشاوره، ارائة

(Lorinda and et al., 2006; Nwagbo, 2012; Reneau, 2013 ) فرهنگی )آگاهی های شایستگی 

 حیاتی مدرسان برای فرهنگی، دانش فرهنگی، مواجهه فرهنگی، مهارت فرهنگی و تمایل فرهنگی( را

تیمی، نوشتن،  کار در رهبری و پژوهش، تدریس، مدیریت (Stritter, 1991) کنند. ارزیابی می

 های شایستگی از ( رایساز شبکهو  العمر مادام کار، یادگیری )مدیریت یدانشگاهای  های حرفه مهارت
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 بانام دانشگاهی محیط در را مدرسان یازموردن های شایستگی  .(Sugumar, 2009) دانند مدرسان می

 علمی )سواد های شایستگی و) ارتباطی های مهارت و هیجانی )هوش یفرد های از شایستگی بردن

 نماید. می ( تبیینیا حرفهپیشرفت ) و اطالعاتی ای و رایانه

 

 دستاورد دوره تحصیلی

(Pace and  Kuh, 2003 )فردی؛ رشد دستاورد ای؛ دستاورد حرفه شامل را تحصیلی دستاوردهای نیز 

 و قبلی های دوره تحصیالت قبیل از عوامل متعددی که دانند می ذهنی دستاورد و تحصیلی دستاورد

کالس، عوامل  محیط و تدریس های انگیزشی، عوامل شخصی، روش ، عواملها آن در موفقیت میزان

 اثر آن درس، بر موضوع بر علمی تیأه اعضای تسلط و محیط آموزشی درسی، مسائل برنامه با مرتبط

 ;Von Rhöneck and et al., 1998; Mersha and et al., 2013; Karemera, 2003)گذارند  می

Schneider, 2002; Romer, 1993;  .)است ذکرشده تحصیلی دستاوردهای انواع( 1) جدول در. 

 
 : انواع دستاوردهای تحصیلی(1)جدول 

انواع دستاوردهای 

 تحصیلی

 

 
 تعاریف

 دستاوردهای

 دانشی
 

 از لزوم در موارد و خودآموخته درسی ابعمن از تحصیل طول در که دانشجو معلوماتی

 نماید. می استفاده ها آن

 دستاوردهای

 مهارتی
 

 های یا موقعیت شرایط خود، در های آموخته صحیح کار بستندر به دانشجو توانایی

 .ها آن عرضه و یازموردن

 دستاوردهای

 نگرشی
 

و  ی، مطالبوزندگ کار مختلف وناتؤش به دانشجو و دیدگاه رفتار، اندیشه در تغییر

 است. تحصیل از ناشی که ها پدیده

 

 دستاوردهای ةکنند بینی پیش العمر بهترین مادام گرفته، یادگیری صورت تحقیقات به توجه با    

 و دانشجو بین تعامالت و تدریس حین در فراگیر فعال بودن است. درگیر دانشجویان تحصیلی

 فردی و ذهنی، تحصیلی دستاوردهای بر و گرددمی اندانشجوی فردی بهسازی و رشد مدرسان موجب

سنجش  با مرتبط هایدلیل، فعالیت همین به(. Kezar and  Kinzie, 2008) دارد بسزایی تأثیر آنان

 نظر در گوییپاسخ برای بیرونی عنوان تقاضای به عالی آموزش مؤسسات از بسیاری در دستاوردها

تقسیم  2و نگرشی 1دانشی دودستهبه  یطورکل بهاوردها دست .(Konrad, 2002)است  شده  گرفته

علوم و واحدهای درسی  ةنیزم درگردند. دستاوردهای دانشی شامل افزایش دانش تخصصی  می

                                                           
1. Knowledge Gains 

2. Attitude Gains 
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دستاوردهای سی و نمرات حاصل از آن عنوان کرد. توان با ارزیابی واحدهای در و می استتخصصی، 

های فردی، اجتماعی، اخالقی، انتقادی  در زمینهنگرشی شامل افزایش رشد و بالندگی دانشجویان 

  .(Austin, 2005) است
 

 تجارب دوره تحصیلی

دانشگاهی  تجارب و فردی هایویژگی مهم عامل دو دستاوردها، باید به گونه این کسب لذا برای

 سکونت، رشته جنسیت، محل عواملی مانند فردی هایویژگی از نمود. منظور توجه دانشجویان

 تأثیر دستاوردهای دانشجویان بر تواندمی که است تحصیلی مقطع و معدل تحصیلی و تحصیلی

 و هارویدادها، فعالیت از تجارب دانشگاهی نیز ترکیبی از منظور یطورکل بهباشد.  داشته ییبسزا

 برنامه با مرتبط هایشامل فعالیت و آیدمی دست به دانشگاه در حضور حین که در است روابطی

-می هم دانشگاهان سایر و استادان، کارکنان با دانشجویان روابط و درسی، تعامل برنامه فوق یا درسی

 و داخل در دانشجویان تجربیات کیفیت و . همچنین فرآیندها(Ouji and  Marzooghi, 2013) شود

د توانیم تجارب دانشجویان را در چن . می(Williams, 2007) باشد مدنظر تواندمی نیز خارج کالس

 ,Hardy) قرارداد دانشجو، کیفیت محیط دانشگاه، انسجام اجتماعی مدنظر تالش بعد: کیفیت

 هرچندتجارب دانشگاهی در اصل ماهیت تعامل دانشجویان با آموختن و تدریس است،  .(2005

توان  را می ها آنکه برخی از  روند ممکن است دربردارنده دیگر جوانبی باشد که از یادگیری فراتر می

 (.Kronlid and Osterbergh, 2011; McLean, 2006) ولیت مؤسسات آموزش عالی دانستؤمس

دانشگاهی را پیشرفت فکری، اخالقی و اجتماعی دانشجویان در ارتباط با همساالن و اساتید  تجارب

 توان تجارب دانشجویان را متأثر از عوامل و شرایط مختلفی مانند شرایط داند. به عبارت کلی می می

 های دولتی و دانست. دانشگاهی و محیطی، اساتید، همساالن، امکانات و تجهیزات آموزشی، سیاست

پیشینه تحقیقاتی در خصوص تجربه دوره تحصیلی و نتایج یادگیری نشان داده است که ادراکات     

عمده بر  رطو بهمستقیم بر پیشرفت تحصیلی تأثیر گذاشته، بلکه  طور به تنها نهمثبت از دوره تحصیل 

های  هایی در خصوص شایستگی در داخل کشور نیز پژوهش .کیفیت نتایج یادگیری نیز تأثیر دارد

 است. شده  انجامتدریس 

    (Jafari and abdsharifi, 2014 )بین ةرابط از ساختاری مدل ارائه"در پژوهشی تحت عنوان 

 ابعاد اثر "دانشجویان تحصیلی یدستاوردها و علمی تأیهاعضای  شدهادراک تدریس های شایستگی

فراگیران؛  فعاالنه یرکردندرگ یادگیری؛ مساعد جوّ اساتید )ایجاد شده ادراکتدریس  هایشایستگی

دادن  فراگیران؛ برای آموزشی اهداف به دستیابی تسهیل فراگیران؛ نگرش و دانش، مهارت ارزیابی

 و پرورش خود راهبری خود؛ تدریس اییتوان و شایستگی میزان از نگاهی فراگیران؛ به بازخورد

 رشد دستاورد ای؛دانشجویان )دستاورد حرفه تحصیلی دستاوردهای ابعاد (، برالعمر مادام یادگیری

 است. معنادار و ذهنی( مثبت دستاورد تحصیلی؛ دستاورد فردی؛
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 (Mohammadi and  Maltaji, 2013در تحقیقی با موضوع ارائ )ساختاری معادله مدل ة 

در شیراز به  دانشگاه آنان رهبری شایستگی یو توسعه دانشجویان ةشد تجربه درسی برنامه ثربخشیا

 یاثربخش خصوص به و درسی برنامه نظیر یب جایگاه و نقش ، بهیطورکل بهاین نتیجه رسیدند که 

 هایتگیشایس ةدهند شکل یتنها در چه آن که معنا به این کند. می اشاره شده  تجربه درسی یبرنامه

، لهأمس رهبری، حل گروهی، اصول )خودآگاهی، کار همچون هایی فعالیت در دانشجویان رهبری

 فراهم دانشگاه در شرایطی است که ، آناست پیوستگی با اجتماع( و اجتماعات متعدد با مشارکت

شده،  مطلوب دانشجو برای )هدف، کیفیت، محتوا، تکالیف و ارزشیابی( نظر از درسی برنامه که شود

 .سازد آماده رهبری شایستگی کسب برای را وی

    (Ouji and  Marzooghi, 2013 ) تجارب و فردی هایویژگی رابطه بررسی"در پژوهشی با عنوان 

به این نتایج دست  "یرانتفاعیغ آموزش عالی مؤسسات در تحصیل از آنان دستاوردهای دانشجویان با

انسجام  و تالش محیط، کیفیت کیفیت از ادراک ن شاملدانشجویا تجارب بعد سه هر یافتند که

 برحسب همچنین است. آنان دستاوردهای دانشگاهی معنادار کننده بینی پیش ترتیباجتماعی، به

 تجارب ابعاد تحصیلی، قدرت معدل و تحصیلی تحصیلی، مقطع جنسیت، محل سکونت، رشته

  .است آنان متفاوت دستاوردهای بینیپیش در دانشجویان

    (Sadat Hosseinian Heydari, 2013 ) و ایحرفه هایمهارت بررسی"در پژوهشی تحت عنوان 

به این نتیجه رسید که  "دانشجویان و مدیران، مدرسان دیدگاه از معلم یتترب مدرسان مراکز عملی

 ن ومدیران، دانشجویا دیدگاه ، ازمعلم یتترب مراکز عملکرد به بخشیدر کیفیت عامل ترینمهم

 آموزشی هایروش و است شده یابیارز مدرسان توسط شده  گرفته کار به آموزشی هایمدرسان، روش

 در فناوری تعبیرات روند و فوق هایحساسیت به توجه خواهد بود. با آموزشی فرآیند کل دهنده جهت

 تجربیات و همچنین آموزشی نوین هایروش در مؤثر یریکارگ به آن تبع به و وتربیتعرصه تعلیم

 به مجدد نگاهی تا داشت آن بر را متمادی نگارنده های سال طی آموزشی معاونت پست در عملی

 .نماید پیشنهاد راستا این در را راهکارهایی و داشته معلم تربیت مدرسان مراکز ایحرفه هایقابلیت

 
 (2006همکاران،  و هنسون: مدل پژوهش )منبع(: 1) شکل
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 پژوهش شناسی روش

 جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانشجویان. استوش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی ر

. براساس اطالعات دریافتی از است 1395استان کردستان در سال  فرهنگیان دانشگاه آخر سال

 146نفر بودند که تعداد  720واحد آموزش دانشگاه فرهنگیان تعداد کل دانشجویان سال آخر برابر 

(. براساس فرمول کوکران برای 2جدول نفر دانشجویان پسر بودند ) 574نشجویان دختر و نفر دا

 حجم نمونه محاسبه گردید. عنوان بهنفر  250نفری تعداد  720ای جامعه

 
 جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان )شهید مدرس( (:2)جدول 

 گروه تحصیلی  فراوانی )درصد(  درصد کل

9 (6/3) 
 دختر  - 

 عربی و دینی 
 پسر  (5/4) 9 

6 (4/2) 
 دختر  - 

 راهنمایی و مشاوره 
 پسر  (3) 6 

22 (8/8) 
 دختر  - 

 انگلیسی زبان آموزش 
 پسر  (1/11) 22 

12 (8/4) 
 دختر  - 

 بدنی یتترب 
 پسر  (6) 12 

18 (2/7) 
 دختر  (6/19) 10 

 علوم اجتماعی 
 پسر  (4) 8 

183 

(2/73) 

 دختر  (4/80) 41 
 علوم تربیتی 

 پسر  (4/71) 142 

250 

(100) 

 پسر  (6/79) 199 
 جمع کل 

 دختر  (4/20) 51 

 

دوره  تجارب مدرسان، یا حرفه های یستگیشا یرمتغبه وجود سه  با توجهپژوهش  یندر ا    

است. الزم به  شده  استفادهار به شرح زیر تحصیلی دانشجویان و دستاوردهای تحصیلی آنان از سه ابز

ذکر است که جهت تدوین پرسشنامه، پس از مطالعه متون و نظرخواهی و کسب مشورت از اساتید 

های مدرسان، تجارب دوره و بر شایستگی مؤثردانشگاه فرهنگیان عوامل  با مدرسان و ارتباطمحترم 

های سشنامه تنظیمی شامل سه بخش شایستگیدستاورد تحصیلی دانشجویان شناسایی و نهایتاً پر

امل های مدرسان شمدرسان، تجارب دوره و دستاورد تحصیلی طراحی گردید. پرسشنامه شایستگی

و  سؤال 19دانشجویان متشکل از  تحصیلی ، پرسشنامه دستاوردسؤال 35و متشکل از  مؤلفهسه 

ای لیکرت درجه 5براساس طیف بود که  سؤال 20دانشجویان متشکل از  دوره پرسشنامه تجارب

نمونه  30سنجش پایایی پرسشنامه تعداد  منظور بهقرار گرفت. در این پژوهش  موردسنجش
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با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  ها پرسشنامهپرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع شد و پایایی 

وره تحصیلی دانشجویان و تجارب د مدرسان، یا حرفه های یستگیشا یرمتغبه ترتیب برای سه 

از  آمده دست بهاطالعات  محاسبه گردید. 851/0و  928/0، 920/0دستاوردهای تحصیلی آنان مقدار 

 شد. وتحلیل یهتجز SPSSآماری  افزار نرمپرسشنامه، با استفاده از 

 

 ی پژوهشهایافته

 
 موردمطالعهها در متغیرهای های توصیفی آزمودنیشاخص (:3) جدول 

 انحراف معیار  میانگین  ابعاد  متغیر

 974/12  84/56  ---  تجارب دوره

 722/13  38/60  ---  دستاورد تحصیلی

 های مدرسانشایستگی

 675/8  39  مهارت فنی 

 353/2  11/21  مهارت رفتاری 

 412/9  74/41  ایمهارت زمینه 

 734/19  70/101  کل 

 

 ±974/12در پرسشنامه تجارب دوره دانشجویان  شده کسبازات میانگین امتی 4مطابق جدول     

های مدرسان و پرسشنامه شایستگی 38/60 ±722/13، پرسشنامه دستاورد تحصیلی 84/56

و مهارت  11/21 ±353/2، مهارت رفتاری 39 ±675/8که در بعد مهارت فنی  70/101 734/19±

 . است 74/41 ±412/9ای زمینه

بنابراین فرض نرمال بودن  ،است 05/0باالتر از  داری امعنچون سطح  4ج جدول با توجه به نتای    

 .شودها پذیرفته می داده

 
 رهایمتغبرای بررسی نرمال بودن  ویلک شاپیروآزمون  (:4)جدول 

 گیری یجهنت  فرضیه تأیید  مقدار خطا  داری اسطح معن  ابعاد

 ستنرمال ا  H0  05/0  106/0  های مدرسانشایستگی

 05/0  455/0  دستاورد تحصیلی
 H0  نرمال است 

 05/0  127/0  تجارب دوره
 H0  نرمال است 

 

 با 842/2 نمونه گروه در تجارب دوره نمره میانگین شود می مشاهده 5 جدول در که گونه همان    

 فانحرا با 177/3کمتر؛ دستاورد تحصیلی  3 برش نمره از که است 648/0 استاندارد انحراف
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 استاندارد انحراف با 905/2های مدرسان باالتر؛ شایستگی 3 برش نمره از که است 722/0 استاندارد

 از که است 619/0 استاندارد انحراف با 785/2کمتر؛ مهارت فنی  3 برش نمره از که است 563/0

باالتر و  3 برش نمره که از 336/0 استاندارد انحراف با 016/3کمتر؛ مهارت رفتاری  3 برش نمره

. الزم به ذکر است استکمتر  3 برش نمره که از 672/0با انحراف استاندارد  981/2ای مهارت زمینه

 با نمره معیار در ابعاد شده مشاهدهاین تفاوت میانگین  شده  مشاهده داری امعنکه با توجه به سطوح 

 دارامعناظ آماری فنی به لح مدرسان و مهارت هایتحصیلی، شایستگی دستاورد دوره، تجارب

(p<0.05؛ ولی در ابعاد مهارت) دار امعنای به لحاظ آماری زمینه رفتاری و مهارت (p>0.05 )نیست . 
 

های مدرسان، تجارب دوره و دستاورد تحصیلی در گروه نمونه با نمره برش یا نمره شایستگی(: 5جدول )

 معیار

 t  p  نمره معیار  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

 001/0  -851/3  3  648/0  842/2  تجارب دوره

 001/0  895/3  3  722/0  177/3  دستاورد تحصیلی

های شایستگی

 مدرسان

 905/2  563/0  3  647/2-  009/0 

 001/0  -468/5  3  619/0  785/2  مهارت فنی

 452/0  753/0  3  336/0  016/3  مهارت رفتاری

 663/0  -437/0  3  672/0  981/2  ایمهارت زمینه

 

 از دانشجویان تجارب با فرهنگیان دانشگاه مدرسان هایشایستگی بررسی رابطه بین منظور به    

است. قبل از انجام  شده استفاده گام به گام شان از تحلیل رگرسیون چندگانه به روشتحصیلی دوره

تغیرهای پژوهش از طریق ارزیابی ، روابط همبستگی بین مگام به گامتحلیل رگرسیون به روش 

 ارائه گردیده است. 6که نتایج آن نیز در جدول  شده یبررسماتریس همبستگی 

 
 و تجارب دوره مدرسان هایماتریس همبستگی بین شایستگی (:6)جدول 

 4  3  2  1  ابعاد

       000/1  دوره تجارب -1

     000/1  586/0  مهارت فنی -2

   000/1  280/0  263/0  مهارت رفتاری -3

 000/1  337/0  700/0  705/0  ایمهارت زمینه -4
 (p<05/0درصد خطا ) 5داری در سطح  ارابطه معن
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 و شود رد خطاها استقالل فرضیه که یدرصورت خطاهاست؛ استقالل رگرسیون مفروضات از یکی    

 -دوربین آماره. ندارد وجود سیونرگر از استفاده امکان باشند، داشته همبستگی یکدیگر با خطاها

 – دوربین آماره مقدار اگر که است شده  استفاده یکدیگر از خطاها استقالل بررسی منظور به واتسون

 رگرسیون از توان یم و شود یم رد خطاها بین همبستگی فرض باشد 5/2 تا 5/1 فاصله در واتسون

 از خطاها که دهد یم نشان عدد این و است 112/2 واتسون -دوربین آماره مقدار. کرد استفاده

 رد خطاها بین همبستگی فرض و ندارد وجود یخودهمبستگ خطاها بین و هستند مستقل یکدیگر

 توان مشاهده کرد.( می5-4را در جدول ) کرد که نتیجه آن استفاده رگرسیون از توان یم و شود یم

ای اجرای تحلیل رگرسیون، به بررسی ضریب بر ازیموردنهای فرضدر ادامه با توجه به وجود پیش   

شود. الزم به ذکر است که در تحلیل رگرسیون همبستگی چندمتغیره و ضریب تعیین پرداخته می

دار هستند، اترتیب، متغیرهایی که دارای بیشترین سهم معن بین بهاز بین متغیرهای پیش گام به گام

که در زمان ورود هر متغیر به معادله، سایر  اینشوند. ضمن های متوالی وارد معادله میدر گام

ای از ابعاد دهد که در گام اول بُعد مهارت زمینهنشان می 7. جدول شوندمتغیرها نیز کنترل می

تری که با تجارب دوره دانشجویان داشته است قبل دلیل همبستگی قوی های مدرسان بهشایستگی

رگرسیون شده که دارای ضریب همبستگی چند متغیره وارد معادله  ها کننده ینیب شیپاز بقیه 

درصد از تغییرات تجارب  49بوده و بیانگر این مطلب است که حدود  497/0و ضریب تعیین  705/0

کند. در گام دوم بُعد مهارت فنی که بعد از مهارت ای تبیین میدوره دانشجویان را بُعد مهارت زمینه

است.  شده اضافهب دوره دانشجویان داشته به معادله رگرسیون تری با تجار همبستگی قوی ایزمینه

. این مقدار مجذور است 513/0و ضریب تعیین  716/0ضریب همبستگی چندمتغیره مدل دوم 

درصد از تغییرات تجارب دوره دانشجویان را دو بُعد  51دهد که حدود ضریب همبستگی نشان می

درصد افزایش داده  51درصد به  49د و سهم کلی را از کننای و مهارت فنی تبیین میمهارت زمینه

بینی تجارب ای و مهارت فنی قادر به پیش، ابعاد مهارت زمینه7بنابراین با توجه به جدول ؛ است

 افزایش این مقدار، از مدل حذف گردید. دلیل عدم مهارت رفتاری به اند.دوره دانشجویان بوده
 

 ه و ضریب تعیین در تحلیل رگرسیون چندمتغیریضریب همبستگی چندمتغیر(: 7)جدول 

  ضریب همبستگی چند متغیره  مدل
ضریب 

 تعیین
 

خطای استاندارد 

 برآورد
 دوربین واتسون 

 112/2  224/9  497/0  705/0 -الف  1

   089/9  513/0  716/0 -ب  2

 ای: مهارت زمینهها کننده بینی یشپ -الف

 ای + مهارت فنیینه: مهارت زمها کننده بینی یشپ -ب
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 شده  استفادهاز آزمون تحلیل واریانس  شده محاسبهداری ضریب تعیین ادر ادامه برای بررسی معن   

ای و ، ابعاد مهارت زمینه8مشاهده کرد. براساس جدول  8توان در جدول را می است که نتایج آن

یر مالک )تجارب دوره دانشجویان( تر با متغمهارت فنی در دو گام متوالی و براساس همبستگی قوی

در سطح  شده  مشاهده Fدهد در هر دو مدل میزان اند که نتایج نشان میوارد معادله رگرسیون شده

بینی متغیر . این امر بیانگر آن است که حداقل یکی از متغیرهای مستقل در پیشاستدار امعن 01/0

 9آزمود که در جدول  Tمتغیرها را با استفاده از آزمون  تکوابسته مؤثر بوده است، بنابراین باید 

 را مشاهده کرد. توان نتایج آن می
 

 متغیری تحلیل واریانس در رگرسیون چند (:8)جدول 

 مدل
منابع  

 تغییرات

 مجموع 

 مجذورات

 درجه 

 آزادی

 میانگین 

 مجذورات

 
 Fمقدار 

سطح  

 داریمعنا

1 

 000/0  334/46  181/20811  1  181/20811  رگرسیون 

 الف    090/85  248  419/21102  باقیمانده 

       249  600/41913  کل 

2 

 000/0  173/130  060/10754  2  119/21508  رگرسیون 

 ب    613/82  247  481/20405  باقیمانده 

       249  600/41913  کل 

 ای: مهارت زمینهها کننده بینی یشپ -الف

 ای + مهارت فنی: مهارت زمینهها کننده بینی یشپ -ب

 

ای و مهارت فنی( قادر به های مدرسان )مهارت زمینهذکر شد ابعاد شایستگی قبالًطور که همان    

بین؛ دو بعد از سه بعد متغیر پیش 9بینی تجارب دوره دانشجویان بودند. با توجه به جدول پیش

بینی کنند. در این جدول ضرایب خام و دانشجویان( را پیش اند متغیر مالک )تجارب دوره توانسته

است. در مدل اول، بُعد مهارت  شده ارائهبینی تجارب دوره دانشجویان استاندارد جهت معادله پیش

های مدرسان ابتدا وارد معادله رگرسیون شده است که ضریب بتای آن ای از ابعاد شایستگیزمینه

ای وان گفت که با افزایش هر واحد انحراف معیار به بُعد مهارت زمینهت، یعنی میاست 705/0برابر 

شود که این خود شان افزوده میانحراف معیار به تجارب دانشجویان از دوره تحصیلی 705/0مقدار 

این بُعد بر تجارب دوره حکایت دارد. در مدل دوم بُعد مهارت فنی به معادله  نسبتاً باالی ریتأثاز 

است؛ ورود این بُعد به مدل موجب شده است که ضریب بُعد قبلی کاهش یابد که نشان  شده  اضافه

است؛ بنابراین  181/0. ضریب بتای این بُعد نیز برابر است هم یرواز همپوشانی این دو بُعد بر 

مهارت فنی اضافه شود، تجارب دانشجویان از  توان گفت به ازای هر واحد انحراف معیار که به بُعد می

دهنده تأثیر کم این بُعد یابد که نشانانحراف معیار افزایش می 181/0شان به میزان دوره تحصیلی
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به مدل، حدود  واردشدههای مدرسان ( ابعاد شایستگی7ذکر شد )جدول  قبالًطور که . هماناست

و بقیه کنند شان را تبیین میدرصد کل تغییرات مربوط به تجارب دانشجویان از دوره تحصیلی 51

 ابعاد گرید  عبارت بهاند. تغییرات ناشی از عوامل دیگری است که در این پژوهش نیامده

بینی متغیر مالک قابلیت پیش 51ای و مهارت فنی(، حدود های مدرسان )مهارت زمینه شایستگی

تجارب  استانداردشده؛ بنابراین معادله رگرسیونی رادارندشان( )تجارب دانشجویان از دوره تحصیلی

 زیر نوشت: صورت بهتوان می 9شان را با توجه به جدول دانشجویان از دوره تحصیلی
 نمره مهارت فنی( ×181/0) + ای(نمره مهارت زمینه × 578/0+ )038/13شان= تجارب دانشجویان از دوره تحصیلی

 
از  شانتحصیلی دوره از تجارب دوره دانشجویان بینی یشپ یراستانداردغضرایب استاندارد و  (:9) جدول

 گام به گامدر رگرسیون  بینی یشپطریق متغیرهای 

گو
ال

ام  
گ

 
 ها

 
مقادیر ثابت و 

متغیرهای 

 بین یشپ

 

ی 
بتا

ب 
ری

ض غ
رد

دا
تان

اس
یر

 

 

رد
دا

تان
اس

ی 
طا

خ
 

 

ی 
بتا

ب 
ری

ض

رد
دا

تان
اس

 

ار  
قد

م
T

 

 

ی
دار

عنا
م

 

ام
گ

 به 
ام

گ
 

 
1 

 000/0  132/6    657/2  295/16  مقدار ثابت 

 000/0  639/15  705/0  062/0  971/0  ایرت زمینهمها  

 

2 

 000/0  577/4    849/2  038/13  مقدار ثابت 

 000/0  296/9  578/0  086/0  797/0  ایمهارت زمینه  

 004/0  905/2  181/0  093/0  270/0  مهارت فنی  

 ایبین: مهارت زمینه یشپ -الف

 ی + مهارت فنیا: مهارت زمینهنیب شیپ -ب
 

 دستاورد تحصیلی با فرهنگیان دانشگاه مدرسان هایبررسی رابطه بین شایستگی منظور به    

است.  شده استفاده گام به گاماز تحلیل رگرسیون چندگانه به روش  شانتحصیلی دوره از دانشجویان

های پژوهش از طریق ، روابط همبستگی بین متغیرگام به گامقبل از انجام تحلیل رگرسیون به روش 

 ارائه گردیده است. 10که نتایج آن نیز در جدول  شده یبررسارزیابی ماتریس همبستگی 

 
 و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان مدرسان هایماتریس همبستگی بین شایستگی(: 10)جدول 

 4  3  2  1  ابعاد

       000/1  دستاورد تحصیلی -1

     000/1  457/0  مهارت فنی -2

   000/1  280/0  186/0  مهارت رفتاری -3

 000/1  337/0  700/0  522/0  ایمهارت زمینه -4

 (p<05/0درصد خطا ) 5داری در سطح  رابطه معنا
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 مستقل یکدیگر از خطاها که دهد یم نشان عدد این و است 976/1 واتسون -دوربین آماره مقدار    

 و شود یم رد خطاها بین همبستگی فرض و داردن وجود یخودهمبستگ خطاها بین و هستند

 11توان مشاهده کرد. جدول می 11را در جدول  کرد که نتیجه آن استفاده رگرسیون از توان یم

های مدرسان به دلیل همبستگی ای از ابعاد شایستگیدهد که در گام اول بُعد مهارت زمینهنشان می

وارد معادله رگرسیون شده  نیب شیپه است قبل از بقیه تری که با تجارب دوره دانشجویان داشتقوی

بوده و بیانگر این مطلب  272/0و ضریب تعیین  522/0که دارای ضریب همبستگی چند متغیره 

ای تبیین درصد از تغییرات دستاورد تحصیلی دانشجویان را بُعد مهارت زمینه 27است که حدود 

تری با دستاورد همبستگی قوی ایاز مهارت زمینه کند. در گام دوم بُعد مهارت فنی که بعدمی

متغیره مدل دوم  است. ضریب همبستگی چند شده  اضافهتحصیلی داشته به معادله رگرسیون 

دهد که حدود . این مقدار مجذور ضریب همبستگی نشان میاست 289/0و ضریب تعیین  537/0

ای و مهارت فنی تبیین هارت زمینهدرصد از تغییرات تجارب دوره دانشجویان را دو بُعد م 29

بنابراین با توجه به جدول ؛ درصد افزایش داده است 29درصد به  27کنند و سهم کلی را از  می

 اند.بینی دستاورد تحصیلی دانشجویان بودهای و مهارت فنی قادر به پیش(، ابعاد مهارت زمینه11)

 
 متغیری در تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضریب تعیین ضریب همبستگی چند (:11)جدول 

  مدل
ضریب همبستگی چند 

 متغیره
 

ضریب 

 تعیین
 

خطای استاندارد 

 برآورد
 دوربین واتسون 

 976/1  731/11  272/0  522/0 -الف  1

   619/11  289/0  537/0 -ب  2

 ایها: مهارت زمینهکنندهبینیپیش -الف

 ارت فنیای + مهها: مهارت زمینهکنندهبینیپیش -ب
 

از آزمون تحلیل واریانس  شده  محاسبهداری ضریب تعیین در ادامه برای بررسی معنی    

، ابعاد 12مشاهده کرد. براساس جدول  12توان در جدول را می است که نتایج آن شده استفاده

تر با متغیر مالک اساس همبستگی قویمهارت فنی در دو گام متوالی و برای و مهارت زمینه

دهد در هر دو مدل اند که نتایج نشان می)دستاورد تحصیلی دانشجویان( وارد معادله رگرسیون شده

. این امر بیانگر آن است که حداقل یکی از استدار امعن 01/0در سطح  شده  مشاهده Fمیزان 

را با تک متغیرها  بینی متغیر وابسته مؤثر بوده است، بنابراین باید تکمتغیرهای مستقل در پیش

 را مشاهده کرد. توان نتایج آنمی 13آزمود که در جدول  Tاستفاده از آزمون 
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 تحلیل واریانس در رگرسیون چندمتغیری (:12)جدول 

 مدل
 

 

 منابع 

 تغییرات

 

 

 مجموع

 مجذورات

 

 

 درجه

 آزادی

 
 

 میانگین

 مجذورات

 

 
  Fمقدار 

سطح 

 داریامعن

1 

 000/0  722/92  468/12759  1  468/12759  رگرسیون 

 الف    611/137  248  432/34127  باقیمانده 

       249  900/46886  کل 

2 

 000/0  141/50  570/6769  2  140/13539  رگرسیون 

 ب    011/135  247  760/33347  باقیمانده 

       249  900/46886  کل 

 ایها: مهارت زمینهکنندهبینیپیش -الف

 ای + مهارت فنیها: مهارت زمینهکنندهبینیپیش -ب
 

ای و مهارت فنی( قادر به های مدرسان )مهارت زمینهذکر شد ابعاد شایستگی قبالًطور که همان    

( دو بعد از سه بعد متغیر 13بینی دستاورد تحصیلی دانشجویان بودند. با توجه به جدول )پیش

بینی کنند. در این جدول ورد تحصیلی دانشجویان( را پیشاند متغیر مالک )دستابین؛ توانستهپیش

است. در  شده  ارائهبینی دستاورد تحصیلی دانشجویان ضرایب خام و استاندارد جهت معادله پیش

های مدرسان ابتدا وارد معادله رگرسیون شده است ای از ابعاد شایستگیمدل اول، بُعد مهارت زمینه

توان گفت که با افزایش هر واحد انحراف معیار به ، یعنی میاست 522/0که ضریب بتای آن برابر 

شود که انحراف معیار به دستاورد تحصیلی دانشجویان افزوده می 522/0ای مقدار بُعد مهارت زمینه

این بُعد بر دستاورد تحصیلی دانشجویان حکایت دارد. در مدل دوم بُعد  نسبتاً باالی ریتأثاین خود از 

است؛ ورود این بُعد به مدل موجب شده است که ضریب بُعد قبلی  شده  اضافهه معادله مهارت فنی ب

 181/0. ضریب بتای این بُعد نیز برابر است هم یروکاهش یابد که نشان از همپوشانی این دو بُعد بر 

مهارت فنی اضافه شود  توان گفت به ازای هر واحد انحراف معیار که به بُعداست؛ بنابراین می

دهنده تأثیر یابد که نشانانحراف معیار افزایش می 181/0ستاورد تحصیلی دانشجویان به میزان د

به  واردشدههای مدرسان ( ابعاد شایستگی11ذکر شد )جدول  قبالًطور که . هماناستکم این بُعد 

بقیه  کنند ودرصد کل تغییرات مربوط به دستاورد تحصیلی دانشجویان را تبیین می 29مدل، حدود 

 ابعاد گرید  عبارت بهاند. تغییرات ناشی از عوامل دیگری است که در این پژوهش نیامده

بینی متغیر مالک قابلیت پیش 29ای و مهارت فنی(، حدود های مدرسان )مهارت زمینه شایستگی

صیلی دستاورد تح شده استاندارد؛ بنابراین معادله رگرسیونی رادارند)دستاورد تحصیلی دانشجویان( 

 زیر نوشت: صورت بهتوان ( می13دانشجویان را با توجه به جدول )
 نمره مهارت فنی( ×181/0) + ای(نمره مهارت زمینه × 395/0+ )187/25دستاورد تحصیلی دانشجویان= 
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از طریق متغیرهای  دستاورد تحصیلی دانشجویان بینی یشپ یراستانداردغضرایب استاندارد و  (:13) جدول

 گام به گامدر رگرسیون  یبین یشپ
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گ
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گ
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ام

گ
 

 

1 

 000/0  473/8    379/3  663/28  مقدار ثابت 

مهارت   

 ای زمینه

 
761/0 

 
079/0 

 
522/0 

 
629/9  000/0 

 

2 

 000/0  917/6    641/3  187/25  مقدار ثابت 

مهارت   

 ای زمینه

 
576/0 

 
110/0 

 
395/0 

 
257/5  000/0 

 017/0  403/2  181/0  119/0  286/0  مهارت فنی  

 ای + مهارت فنی: مهارت زمینهبین یشپ -ب ای: مهارت زمینهبین یشپ -الف

 

 گیری یجهنتبحث و 

سطح  در مدرسان و دانشجویان مدیریت ابعاد ازجمله متعددی و متنوع های عرصه در ها شگاهدان امروزه

 نیازمند ها آنکنند،  می رقابت با یکدیگر آن در گذاری یهسرما و پژوهش ، مدیریتالمللی ینب و ملّی

 و مدرسان و داشتن دانشجویان نگه باال، راضی سطح پژوهشی کارهای اعتبار، شهرت، تولید حفظ

های ، امروزه به امر تربیت و ایجاد آمادگیمتأسفانه، اما اند جامعهرو به رشد  نیازهای به پاسخگویی

های کشور توجه الزم در مدرسان دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با اساتید و مدرسان دیگر دانشگاه

انگیزگی و رغبت  افزون ساخته و بی روز روزبهمشکالت مدرسان را  یتوجه کمزیادی نشده است و این 

نتایج آن در دستاوردها و تجارب  ؛ کهبه تدریس و آموزش را در آنان تا حدودی کاهش داده است

است. لذا با توجه  شده  منعکسدرس  یها کالسدانشجویان نسبت به محیط آموزشی و بازده ان در 

رب دوره و تجا های مدرسان باشایستگی تعیین رابطه باهدف یا مطالعهبه موارد مذکور، 

نتایج این مطالعه نشان دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان انجام گرفت. 

 انیبا تجارب دانشجو انیمدرسان دانشگاه فرهنگ یها یستگیشابین  یدار امعنرابطه مثبت و داد که 

، رابطه مهارت =r) 70مهارت فنی ) صورت به که میزان این رابطه وجود دارد شان یلیتحصاز دوره 

تجارب دانشجویان از دوره با آمد که  دست به =r) 46) یا نهیزمو مهارت  =r) 33رفتاری )

 های یستگیشانتیجه گرفت که هر چه  توان یمدارد. بنابراین  داری امعنشان رابطه مثبت و  تحصیلی

از  انیرب دانشجوتجا و بهتری قرار داشته باشد تر مطلوبدر وضعیت  انیمدرسان دانشگاه فرهنگ

 بیشتر است. شان یلیتحصدوره 
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از آزمون رگرسیون چندگانه مدرسان  یها یستگیشا از روی انیتجارب دانشجو ینیب شیپبرای     

دلیل همبستگی  های مدرسان بهای از ابعاد شایستگیدر گام اول بُعد مهارت زمینه استفاده شد.

درصد از  49است و بیانگر این مطلب است که حدود تری که با تجارب دوره دانشجویان داشته قوی

کند. در گام دوم بُعد مهارت فنی ای تبیین میتغییرات تجارب دوره دانشجویان را بُعد مهارت زمینه

. دهد یمنشان با تجارب دوره دانشجویان را تری همبستگی قوی ایکه بعد از مهارت زمینه

درصد از تغییرات تجارب دوره دانشجویان را دو بُعد  51که حدود  دهد یمنتایج نشان  یطورکل به

درصد افزایش داده  51درصد به  49کنند و سهم کلی را از ای و مهارت فنی تبیین میمهارت زمینه

 .Zaferian and et al. 2014; Dumitriu and et al) یها پژوهشپژوهش با بخش از است. نتایج این 

2014; Mesarosova and  Mesaros, 2012; Różewski and  Małachowski, 2009; Chan and  

Lam, 2002; Barry, 2008; Kappagoda Kappagoda, 2012; Roberts and et al. 2006         )

که برای  گیریم یمنتیجه  و پژوهش حاضر، ها پژوهشایج این . با توجه به نتاستهمسو و همخوان 

مدرسان از  در دانشگاه باید تالش نماییم کهبهبود تجارب دانشجویان از دوره تحصیلی 

چنین عنوان کرد که اگرچه  توان یمدر تفسیر این نتایج  برخوردار باشند. یو کافالزم  های یستگیشا

از مباحث درسی است و شامل تمامی مهارت، دانش،  تر گستردهتجارب دانشجویان در یک حوزه 

، است؛ اما ضریب نسبتاً باالی کنند یمشجویی کسب آنان در طی دوران دان چه آنرفتار، نگرش و هر 

است که  تری یعوس یها علتو  تر یقعمتوسط شایستگی مدرسان نشان از ارتباطات  بینی یشپاین 

، تأثیرات مدرسان در الگوپذیری دانشجویان به حدی است که یگرد عبارت بهدارند.  باهماین دو پدیده 

و شخصیتی الگوهایی اثرگذار هستند که  یا حرفه های ینهزمیگر های علمی بلکه در دینهدرزمتنها  هن

کنند.  یده جهتفکری، علمی، تخصصی، و دیگر ابعاد  نظر ازنسل آینده معلمان کشور را  توانند یم

صورت گیرند  تر یقعم ییها پژوهشاز این منظر اگر به اهمیت این موضوع نگریسته شود، الزم است 

از این ارتباط و از شایستگی مدرسان استخراج نمود نا تصوری  تری یصلاابعاد و عوامل که بتوان 

  ایجاد شود.  ها یاثرگذاراز این  تر روشن

 یها یستگیشابین  یدار یمعننتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و     

جه به نتایج جدول وجود دارد. با تو انیدانشجو یلیتحص یبا دستاوردها انیمدرسان دانشگاه فرهنگ

با  =r) 52) یا نهیزمو مهارت  =r) 18، رابطه مهارت رفتاری )=r) 45رابطه مهارت فنی ) 4-4

نتیجه گرفت  توان یموجود دارد. بنابراین  داری امعنرابطه مثبت و  انیدانشجو یلیتحص یدستاوردها

 بهتری قرار داشته باشدو  تر مطلوبدر وضعیت  انیمدرسان دانشگاه فرهنگ های یستگیشاکه هر چه 

 بیشتر است. انیدانشجو یلیتحص یدستاوردها

درصد از تغییرات دستاورد تحصیلی دانشجویان را  27حدود که  دهد یمهمچنین نتایج نشان     

 ایکند. در گام دوم بُعد مهارت فنی که بعد از مهارت زمینهای تبیین میبُعد مهارت زمینه

درصد از تغییرات  29حدود  از طرف دیگر. دهد یمرا نشان تحصیلی  تری با دستاورد همبستگی قوی
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کنند و سهم کلی را از ای و مهارت فنی تبیین میتجارب دوره دانشجویان را دو بُعد مهارت زمینه

ابعاد مهارت  که شود یماستدالل  نیبه چندرصد افزایش داده است. بنابراین  29درصد به  27

 توان یم لذااند. بینی دستاورد تحصیلی دانشجویان بودهر به پیشای و مهارت فنی قادزمینه

بینی ای و مهارت فنی( قادر به پیشهای مدرسان )مهارت زمینهکرد که ابعاد شایستگی یریگ جهینت

 .Zaferian et al) یها پژوهش. نتایج این پژوهش با باشند یم انیدانشجو یلیتحص یدستاوردها

2014; Dumitriu et al. 2014; Mesarosova and  Mesaros, 2012; Różewski and  

Małachowski, 2009; Chan and  Lam, 2002; Barry, 2008; Kappagoda Kappagoda, 

2012; Roberts et al. 2006; Semradovaa and  Hubackova, 2014  ) .همسو و همخوان است 

ود از اساتید دانشگاه فرهنگیان هستند، در تبیین این نتایج با توجه به تجربه پژوهشگران که خ

دستاوردهای علمی  بحثاصا به صدانشجویان اخت یدستاوردهااگرچه چنین عنوان کرد که  توان یم

که رابطه باالتری نسبت به تجارب داشته باشد، اما در  رفت یمدر این پژوهش( و انتظار توجه دارد )

-دانشجو جاکه آن ازباشد.  تواند یم ها یکارورز بحث ،عمل این نتیجه محقق نشد. یکی از دالیل آن

معلمان در طی چهار ترم در مدارس حضور یافته و دستاوردهای علمی خود را در محیط واقعی 

و نقش معلم  کنند یمدانش دریافتی را به مهارت تبدیل  ینوع بهو   گذارند یمکالس به مرحله عمل 

کمتر  ینوع بهرابطه موجود  شود یمدانند، این امر باعث از نقش استاد راهنما ب تر اثربخشراهنما را 

 موردجا الزم به توضیح است با توجه به اهمیت موضوع  در نتایج کمی خود را نشان دهد. در این

به بررسی  تر یقعمتا با رویکردهایی  دارد یم، پژوهشگر، خود و دیگر پژوهشگران را بر این مطالعه

ها  پژوهش گونه ینانتایج  چراکهدر ایجاد این رابطه بپردازند.  رابطه موجود و کشف عوامل اصلی

 یا حرفهجذب و فرایند توسعه ینة زم دردانشگاه فرهنگیان و اصالح عمیقی بر نحوه عملکرد  اثرات

 سازد.  یمرا هم متأثر  وپرورش آموزشکه حتی نظام اساتید خواهد داشت 
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