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رویکردهاي نوین آموزشی
شناسی دانشکدة علوم تربیتی و رواندانشگاه اصفهان، 

1391بهار و تابستان ، 15، شمارة پیاپی ة یک، شمارهفتمسال 
27-48ص 

عملکرد تحصیلی اي معلمان دوره ابتدایی باهاي حرفهرابطه بین قابلیت
در شهر اصفهانآموزاندانش

عضو باشگاه پژوهشگران جوانودانشگاه اصفهان،ارشد برنامه ریزي آموزشیکارشناسی ،مژده مهاجري
mozhdehmohajeri@yahoo.com

یار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان دانش،مصطفی شریف
فارساستان کارشناس اداره کل آموزش و پرورش ،ياحمد مهاجر

یدهچک
آموزان معلمان دوره ابتدایی با عملکرد تحصیلی دانشايهاي حرفهبین قابلیترابطهحاضر با هدفپژوهش

اي نقد و تفسیر دانش لفه قابلیت حرفهو شش مؤاي کبک کانادا انجام در شهر اصفهان بر مبناي مدل قابلیت حرفه
اي اي و اخالق حرفهباطات، مشارکت در توسعه حرفهو فرهنگ، توانایی بیان، ارزشیابی، فناوري اطالعات و ارت

بوده 1390هاي یک، سه و چهار اصفهان در سال نفر از معلمان ناحیه162جامعه آماري شامل . استشدهبررسی 
ها از پرسشنامه محقق دادهآوريبراي جمع. انداي متناسب با حجم انتخاب شدهاست که به صورت تصادفی طبقه

spssها از نرم افزار آموزان و براي تجزیه و تحلیل دادهو میانگین معدل کل دانش92/0ب پایایی ساخته با ضری

اي معلمان در شش هاي حرفهداري بین قابلیتداده است، رابطه معنانتایج نشان .استشدهاستفاده amosو
آموزان ات عملکرد تحصیلی دانشاز تغییر48/0مؤلفهشش . آموزان وجود داردبا عملکرد تحصیلی دانشمؤلفه
لیسانس، است، معلمان با مدرك فوقاي معلمان نشان داده مقایسه بین قابلیت حرفه. کنندبینیتوانند پیشرا می

آموزان معلمان فوق دانش.نداي بیشتري برخوردارحرفهاز قابلیتسال و در پایه چهارم10سابقه خدمت زیر
. تري برخوردارندعملکرد تحصیلی بیشازلیسانس
. آموزاناي، عملکرد تحصیلی دانشحرفهاخالق، ايحرفهتوسعهمعلمان، ايحرفهقابلیت:کلیديهايواژه

نویسنده مسئول
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1391بهار و تابستان ، 15، شمارة پیاپی سال هفتم، شمارة یک/۲۸

لهمقدمه و بیان مسأ
هاي اجتماعی نقش ترین سازمانبه عنوان یکی از مهمترین و گستردهآموزش و پرورش

صافی، (کندکردن اعضاي جامعه ایفا میپذیري و اجتماعی بسیار مهمی در فرایند جامعه
له به ویژه در آموزش و پرورش دوره ابتدایی از اهمیت خاصی برخوردار أاین مس). 1386

زیرا آموزش و پرورش دوره ابتدایی تکوین بخش رشد شناختی، زیستی و . گرددمی
ها و با انتقال اعتقادات، اخالق، رسوم، هنجارها، ارزش،آموزان بودهاجتماعی دانش

هاي رشد استعدادها و قابلیتبرايها به نسل جدید و فراهم کردن زمینه مناسب مهارت
شودآموزان موجب شکوفایی استعداد و افزایش عملکرد تحصیلی آنان میدانشبالقوه

عملکرد تحصیلی را توانایی ) 1384(سیف). 1381پور، فروغی ابري، و سلیمی، حیدري(
توانایی آموخته شده و ،هاي ارایه شده یا به عبارتیسحاصل از درآموخته شده یا اکتسابی 
هاي استاندارد شده آزمونداند که به وسیلههاي آموزشگاهی میاکتسابی فرد در موضوع

آموزان و فراهم کردن زمینه مناسب توجه به عملکرد تحصیلی دانش. شودگیري میاندازه
ایی از آن روست که، عملکرد تحصیلی به خصوص در دوره ابتد،افزایش آنبراي

یابی به آموزان در دوره ابتدایی نشان دهنده میزان موفقیت نظام آموزشی در دستدانش
حسینی طباطبایی و (آموزان در آینده استو توجه به رفع نیازهاي فردي دانشهدف

آمیز موفقیتمیزان عملکرد تحصیلی و به پایان رساندن دیگر،از سوي). 1386مقدم، قدیمی
یکی ،خودکاردربه درجه معینی از شایستگییابی یک تکلیف و رسیدن به هدف یا دست

یوسفی، قاسمی و فیروزنیا، (گرددآموزشی کارآمد محسوب میهاي مهم نظاماز مالك
آموزان افزایش عملکرد تحصیلی دانشبراین، کارشناسان آموزشی تالش برايبنا). 1388

هاي آموزشی باید هاي نظام آموزشی موفق دانسته و معتقدند، همه نظامرا یکی از ضرورت
کنند تا اي تنظیمو آن را به گونهآموزان را شناساییثر بر عملکرد تحصیلی دانشؤعوامل م

تحقیقات بسیاري در ،بدین جهت. بینجامدآموزان به رشد و یادگیري بیشتر دانش
آموزان انجام شد و قابلیت ملکرد تحصیلی دانشبر عمؤثردر زمینه عوامل ) 1960(سال

اي معلم و رفتارهاي کالس وي به عنوان مهمترین معیارهاي عملکرد تحصیلی حرفه
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اي، توانایی فردمنظور از قابلیت حرفه). 1991، 1فراسر و والبراگ(شدآموزان شناخته دانش
اي به این لیت حرفهبه عبارت دیگر، قاب. در انجام وظایف خاص در وضعیتی معین است

معناست که فرد دانش و اطالعات کافی، نگرش مثبت و شخصیت قوي داشته باشد، از 
بهره نباشدهاي اجتماعی بیهاي هوشی و عملی برخوردار بوده و از مهارتمهارت

ایجاد تغییر در ،اي معلماندر نظام آموزشی منظور از قابلیت حرفه). 1384پور، موسی(
بهبود عملکرد براياي مورد نیاز معلمان در شرایط مختلف وسعه حرفههاي تفعالیت

اي معلمان قابلیت حرفه) 2009(3نظر کیمبرلیاز).2،2010میتکوویسکا(استاي آنان حرفه
آموزان، مشخص شامل، داشتن دانش، قابلیت در مدیریت کالس، توانایی ارتباط با دانش

داشتن تعامل و ارتباط نزدیک با والدین آموزان، دن انتظارهاي خود از دانشکر
هاي اي را شامل قابلیتهاي معلم حرفهویژگی) 2008(سازمان یونسکو. آموزان استدانش

ریزي درسی، ارزشیابی، مدیریت آموزشی و استفاده از آموزان، برنامهآموزش به دانش
).4،2011مورالس لوپز(فناوري اطالعات و ارتباطات بیان کرده است

اي معلمان در افزایش عملکرد تحصیلی توجه به نقش بسیار مهم قابلیت حرفهبا 
.تحقیقات بسیاري از سوي پژوهشگران در این زمینه صورت پذیرفته است،آموزاندانش
در رابطه با نقد و تفسیر دانش و فرهنگ به این نتیجه رسید که، براي فراهم ) 2007(5برونر

الزم است ،آموزان به قلمروهاي ممکن و محتملدانشآوردن شرایط الزم جهت دستیابی
بندي اي به ایجاد و صورتهاي آموزشی و معلمان با نقادي صحیح فرهنگی به گونهنظام

. آموزان عمل نمایدکه بتواند نظیر سکوي پرشی براي دانشدانش و فرهنگ بپردازند
مین وظیفه معلمان، سنجی فرهنگی به عنوان دوضمن بیان ارزش) 1381(شریعتمداري

هاي تازه در سنجی فرهنگ را عامل رشد قوه قضاوت صحیح و ایجاد افکار و نظریهارزش
و) 2001(6والش. داندجامعه به سوي اهداف متعالی می،آموزان و ترقی و تعالیذهن دانش

1- Fraser & Walberge
2- Mitkovska
3- Kimberly
4- Morales López
5- Bruner
6- Walsh
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توانایی بیان معلمان به این نتیجه در خصوصدر پژوهش خود ) 2002(1ویت هورس
آموزان رابطه مثبت و بین توانایی بیان معلمان و میزان عملکرد تحصیلی دانشرسیدند که،

پژوهش آنها نشان داد، هر اندازه معلمان از توانایی بیان قویتري . معناداري وجود دارد
در نتیجه عملکرد تحصیلی وآموزان از یادگیري بیشتردرك و فهم دانش،برخوردار باشند

).2009، 2ل از آلو و جان بکربه نق(شودآنان بیشتر می
اي معلمان در ارزشیابی در زمینه، رابطه بین قابلیت حرفه) 2008(3پژوهش پرنس اولوبی

آموزان معلمان با آموزان در نیجریه نشان داد، دانشآموزشی با میزان یادگیري دانش
ان آموزان معلماي از یادگیري و موفقیت تحصیلی بیشتري نسبت به دانشمدرك حرفه

تحقیقات انجام شده در کشور آمریکا نشان داد، ،در این راستا. اي برخوردارندغیرحرفه
، عملکرد نداي و شغلی برخوردارمدارسی که تعداد بیشتري از معلمان از قابلیت حرفه

ازبه نقل(هاي استاندارد باالتر استآنان در آزمونآموزان و موفقیتتحصیلی دانش
کپیوسوزکاس،دیویس،-هاي مک گراو، لینچپژوهش). 1387ین، زاده و محمدحسحائري

هاي مجازي و استفاده آنانمشارکت معلمان در محیطدرباره ) 2007(4باداك، و براون-
اطالعات و وريااطالعات و ارتباطات نشان داد، افزایش استفاده معلمان از فنآوريفناز

آموزان ل فرایند یاددهی و یادگیري دانشتسهیارتباطات موجب بهبود عملکرد معلمان و
پژوهش . دست آورنده تر از محیط یادگیري بواقعیيتا، معلمان تصویرشودسبب میشده
، بیانی)1375(و تحقیقات صباغیان ) 2006( 7، پیدر)2004(6، آکار و یالدیریم)2002(5چن

) 1991(و والبرگ، فراسر)1383(نسب، اسماعیلی)1381(، نائینیان و بیابانگرد)1378(بیانی
را اي اي معلمان نشان داد، معلمانی که در کالس اخالق حرفهدر رابطه با اخالق حرفه

در آنهاآموزاندانش،کنندآموزان توجه میو به نیازهاي گروهی و فردي دانشرعایت 
). 1384هاشمی فشارکی، : به نقل از(اندتر و عملکرد تحصیلی بیشتري داشتهیادگیري موفق

1- Whitehurst
2- Aloe & Jane Becker
3- Prince Ololube
4- McGraw, Lynch-Davis, Koc, Kapusuz–Budak & Brown
5- Chen
6- Akar & Yildirim
7- Pedder
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میزان مشارکت معلمان در توسعه خصوص نتایج تحقیقات پژوهشگران در ،عالوه بر این
، افزایش )2009, 2و ساترلند، هاروارد و مارکوس کیتی1،2009زیکی ساکا(ايقابلیت حرفه

، دروندادهاي )1385دانش پژوه، (هاي عمومی و اختصاصی معلمان در کالس درسمهارت
از جمله سن، جنس، سطح ،هاي آموزشی معلمانرداشتهاي فردي و باوویژگی«آموزشی

و» تحصیل، سابقه تدریس، وضعیت مسکن، سطح فرهنگی و عالقه به شغل معلمی
عملکرد تحصیلی آنان درمانند آموزانعملکرد تحصیل دانش«آموزشیبروندادهاي

،3زینهرکوکران اسمیت و(هاي تدریس معلمو سال) 1379کیامنش، خیریه، (کالس
به عبارت . آموان رابطه معناداري داردبا میزان یادگیري و عملکرد تحصیلی دانش) 20005

دهد، هر اندازه معلمان از قابلیت بیشتري در تدریس برخوردار ها نشان میدیگر پژوهش
توان می،بنابراین). 1382بدرام،(شودمیآموزان بیشترعملکرد تحصیلی دانشباشند،

در زمینه آنهاثیر مثبتی بر نگرش أتواند تاي معلمان میي حرفههاگفت، رشد قابلیت
و آنهاموجب افزایش قابلیت ، اي در داخل و خارج از کالس درس گذاشتهعملکرد حرفه

مایرز و (آموزان شودشناسایی اهداف توسط آنها در جهت افزایش عملکرد تحصیلی دانش
). 2006، 4ایگرسون

آموزان، اي معلمان و عملکرد تحصیلی دانشحرفهوجود رابطه مثبت بین قابلیت
اي به منظور ها و استانداردهاي قابلیت حرفهکشورهاي مختلف را به تهیه و تدوین مدل

تا آنها به عنوان ؛انجام کار مستقل و گروهی ملزم کرده استبرايافزایش ظرفیت معلمان 
عه و بهبود کیفیت عمومی توسهاي رهبرياي و اهل تفکر، آماده ایفاي نقشافراد حرفه

المللی انجمن بین،در این راستا). 1388و شاه پسند، حجازي، پرداختچی(اي شوندحرفه
اي معلمان از آنچه آنها هاي حرفهاي معلمان در ملبورن به توصیف استانداردقابلیت حرفه

و هدایت تربیت تحصیالت، مهارت، :در چهار سطح،باید بدانند و قادر به انجام آن باشند
اي معلمان و ایجاد استانداردهاي صریح و افزایش قابلیت حرفهدانشجویان تربیت معلم براي

1- Zeki SAKA
2- Sutherland,  Howard & Markauskaite
3- Cochran-Smith & Zeiehner
4- Meiers & Ingvarson
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وزارت آموزش و ). 2011، 1ناماناتیتا(اي پرداخته استروشن مطابق با اهداف حرفه
: اي معلمان، در چهار سطحهاي حرفهپرورش ایالت کبک کانادا نیز با ارایه مدلی به قابلیت

بافت آموزشی و اجتماعی و- 3؛هاي تدریسفعالیت-2؛هاي عمومیقابلیت- 1«
اي هاي حرفههاي اصلی و بارز قابلیت، به عنوان شاخصمؤلفهو دوازده »ايهویت حرفه-4

مؤلفهدوازده ). 2001، 2مارتینت، ریموند و گیودر(اي اشاره کرده استیا یک معلم حرفه
.ده استآورده ش1مورد نظر در شکل

.)2001(اي معلمان وزارت آموزش و پرورش کبک کاناداهاي حرفهمدل قابلیت: 1نمودار 

1- Tuinamuanat
2- Martinet, Raymond & Gauthier

۳ - -
ايي

برنامه تحصيلي؛
۴ --

برنامه تحصيلي؛
۵ -
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؛ها

۷ -

۸ -
؛

۹ -

؛
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قابليت
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اي معلمان و عملکرد هاي حرفهرابطه بین قابلیتبررسی در پژوهش حاضر به منظور 
از میان . شدهاستفادآموزان، مدل وزارت آموزش و پرورش کبک کانادا تحصیلی دانش

:دهی به تمام چهار سطحبه دلیل پوششمؤلفهارائه شده در این مدل، شش مؤلفهدوازده 
هویت -4اجتماعی و -بافت آموزشی-3هاي تدریس، فعالیت-2هاي عمومی، قابلیت- 1«

و سازگاري و همخوانی آن با فضاي آموزش دوره ابتدایی کشور به شرح زیر » ايحرفه
. ستانتخاب شده ا

آموزان در و فرهنگ به دانشاي در نقد و تفسیر دانش حرفهعمل کردن به شکل-1
تدریس؛

ن در ارائه مطالب به توانایی بیان قوي و استفاده از دستور زبان صحیح و روش-2
آموزان؛دانش
در روند تدریس براي تسهیل یادگیري؛کاربست فناوري اطالعات و ارتباطات -3
موضوع و تسلط یافتن بر ز عملکرد دانش آموزان در یادگیري محتوايارزشیابی ا-4

ها؛مهارت
؛ها به صورت فردي یا گروهیشرکت فعال معلمان در توسعه مهارت-5
.اي قابل قبول در اجراي وظایفبروز رفتار اخالق حرفه-6

لمان اي معهاي حرفهمساله اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین قابلیت،از همین رو
آموزان در شهر اصفهان بوده مذکور با عملکرد تحصیلی دانشمؤلفهدوره ابتدایی در شش 

:بندي شده استش به شرح زیر صورتهاي ویژه پژوهالؤدر همین رابطه س. است
نقد و تفسیر دانش و فرهنگ، مؤلفهاي معلمان در شش هاي حرفهآیا بین قابلیت-1

اطالعات و ارتباطات، ارزشیابی، مشارکت فعال در توسعه توانایی بیان، کاربست فناوري 
آموزان رابطه وجود دارد؟اي با عملکرد تحصیلی دانشها و رفتار اخالق حرفهمهارت

اي معلمان دوره ابتدایی بر حسب ناحیه، سطح تحصیالت، هاي حرفهآیا بین قابلیت-2
سابقه خدمت و پایه تحصیلی تفاوت وجود دارد؟
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آموزان معلمان دوره ابتدایی بر حسب ناحیه، سطح ن عملکرد تحصیلی دانشآیا بی-3
تحصیالت، سابقه خدمت و پایه تحصیلی و تفاوت وجود دارد؟

روش تحقیق

همبستگی -و براي اجراي آن از روش توصیفیتحقیق حاضر از نوع کاربردي بوده 
اصفهان در 4و 3، 1هاي یهنفر از معلمان ناح1969جامعه آماري شامل . شده استاستفاده

نفر معلم به 162بوده است که با محاسبه واریانس جامعه تعداد 1389- 90سال تحصیلی
اي تصادفی گیري طبقهعنوان نمونه مورد مطالعه از طریق جدول مورگان به صورت نمونه

:آوري اطالعات از دو ابزار استفاده شدبراي جمع. اندمتناسب با حجم انتخاب شده

اي معلمان کبک کانادا و مبانی پرسشنامه محقق ساخته، با توجه به مدل قابلیت حرفه-1
سوال بسته 60ومؤلفهششاین پرسشنامه شامل . نظري پژوهش تهیه و تدوین گردیده است

. اي لیکرت استفاده شده استدرجه5هاي آن از طیف مؤلفهپاسخ بوده که براي سنجش 
ید متخصص در این زمینه نفر از اساتسهساتید راهنما و مشاور و روایی پرسشنامه توسط ا

آلفاي . بر آورد گردید92/0یید و اعتبار آن بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ بررسی و تأ
، در 87/0، در توانایی بیان 86/0ها به ترتیب، در نقد و تفسیر دانش و فرهنگ مؤلفه

و 80/0اي، مشارکت در توسعه حرفه80/0ات ، در فناوري اطالعات و ارتباط89/0ارزشیابی
. است98/0اي معلم اخالق حرفه

گیري آموزان، به منظور اندازهشاخص عملکرد تحصیلی یا میانگین معدل کل دانش-2
اول، «هايآموزان در پایهدانشهايتوجه به اینکه میانگین معدل نمرهعملکرد تحصیلی، با 

و » خوب، خوب، قابل قبول و احتیاج به تالش بیشترخیلی « به صورت کیفی» دوم و سوم
ی بود و امکان برگزاري آزمون هماهنگ و به صورت کم» چهارم و پنجم«هايدر پایه

پژوهشگر ابتدا .هاي تحصیلی وجود نداشتآموزان در همه پایهاستاندارد براي دانش
، به دفتر مدرسهتکمیل شده توسط هر معلم را کدگذاري و سپس با مراجعه پرسشنامه
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آموزان آن معلم در امتحان نیمه اول را که در اکتسابی دانشهايمیانگین معدل کل نمره
سپس، براي یکسان سازي معدل . بررسی و محاسبه کرد،دفتر بایگانی مدرسه ثبت شده بود

هاي مختلف و محاسبه عملکرد تحصیلی آنها، میانگین معدل کل آموزان در پایههمه دانش
یا خیلی 19- 20معدل ی هاي اول، دوم و سوم از مقیاس کیفی به کمآموزان در پایهشدان

یا قابل قبول به 15-16، معدل 3ا خوب به مقیاسی17-18، معدل 4خوب به مقیاس 
.تبدیل گردید1احتیاج به تالش به مقیاس 14و زیر 14و معدل 2مقیاس

ضریب آزمونازها و تحلیل دادهدر این پژوهش براي تجزیه: روش تحلیل آماري
تک tآزمون گام به گام، رگرسیون، یرهتحلیل واریانس چند متغ، روشهمبستگی پیرسون

شدهاستفاده 20amosو 18spssبا استفاده از نرم افزار و شاخص برازش مدلیرهمتغ
.است

هاي پژوهشیافته
نقد و تفسیر دانش و مؤلفهاي معلمان در ششهاي حرفهآیا بین قابلیت-1: سوال

فرهنگ، توانایی بیان، کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات، ارزشیابی، مشارکت فعال در 
آموزان رابطه وجود اي با عملکرد تحصیلی دانشها و رفتار اخالق حرفهتوسعه مهارت

دارد؟
با عملکرد تحصیلیهمؤلفاي معلمان در هر شش هاي حرفهماتریس همبستگی بین قابلیت:1جدول 

اخالقمشارکتفناوريارزشیابیبیاننقد و تفسیرعملکردرهامتغی
1عملکرد تحصیلی

45/01**نقد و تفسیر دانش و فرهنگ
3/01**55/0**توانایی بیان
69/01**44/0**57/0**ارزشیابی

11/01*04/0**3/0**15/0*فناوري اطالعات و ارتباطات
08/01**45/0**37/0**4/0**43/0**هامشارکت در توسعه مهارت

43/01**01/0**51/0**51/0**37/0**56/0**اياخالق حرفه

.استدار معنی01/0در سطح *. استدار معنی001/0در سطح **
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1391بهار و تابستان ، 15، شمارة پیاپی سال هفتم، شمارة یک/۳۶

مؤلفهیب در اي معلمان به ترت، قابلیت حرفه1با توجه به نتایج حاصل از جدول 
، نقد و تفسیر دانش و فرهنگ 55/0، توانایی بیان 56/0اي ، اخالق حرفه57/0ارزشیابی 

مؤلفهو قابلیت معلمان در 001/0در سطح 43/0اي ، مشارکت فعال در توسعه حرفه45/0
آموزان با عملکرد تحصیلی دانش01/0در سطح 15/0فناوري اطالعات و ارتباطات با 

اي، قابلیت حرفهمؤلفههمچنین، از بین شش . دار وجود داردت و معنیهمبستگی مثب
فناوري اطالعات و مؤلفهاي بیشترین همبستگی و هاي ارزشیابی و اخالق حرفهمؤلفه

براي اینکه مشخص . آموزان داردارتباطات کمترین همبستگی را با عملکرد تحصیلی دانش
عملکرد (متغیر مالك) ايهاي حرفهقابلیتابعاد(بیناز متغیرهاي پیشیشود کدام یک

از تحلیل رگرسیون چند متغیره، رگرسیون به ،بینی کنندتوانند پیشرا بهتر می) تحصیلی
و ضمن ارایه مدل پیشنهادي رابطه بین دو متغیر با کمک مدل شدگام استفاده شیوه گام به

تایج به ترتیب در زیر آمده بررسی شد که نتفاده از تحلیل مسیر با آموسپیشنهادي و اس
.است

تحلیل رگرسیون:2جدول
داريمعنیFDf1Df2مجذورRRرمتغی

اي باقابلیت حرفه
69/048/039/466293001/0عملکرد تحصیلی

48/0برابر rو مقدار مجذور 69/0محاسبه شده برابر r، مقدار 2با توجه به نتایج جدول 
از تغییرات عملکرد 48/0مؤلفهاي معلمان در هر شش حرفهقابلیتدهد، است که نشان می

که در سطح 39/46محاسبه شده برابر Fمقدار. کندبینی میآموزان را پیشتحصیلی دانش
توان گفت، حداقل یکی از با توجه به نتایج می). 48/0r= ،001/0<α(استدار معنی001/0

یی بیان، ارزشیابی، فناوري اطالعات و ارتباطات، نقد و تفسیر، توانا(بینمتغیرهاي پیش
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عملکرد (تواند متغیر مالكمی) ايها و اخالق حرفهتمشارکت فعال در توسعه مهار
. بینی کندرا پیش) تحصیلی

تحلیل رگرسیون گام به گام:3جدول 
RFSigBetaTSigمجذورRايمتغیرهاي قابلیت حرفه

یابیارزش

69/048/039/54001/0

18/094/2

001/0 25/081/4اياخالق حرفه
16/027/3نقد و تفسیر

20/036/3بیان
09/097/105/0مشارکت فعال

قابلیت هايمؤلفهدهد، از بین محاسبه شده نشان میT، مقدار 3با توجه به نتایج جدول 
بینی را با عملکرد تحصیلی بیشترین قدرت پیش81/4اي با خالق حرفهامؤلفهاي معلمان، حرفه
وري ارتباطات از قدرت پیش بینی کافی در این زمینه اکاربست فنمؤلفهآموزان و دانش

اي با عملکرد تحصیلی هاي قابلیت حرفهمؤلفهبا توجه به نتایج فوق، ارتباط بین . برخوردار نیست
.پیشنهاد داد) 1نمودار(ختاريتوان بر اساس مدل سامیرا 

ها با مدل پیشنهادي دادهبرازش : 2نمودار 
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اري مدل مسیرشاخص کاي دو و سطح معناد:4جدول

مدل
پژوهش

GFIAGFIRMSEAکاي دو نسبیمعنا داريدرجه آزاديکاي دوتعداد پارامترهاي آزاد

24567/44335/142/1992/944/030/

است،3چون کمتر از عدد )CMIN/DF(، مقدارکاي دو نسبی4نتایج جدول با توجه به
فرض برازش ،بنابراین). است05/0بیشتر از (معنادار نیستp-valueمقدار. قابل قبول است

هاي همچنین، توجه به نتایج، مقدار شاخص. شودهاي تحقیق پذیرفته میمناسب مدل با داده
GFI وAGFIو مقدار هستندبه یک نزدیکRMSEAدست آمده براي مدل تدوین شده با ه ب

با توجه به قابل . دهد، مدل مسیر در شرایط مطلوبی قرار داردبرابر است که نشان می05/0مقدار 
هر کدام از متغیرها با ) عاملیبار(بررسی ضرایب رگرسیونیمدل، برازشقبول بودن شاخص

ارایه 5نتایج آن در جدول که شدل مسیر استفاده از مدل تحلی) عملکرد تحصیلی(متغیر مالك
.شده است

هاضرایب رگرسیونی مدل مسیر و سطح معناداري آن:5جدول 
نتیجهP-value)داستاندارنیتخم(ضرایب رگرسیونیرابطه بین متغیرها

معنادار است/017/0039نقد<…عملکرد
ستمعنادار ا/018/0023انیب<…عملکرد
معنادار است/022/0018یابیارزش<…عملکرد
معنادار است/010/0046يفناور<…عملکرد
معنادار است016/012/0ياحرفهمشارکت<…عملکرد
معنادار است/19/00013اخالق<…عملکرد

ر سطح اطمینان اي معلمان دهاي قابلیت حرفهمؤلفهدهد که، همه نشان می5نتایج جدول 
.آموزان دارنددرصد تاثیر معناداري بر متغیر عملکرد تحصیلی دانش95
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اي معلمان دوره ابتدایی بر حسب ناحیه، سطح هاي حرفهآیا بین قابلیت: دوم پژوهشسوال
تحصیالت سابقه خدمت و پایه تحصیلی تفاوت وجود دارد؟

ه ابتدایی اي معلمان دورمقایسه بین قابلیت حرفه:6جدول
بر حسب عوامل جمعیت شناختی

معنی داريFمقدار انحراف معیارمیانگینفراوانیعوامل جمعیت شناختی

ناحیه
14273/24737/1991/043/0ناحیه 
35983/23910/19ناحیه
46124/24271/20ناحیه

2458/22601/506/13001/0دیپلمتحصیالت
3892/23513/3فوق دیپلم
9302/24858/1لیسانس

714/26694/2فوق لیسانس

سابقه خدمت
1369/24490/585/115/0سال10زیر 

6036/24441/2سال11-20
8944/24118/2سال21-30

پایه تحصیلی

3240/24087/327/089/0پایه اول
3807/24012/3پایه دوم
2989/24718/3پایه سوم

2979/24616/3پایه چهارم
3429/24089/3پایه پنجم

و ناحیه چهار 73/247، معلمان ناحیه یک اصفهان با میانگین 6با توجه به نتایج جدول 
و معلمان دیپلم با میانگین 14/266، معلمان فوق لیسانس با میانگین24/242با میانگین 

30-21و با سابقه خدمت 69/244سال با میانگین 10علمان با سابقه خدمت زیر، م58/226
و معلمان پایه دوم با میانگین 247/ 89و معلمان پایه سوم با میانگین 44/241سال با میانگین

. اي برخوردارندقابلیت حرفهبه ترتیب از بیشترین و کمترین 07/240
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آموزان معلمان دوره ابتدایی بر یلی دانشآیا بین عملکرد تحص: ال سوم پژوهشسؤ
حسب ناحیه، سطح تحصیالت، سابقه خدمت و پایه تحصیلی تفاوت وجود دارد؟

آموزان معلمان دوره ابتدایی مقایسه بین عملکرد تحصیلی دانش:7جدول 
بر حسب عوامل جمعیت شناختی

ی داريمعنFمقدار انحراف معیارمیانگینفراوانیعوامل جمعیت شناختی

ناحیه
14252/355/76/115/0ناحیه

دار معنی
نیست

/35923/377ناحیه
/46134/375ناحیه

2408/314/084/2دیپلمتحصیالت
03/0

دار استمعنی
3800/312/0فوق دیپلم
9351/306/0لیسانس

7400/0فوق لیسانس

سابقه خدمت
1338/365/045/1سال10زیر 

23/0
معنی دار نیست

6038/376/0سال11-20
8932/370/0سال21-30

پایه تحصیلی

3234/365/018/1پایه اول
31/0

معنی دار نیست
3828/383/0پایه دوم
2934/366/0پایه سوم

2955/363/0پایه چهارم
3426/375/0پایه پنجم

آموزان معلمان اصفهان بر حسب ، عملکرد تحصیلی دانش7بر اساس نتایج جدول 
به . دار نیستمعنی51/0که در سطح است 76/1محاسبه شده در ناحیه برابر با Fمقدار 

آموزان معلمان اصفهان بر حسب ناحیه تفاوت عبارت دیگر، بین عملکرد تحصیلی دانش
که 8/2محاسبه شده برابر با Fاساس مدرك تحصیلی، مقدار بر . داري وجود نداردمعنی

آموزان معلمان دهد، بین عملکرد تحصیلی دانشنشان میاست ودار معنی03/0در سطح 
آموزان بر این اساس، دانش. داري وجود دارداصفهان برحسب سطح تحصیالت رابطه معنی
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از . رد تحصیلی بیشتري برخوردارنداز عملک4معلمان با تحصیالت فوق لیسانس با میانگین 
Fپایه تحصیلی مقدار ، 23/0در سطح 45/1محاسبه شده برابر با Fنظر سابقه خدمت، مقدار 

دهد، بین عملکرد تحصیلی نشان مینیست ودار معنی31/0که در سطح 18/1برابر با 
. د نداردداري وجوآموزان معلمان با سابقه خدمت و پایه تحصیلی تفاوت معنیدانش

گیري و پیشنهادهابحث، نتیجه
. اي استآمیز هر شغل و حرفهترین شرط احراز موفقیتداشتن قابلیت و توانمندي مهم

،این امر به خصوص در آموزش و پرورش و حرفه معلمی از اهمیت باالیی برخوردار است
. استهاي متعالی نظام آموزشی و دستیابی به هدفتداومزیرا قابلیت معلمان ضامن بقا و 

بنابراین، هرچه قابلیت و توانمندي معلمان افزایش یابد، به همان میزان کیفیت نظام آموزشی 
اي خود عملکرد بهتري خواهند هاي حرفهمعلمان در انجام وظایف و فعالیت،بهبود یافته

به اي خود موفق باشند واگر معلمان بخواهند در انجام وظایف حرفه،بنابراین. داشت
هاي کنند، الزم است به انواع قابلیتآموزان در دستیابی به عملکرد تحصیلی کمکدانش

در پژوهش حاضر به ،از این رو. اي مجهز شوندضروري براي رسیدن به موفقیت حرفه
آموزان بر اي معلمان ابتدایی شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی دانشرابطه قابلیت حرفه

اي معلمان کبک کانادا پرداخته شده که در ادامه بلیت حرفهمدل قامؤلفهاساس شش 
.آیدپیش گفته میمؤلفهگیري و پیشنهادهاي پژوهش به تفکیک شش نتیجه

با توجه به نتایج حاصل بین : و فرهنگتفسیر دانشاي معلمان در نقد وقابلیت حرفه
گ با عملکرد تحصیلی و فرهنتفسیر دانشاي معلمان ابتدایی در نقد وقابلیت حرفه

و) 2007(نتایج پژوهش برونر. معناداري وجود داردمثبت وآموزان رابطهدانش
برونر در پژوهش خود به این . ج حاصل از این تحقیق همسوستبا نتای) 1381(شریعتمداري

آموزان نتیجه دست یافت که، قابلیت معلمان در نقد و تفسیر فرهنگ موجب دستیابی دانش
قابلیت ، شریعتمداري نیز به این نتیجه رسید که. گرددروهاي ممکن و متحمل میبه قلم

هاي ایجاد افکار و نظریهفرهنگی موجب رشد قوه قضاوت صحیح،سنجی معلمان در ارزش
له لزوم توجه به افزایش قابلیت این مسأ. شودان و تعالی جامعه میآموزتازه در ذهن دانش
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اي ردن قابلیت حرفهبه منظور باال ب. دهدش و فرهنگ را نشان میمعلمان در نقد و تفسیر دان
ها و ها، همایششود با برگزاري کارگاهوالن نظام آموزشی پیشنهاد میمعلمان به مسؤ

هاي صحیح نقد و دعوت از اساتید و افراد آگاه، معلمان را با مقوله نقادي فرهنگی و روش
داشتن نگاه نقادانه برايویق و ایجاد انگیزه به آنان تفسیر دانش و فرهنگ آشنا کرده و با تش

.در مباحث آموزشی بکوشند
نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، بین : اي معلمان در توانایی بیانقابلیت حرفه

آموزان رابطه اي معلمان ابتدایی در توانایی بیان با عملکرد تحصیلی دانشقابلیت حرفه
با نتایج حاصل از این ) 2002(و ویت هورس) 2001(وهش والشنتایج پژ. مثبت وجود دارد

به این نتیجه رسیدند که، قابلیت هايپژوهشوالش و ویت هورس در . ستتحقیق همسو
و آموزان و روشن شدن مباحث آموزشی بیانی معلمان موجب افزایش درك و فهم دانش

، اي معلمان در توانایی بیانقابلیت حرفهيبراي ارتقا. شودمیآنهاعملکرد تحصیلی بهبود 
هاي حمایتی و برگزاري شود، با فراهم سازي برنامهوالن نظام آموزشی پیشنهاد میبه مسؤ

اي به آنان، ارایه کمک مشاورهمعلمان داراي نارسایی درگفتار وبرايهاي آموزشی دوره
.آنها بکوشندهاي کالمی ها و ضعفاصالح نقصبراي

اي معلمان ابتدایی با توجه به نتایج بین قابلیت حرفه: ان در ارزشیابیاي معلمقابلیت حرفه
نتایج . داري وجود داردآموزان رابطه مثبت و معنیدر ارزشیابی با عملکرد تحصیلی دانش

با نتایج حاصل از این ) 1387(و حائري زاده و محمد حسین) 2008(پژوهش پرنس اولبی
، بین قابلیت معلمان رسید کهخود به این نتیجه پرنس اولبی در پژوهش. تحقیق همسوست

با توجه . آموزان رابطه مثبتی وجود دارددر ارزشیابی از یادگیري با عملکرد تحصیلی دانش
به برايریزي و انجام اقدامات مستمر شود تا، با برنامهبه نتایج حاصل به معلمان پیشنهاد می

هاي صحیح ارزشیابی، براي مبانی و هدفحداکثر رساندن اطالعاتشان در زمینه اصول، 
.آموزان اقدام کنندبهبود یادگیري و نگرش مطلوب در دانش

نتایج پژوهش نشان : اي معلمان در کاربست فناوري اطالعات و ارتباطاتقابلیت حرفه
کاربست فناوري اطالعات و ارتباطات با در اي معلمان ابتدایی دهد، بین قابلیت حرفهمی
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نتایج پژوهش . و معناداري وجود داردآموزان رابطه مثبتصیلی دانشعملکرد تح
با نتایج حاصل از این ) 2007(باداك، و براون-دیویس، کاس،کپیوسوز-گراو، لینچمک

هاي مجازي و نشان داد، شرکت معلمان در محیطآنان نتایج پژوهش . تحقیق همسوست
تسهیل فرایند جب بهبود عملکرد معلمان واطالعات و ارتباطات مووريفناازاستفاده آنان

معلمان دوره ،دهدهمچنین نتایج نشان می. شودآموزان مییاددهی و یادگیري دانش
ابتدایی هنوز به اندازه کافی مهارت استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات را کسب 

عدم تفاده از اینترنت وبودن هزینه اسباال، شاید دلیل این امر را بتوان ناشی از. اندنکرده
دسترسی معلمان به رایانه و امکانات اینترنتی در مدرسه، پایین بودن کیفیت یا ناقص بودن 

. هاي آموزشی مبتنی بر فناوري اطالعات براي دستیابی به توانمندي و قابلیت دانستدوره
ردد، با گوالن نظام آموزشی پیشنهاد میجه به نتیجه حاصل به مسؤرو، با تواز این

و اینترنت و قرار رایانههاي درس به ها و کالسسازماندهی امکانات و مجهز ساختن مدرسه
افزایش بینش مثبت در برايهاي آموزشی، دادن آنها در دسترس معلمان و طراحی دوره

. و اینترنت در فرایند آموزش بکوشندرایانهمعلمان نسبت به استفاده از 
نتایج حاصل از پژوهش : ايدر مشارکت فعال در توسعه حرفهاي معلمان قابلیت حرفه

اي با اي معلمان ابتدایی در مشارکت فعال در توسعه حرفهنشان می دهد، بین قابلیت حرفه
هاي نتایج پژوهش. آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود داردعملکرد تحصیلی دانش

، با نتایج حاصل از این )2009(تیو ساترلند، هاروارد و مارکوس کی) 2009(زیکی ساکا
گردد، با والن نظام آموزشی پیشنهاد میؤبا توجه به نتیجه حاصل به مس. تحقیق همسوست
ایجاد انگیزه در آنها براي شرکت برايپژوهشی معلمان -هاي آموزشیحمایت از فعالیت

رکت هاي منطقی و کشوري بکوشند و با شناسایی عوامل و موانع عدم مشادر همایش
.زمینه ارایه دهندایندریهاي مناسبراهکار،ايهاي توسعه حرفهمعلمان در فعالیت
با توجه به نتایج حاصل، بین قابلیت : اياي معلمان ابتدایی در اخالق حرفهقابلیت حرفه

آموزان رابطه مثبت و اي با عملکرد تحصیلی دانشاي معلمان ابتدایی در اخالق حرفهحرفه
، نائینیان و بیابانگرد)1378(، بیانی)1375(نتایج پژوهش صباغیان. وجود داردداريمعنی
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، آکار و یالدیریم)2002(، چن)1991(، فراسر و والبرگ)1383(نسب، اسماعیلی)1381(
ا توجه به نتیجه حاصل به ب. حاصل از این تحقیق همسوستبا نتایج) 2006(و پیدر) 2004(

گردد، با فراهم کردن فضاي معنوي و اخالقی در نظام د میوالن نظام آموزشی پیشنهامسؤ
تشویق آنان به داشتن تر به مقام و منزلت معلمان در برايآموزشی و مدرسه و توجه بیش

.رفتار اخالقی اقدام کنند
اي هاي حرفهبا توجه به نتایج، بین قابلیت: مؤلفهاي معلمان در هر شش قابلیت حرفه

مثبت و معناداري وجود رابطۀآموزان با عملکرد تحصیلی دانشهمؤلفمعلمان در هر شش 
، بدرام)1385(پژوههاي دانشحاضر با نتایج پژوهشبر این اساس، نتایج پژوهش. دارد

از . هاي مشابه استهمسو و قابل تعمیم به جامعه) 2006(ایگرسونو مایرز و) 1382(
هاي آموزشی، دد با برگزاري دورهگرآموزشی پیشنهاد میوالن نظامؤبه مس،رواین

ارایه اطالعات علمی و به روز به معلمان براينظر ها و دعوت از اساتید صاحبکنفرانس
رفع موانع و مشکالت شغلی برايتربیت معلم، به معلمان بکوشند و با تاسیس مراکز مشاوره

.کمک کنندآنهاايفهو ارتقا قابلیت حر
با توجه به نتایج سوال دوم : ر حسب عوامل جمعیت شناختیاي معلمان بقابلیت حرفه

سال و معلمان پایه 10پژوهش، معلمان با مدرك فوق لیسانس، معلمان با سابقه خدمت زیر 
باال بودن قابلیت . نداي بیشتري برخوردارچهارم و معلمان ناحیه یک اصفهان از قابلیت حرفه

توان احتماال ناشی از به سال را می10مت زیر معلمان با مدرك فوق لیسانس و با سابقه خد
تحصیلی از دانشگاه، باال بودن انگیزه آنها روز بودن و تازه بودن اطالعات آنها پس از فارغ

هاي خود ها و دانستهقویت مهارتهاي آموزشی به منظور تبه شرکت در جلسات و کالس
یت، بقا و ماندگاري در شغل افزایش توانمندي، کسب موقعیت بهتر شغلی و قابلبراي

آموزان معلمان با مدرك فوق لیسانس از دانش،بر اساس نتیجه پژوهش،همچنین. دانست
و کوکران و ) 1379(نتایج پژوهش کیامنش، خیریه. ندبیشترین عملکرد تحصیلی برخوردار

ا ب. استهاي مشابه با نتایج پژوهش حاضر همسو و قابل تعمیم به جامعه) 20005(اسمیت
کارهاي مناسب شود با ارایه راهوالن نظام آموزشی پیشنهاد می، به مسؤهاتوجه به این یافته
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هاي ابتدایی اقدام کنند و با اي معلمان در همه پایهدهی به قابلیت حرفهپوششبراي
اي معلمان هاي حرفهاي در جهت گسترش فرصتشناسایی موانع پیش روي قابلیت حرفه

.بکوشند
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