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چکیده
هدف این پژوهش بررسی و مقایسه مهارت های حرفه ای استادان رشته های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه های آزاد اسالمی استان مازندران می باشد و
روش انجام پژوهش زمینه یابی است و جامعه آماری كلیه استادان شاغل به تدریس در رشته های علوم انسانی و علوم پایه در سال تحصیلی 92 -20به تعداد
 1350نفر و دانشجویان نیز  35000نفر كه با استفاده از جدول كرجسی و مورگان  100نفر از هر دو گروه به عنوان نمونه و با روش نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب شدند .در این تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته (خود سنجی استادان) و نظر دانشجویان (حاوی  23سئوال با مقیاس لیکرت) استفاده شده است.
برای روایی از نظر متخصصان علوم تربیتی و برای پایایی از آزمون ضریب آلفای كرونباخ استفاده شده است كه  0/89به دست آمد .دادهها در دو سطح توصیفی
(با استفاده ازجداول توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین) و استنباطی (با استفاده از آزمون  Tو با نرم افزار  )Spssمورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ نتایج
كلی تحقیق بیانگر این است كه میزان آگاهی استادان از مهارت های حرفه ای در رشته های علوم انسانی و علوم پایه در آزمون خود سنجی یکسان است ،اما با
توجه به سطح معنی داری از نظر دانشجویان ( )Sig =0/00<0/03نتیجه گرفته می شود كه میزان آگاهی استادان از مهارت های حرفه ای در دروس علوم پایه و
علوم انسانی متفاوت است.
کليد واژه گان :مهارت های حرفهای استادان ،علوم انسانی ،علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی

ایجاد مهارت ،آموزش های عینی 2و استفاده از الگوهای

مقدمه

مشاهده ای 5است ،افزایش مهارتهای حرفه ای استادان به
عنوان یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در نظام آموزش و پرورش

نظام آموزش عالی 1در هر كشور مسئولیت خطیری در امر

محسوب می گردد(معتمدی ،1598 ،ص .)26در دنیای امروز،

شکوفایی استعدادها و تواناییهای نسل كنونی و آتی آن

حجم ،تنوع و عمق توقعات و انتظارات مرتبط با نظام آموزش

كشور دارد به همین منظور آموزش عالی باید پرورش دهنده

عالی آن چنان است كه نظام مذكور ،با شرایط ،امکانات،

ی انسانهای نوین باشد ،انسانهایی تغییرپذیر ،واقع گرا و

روشها و نیروی انسانی فعلی به هیچ وجه نمیتواند از عهده

دارای مهارت و برنامه ریزی ،از آنجا كه كسب مهارت در

رسالت خود برآید .نظام آموزش عالی باید متحول شود و

افراد از طرق مختلف (نظیر آموزشهای مستقیم ،حضوری و

تغییراتی بنیادین و اساسی در آن به وجود آید (پرداختچی،

مشاهده و )...صورت می گیرد و یکی از مهمترین روشهای

 ،1580ص .)12به اعتقاد و باور بسیاری از متخصصان و
2
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دست اندركاران تعلیم و تربیت ،یادگیری مهارتهای حرفه ای

سواد خواندن پرلز 2دریافت كه استادان از مهارتهای حرفه ای

از جایگاه ویژه ای برخوردار است ،تا آنجایی كه مدرسی كه

الزم برخوردار نیستند و در این زمینه كاستی ها و نارسایی

به اندازه كافی مهارتهای تدریس را تجربه نکرده باشد مدرس

های جدی وجود دارد كه در ناكارآمدی آنها و عملکرد

بدون صالحیت خوانده می شود(رؤوف ،1590 ،ص  )22از

تحصیلی دانش آموزان نقش تعیین كننده ای ایفا میكند .نتایج

نظر رووف ،مهارت های حرفه ای معلم ،الزم ترین و ضروری

پژوهشی دایی زاده( )1593بیانگر این است كه میزان شناخت

ترین نیاز اوست .هر نوع بی توجهی در به دست آوردن این

معلمان دوره متوسطه از مبانی برنامهریزی درسی و اصول

مهارت ها ،عدم موجودیت شغلی وحرفه ای اورا به اثبات می

یادگیری در حد پایینتر از متوسط بود .همچنین نتایج تحقیق

رساند و خط بطالن روی مهارت او می كشد (رؤوف،1590،

مرزوقی ( )1593نیز حاكی از عدم آشنایی استادان با به

ص .)02از آنجا كه مدرس به عنوان عنصر بی بدیل در نظام

كارگیری نرمافزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات 10است .نتایج

های آموزش و پرورش با داشتن مهارتهای حرفه ای بازیگر

تحقیق حاجیزاد ( )1520نشان داده كه معلمان از مهارتهای

اصلی جهت تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت محسوب می

حرفهای الزم برخوردار نیستند و عمدهترین یافتههای

شود و برای انجام درست وظایف خود نیازمند داشتن نگرش،

پژوهشی این است كه میزان آگاهی استادان از مهارتهای

دانش و مهارت در عملیاتی كردن وظایف شغلی از جمله

حرفهای در دروس علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است.

روشهای تدریس ،0طراحی آموزشی ،3استفاده از تکنولوژی

نتایج تحقیقات ماركز )2006( 11پیرامون بررسی عوامل موثر

آموزشی 6و شیوههای ارزشیابی 8است كه در این تحقیق آن را

بر ویژگیهای استادان مطلوب صورت گرفته با استفاده از

مهارتهای حرفه ای 9می نامیم(معتمدی ،1598،ص .)10نتایج

روش تحلیل مسیر مشخص شده است كه عوامل آموزشی و

تحقیق دانش پژوه ( )1592نشان داد كه مهارت عمومی

سواد اطالعاتی استادان یکی از مهمترین عوامل موثر بر

استادان دوره ابتدایی از دید استادان (خود سنجی) و مشاهده

ویژگیهای حرفه ای استادان تأثیر دارد .كاردینالز ،)2008(12و

گران از حداقل مالك تعیین شده ( 60درصد مهارتهای

ریچاردسون )2009(15كه با استفاده از روش آماری تحلیل

عمومی)باالتر است .تحقیق ادیب نیا ( )1595نیز نشان داد كه

عاملی و تحلیل عامل اكتشافی انجام شده است نیز بیانگرآن

استادان بر اجرای روشهای تدریس فعال تسلط ندارند و نمی-

است كه ویژگیهای آموزشی ومهارتی استادان پایین می باشد.

توانند در كالس به واسطه تعامل و ارتباط عاطفی اجرای

و از دیدگاه دانشجویان یک استاد باید مهارتهای آموزشی

روش تدوین فعالی داشته باشند چون آگاهی آنها در زمینه

حرفه ای به ویژه استفاده از تکنولوژی آموزشی و وسایل

شیوههای جدید آموزش كم میباشد .نتایج تحقیقات تاجیک

كمک آموزشی و اهداف آموزشی و كاربرد درست ارزیابی را

( )1595و آبیار ( )1590بیانگر این است كه بیشتر استادان از

آگاهی داشته باشد.یافته های پژوهشی ساكا  )2002(10با

اصول یادگیری و طراحی آموزشی اطالع كافی ندارند .كریمی

عنوان دیدگاه دانشجویان طرح معلمی در مورد تأثیر تمرین

( )1590با توجه به یافته های مطالعه بین المللی پیشرفت

مدرسه ای بر توسعه مهارتهای حرفه ای نتایج نشان داده است
كه برای توسعه مهارتهای حرفه ای آگاهی از روشهای تدریس
9

- Pirls
-Information Technology
11
-Markers
12
- Cardinals
13
- Richardson
14
-Saka
10

4

- Teaching Method
- Instructional design
6
- Educational technology
7
- Evaluation method
8
-Professional Skills
5

88

مقايسه مهارت هاي حرفه اي استادان رشته هاي علوم انسانی و علوم پايه دانشگاههاي آزاد اسالمی استان مازندران /حاجی زاد و صالحی

در یک مدل آموزشی طراحی شده بسیار مهم و ضروری

روش پژوهش

است و دانشجویان طرح معلمی باید بتوانند از ابزار و وسایل
این پژوهش از نوع تحقیقات كاربردی است و روش آن

آموزشی و كمک آموزشی استفاده كنند و همچنین یافته ها

زمینهیابی است .جامعه آماری این پژوهش كلیه استادان شاغل

آموزشهای قبل از خدمت و ضمن خدمت را در توسعه

به تدریس دررشته های علوم انسانی وعلوم پایه در سال

مهارتهای حرفه ای معلمان بسیار موثر نشان داده است.

تحصیلی 92 -20به تعداد  1350نفر و دانشجویان نیز 35000
لذا با توجه به مطالبی كه بیان شد اهمیت مسأله بررسی و

نفر كه با استفاده از جدول كرجسی و مورگان تعداد  100نفر

مقایسه مهارتهای حرفه ای استادان رشته های علوم انسانی و

از هر دو گروه بعنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی

علوم پایه دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران می باشد

ساده انتخاب شدند ،در این پژوهش از روش كتابخانهای و

به منظور رسیدن به چنین هدفی سؤال های زیر در این تحقیق

میدانی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ارزشیابی

مطرح می باشد:

مهارتهای حرفه ای استادان با استفاده از روشهای (خودسنجی
و نظر دانشجویان) مهارتهای حرفهای استادان مورد ارزیابی

 -1آیا میزان آگاهی استادان رشته های علوم انسانی و علوم

قرار گرفته است .برای روایی ابزار تحقیق از نظرات

پایه از مهارت های حرفه ای متفاوت است؟

متخصصان علوم تربیتی و برای پایایی از آزمون ضریب آلفای
كرونباخ استفاده شده است ،كه 0/89بدست آمده و برای

 -2آیا میزان مهارت استادان در اجرای روش های تدریس

توصیف و تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از دو شیوه

رشته های علوم انسانی و علوم پایه متفاوت است؟

آماری توصیفی(جداول ،فراوانی ،درصد ،نمودار)و در بخش
 -5آیا میزان مهارت استادان در استفاده از تکنولوژی

آمار استنباطی از (آزمون  Tمستقل) برای سؤاالت 1تا 3جهت

آموزشی در رشته های علوم انسانی و علوم پایه متفاوت

بررسی تفاوت داده ها و مقایسه میانگین بین دو گروه انجام

است؟

شده است.

 -0آیا میزان مهارت استادان در اجرای طراحی آموزشی در

يافتههاي پژوهش

رشته های علوم انسانی و علوم پایه متفاوت است؟
سئوال  :3آیا میزان آگاهی استادان از مهارتهای حرفه ای

-3آیا میزان مهارت استادان در اجرای ارزشیابی در رشته

در رشته های علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است؟

های علوم انسانی و علوم پایه متفاوت است؟

جدول  .3مقايسه ميانگين مهارتهاي حرفه اي استادان
گروه
استادان

دانشجویان

نوع رشته

تعداد

میانگین

علوم پایه

100

101

علوم انسانی

100

102

علوم پایه

100

88

علوم انسانی

100

89

011

درجه آزادی

t

سطح معنی داری

129

2/50

0/19

129

1/8

0/00
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اطالعات بدست آمده از جدول مؤید آن است كه میزان

سطح معنی داری از نظر دانشجویان( )Sig =0/00<0/03نتیجه

آگاهی استادان از مهارتهای حرفه ای از دید خودشان درحد

گرفته می شود كه میزان آگاهی استادان از مهارتهای حرفه ای

خیلی زیاد و زیاد ولی از دید دانشجویان درحد متوسط می

در رشته های علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است.

باشد و با توجه به سطح معناداری (در آزمون خودسنجی

سئوال :2آیا میزان آگاهی استادان ازروشهای تدریس در

)0/019كه بزرگتر از 0/03می باشد میزان آگاهی استادان در

دروس علوم پایه وعلوم انسانی متفاوت است؟

دو گروه علوم پایه وعلوم انسانی یکسان است،اما با توجه به

جدول  .2مقايسه ميانگين ميزان آگاهي استادان از روشهاي تدريس
گروه
استادان
دانشجویان

تعداد

میانگین

نوع رشته
علوم پایه

100

22

علوم انسانی

100

22

علوم پایه

100

20

علوم انسانی

100

26

درجه آزادی

t

سطح معنی داری

129

2/50

0/60

129

0/06

0/02

اطالعات بدست آمده از جدول نشان دهنده آن است كه

داری آزمون ازنظر دانشجویان( )Sig =0/02<0/03نتیجه

میزان آگاهی استادان از روشهای تدریس از دید خودشان

گرفته می شود كه میزان آگاهی استادان در اجرای روش های

درحد خیلی زیاد و زیاد ولی از دید دانشجویان درحد متوسط

تدریس در رشته های علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است.

می باشد و با با توجه به سطح معناداری در آزمون خودسنجی

سئوال  :1آیا میزان آگاهی استادان در استفاده از تکنولوژی

،0/60كه بزرگتر از  ./03می باشد میزان آگاهی درهر دو گروه

آموزشی در رشته های علوم پایه وعلوم انسانی متفاوت است؟

درآزمون خودسنجی یکسان است.اما با توجه به سطح معنی

جدول  .1مقايسه ميانگين استفاده از تكنولوژي آموزشي
گروه
استادان
دانشجویان

نوع رشته

تعداد

میانگین

علوم پایه

100

19

علوم انسانی

100

19

علوم پایه

100

10

علوم انسانی

100

2

درجه آزادی

سطح معنی داری

t

129

1/29

0/60

129

0/03

0/05

خودسنجی برابر است با  ، 0/60كه بزرگتر از  ./03می باشد

اطالعات بدست آمده از جدول موید آن است كه میزان

بنابراین میزان آگاهی درهر دوگروه یکسان می باشد .اما با

آگاهی استادان از تکنولوژی آموزشی از دید خودشان درحد

توجه

خیلی زیاد و زیاد ولی از دید دانشجویان درحد كم و خیلی

به

سطح

معنیداری

آزمون

از

نظر

دانشجویان( )Sig =0/05<0/03نتیجه گرفته میشود كه میزان

كم می باشد و با توجه به سطح معناداری(در آزمون
010
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آگاهی استادان در استفاده از تکنولوژی آموزشی در رشتههای

سئوال  :4آیا میزان آگاهی استادان در اجرای طراحی

علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است.

آموزشی در دروس علوم پایه وعلوم انسانی متفاوت است؟
جدول  .4مقايسه ميانگين اجراي طراحي آموزشي

گروه
استادان
دانشجویان

نوع رشته

تعداد

میانگین

علوم پایه

100

29

علوم انسانی

100

29

علوم پایه

100

21

علوم انسانی

100

19

درجه آزادی

t

سطح معنی داری

129

2/03

0/22

129

1/06

0/00

یکسان می باشد.اما با توجه به سطح معنی داری آزمون از نظر

اطالعات بدست آمده از جدول مؤید آن است كه میزان

دانشجویان( )Sig =0/00<0/03نتیجه گرفته می شود كه بین

آگاهی استادان در اجرای طراحی آموزشی از دید خودشان

میزان آگاهی استادان در اجرای طراحی آموزشی در رشته های

درحد خیلی زیاد وزیاد ولی از دید دانشجویان درحد متوسط

علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است.

وكم می باشد و با توجه به سطح معناداری در آزمون
خودسنجی برابر است با  ،0/22كه بزرگتراز  ./03می باشد

سئوال  :5آیا میزان آگاهی استادان دراجرای ارزشیابی در

بنابراین میزان آگاهی درهر دو گروه درآزمون خودسنجی

دروس علوم پایه وعلوم انسانی متفاوت است؟

جدول  .5مقايسه ميانگين اجراي ارزشيابي در دروس علوم پايه و علوم انساني
گروه
استادان
دانشجویان

تعداد

میانگین

نوع رشته
علوم پایه

100

20

علوم انسانی

100

26

علوم پایه

100

20

علوم انسانی

100

12
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درجه آزادی

t

سطح معنی داری

129

2/28

0/19

129

1/55

0/02
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اطالعات بدست آمده از جدول بیانگرآن است كه

تدریس در دروس علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است.

میزان آگاهی استادان از ارزشیابی از دید خودشان درحد

همچنین تحقیق ادیب نیا ( )1595نیز نشان داد كه استادان

خیلی زیاد وزیاد ولی از دید دانشجویان درحد متوسط و

بر اجرای روشهای تدریس فعال تسلط ندارند و نمی-

كم می باشدوبا توجه به سطح معناداری در آزمون

توانند در كالس به واسطه تعامل و ارتباط عاطفی اجرای

خودسنجی برابر است با  ،0/19كه بزرگتراز  ./03می

روش تدوین فعالی داشته باشند چون آگاهی آنها در زمینه

باشد بنابراین میزان آگاهی دردو گروه علوم پایه و علوم

شیوههای جدید آموزش كم میباشد كه نتیجه حاضر

انسانی نفاوت وجود ندارد.اما با توجه به سطح معنی داری

همسان است.

آزمون ازنظر دانشجویان ( )Sig =0/02<0/03نتیجه می

 -5نتایج بدست آمده از تحقیق مؤید آن است كه میزان

گیریم كه بین میزان آگاهی استادان در اجرای ارزشیابی در

آگاهی استادان از استفاده از تکنولوژی آموزشی از نظر

رشته های علوم پایه و علوم انسانی تفاوت وجود دارد.

خودسنجی در حد خیلی زیاد و زیاد ولی از دید
دانشجویان در حد كم و خیلی كم میباشد و همچنین

بحث ونتيجه گيري

یافتهها بدست آمده ( )sig=0/05>0/03نیز نشان داده
 -1نتایج بدست آمده از تحقیق مؤید آن است كه به

است كه میزان آگاهی استادان در استفاده از تکنولوژی

طور كلی میزان آگاهی استادان از مهارتهای حرفهای از

آموزشی در دروس علوم پایه و علوم انسانی متفاوت

دید خودشان (خودسنجی) درحد خیلی زیاد و زیاد ولی

است یافته این تحقیق با نتایج تحقیق مرزوقی و همکاران

از دید دانشجویان در حد متوسط می باشد .همچنین

( )1593كه حاكی از عدم آشنایی استادان با به كارگیری

بررسی یافتههای پژوهش ( )sig=0/00 >0/03نشان داد

نرمافزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات نیستند همسان

كه میزان آگاهی استادان از مهارتهای حرفهای در دو گروه

است.

علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است كه این نتیجه با
نتایج پژوهشهای حاجیزاد ( )1520و دانشپژوه ()1592

 -0یافتههای بدست آمده از تحقیق حاضر بیانگر آن

همسان است و براساس یافتههای پژوهشهای مذكور

است كه میزان آگاهی استادان از طراحی آموزشی از دید

بسیاری از استادان از مهارتهای حرفهای الزم برخوردار

خودشان (خودسنجی) در حد خیلی زیاد و زیاد ولی از

نیستند و مهارتهای حرفهای آنان در سطح پایینی قرار

دید دانشجویان در حد زیاد و متوسط میباشد كه با توجه

دهد.

به سطح معنیداری ( )sig=0/00>0/03میزان آگاهی
استادان در اجرای طراحی آموزشی در دروس علوم پایه و

 -2دادههای پژوهش نشان دهنده آن است كه میزان

علوم انسانی یکسان است .نتایج تحقیقات تاجیک ()1595

آگاهی استادان از روشهای تدریس از نظر خودسنجی در

و آبیار ( )1590بیانگر اینست كه بیشتر استادان از اصول

حد خیلی زیاد و زیاد ولی از نظر دانشجویان در حد

یادگیری و طراحی آموزشی اطالع كافی ندارند.

متوسط میباشد و همچنین نتایج پژوهش (0/02< 0/03
= )sigنشان داد كه میزان آگاهی استادان از روشهای
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 -3یافتههای پژوهش نشان میدهد كه میزان آگاهی

 -9پیشنهاد میگردد كه مدارس باید به وسایل

استادان از ارزشیابی از نظرخودشان در حد خیلی زیاد و

آزمایشگاهی (نرمافزارها -سختافزارهای آموزشی و

زیاد ولی از نظر دانشجویان در حد متوسط و كم میباشد

فیلمهای كمک آموزشی) تجهیز شوند واستادان بویژه

و همچنین یافتههای پژوهش ( )sig= 0/02> 0/03نشان

در دروس علوم پایه با كاربرد ابزار وفناوریهای جدید

داد كه میزان آگاهی استادان از مهارتهای حرفهای در

آشنا شوند تا ضمن دوری از روشهای سنتی تدریس

دروس علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است كه نتیجه

موجبات برابری شرایط آموزشی را در مناطق مختلف

این تحقیق با نتایج پژوهش دایی زاده ( )1593هماهنگی و

سبب شود.

تطابق دارد.

 -4با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده روزآمد و
بمنظور متناسب نمودن برنامهها با نیازها و شرایط و

پيشنهادهاي کاربردي

امکانات طراحی و اجرا شود و در برنامهریزیهای
آموزشی و ضمن خدمت به نیازهای ملی و

 -0از آنجائیکه در حال حاضر ارزشیابی مناسبی از میزان

پیشرفتهای علمی توجه شود و بکارگیری روشهای

آگاهی استادان در زمینه مهارتهای حرفهای آنان بعمل

آموزش از راه دور از طریق نشریات ،كتابها و

نمیآید و استادان با اطالعات زمان تحصیل خود و

فیلمهای آموزشی روزآمد شده ،اینترنت و فنون  ITبا

تجربیاتی كه دارند به حرفه مدرسی مشغول فعالیت

آخرین دستاوردهای علمی در اختیار دانشگاهها قرار

می باشند این موضوع خود باعث بیتوجهی آنان به

گیرد.

مطالعه و افزایش دانش وآگاهیهای مورد نیاز شده

 -5پیشنهاد میگردد كه تحقیق در عمل بعنوان روش

است  .پیشنهاد میگردد كه معاونت آموزشی جهت

موفقیتآمیز برای آمیختن عمل تدریس با تفکر و

ارتقای دانش استادان برنامهریزی مناسب در طول

بمنزله رویکردی جدید در تحقیقات آموزشی و

سال تحصیلی و ایام تابستان برای استادان در زمینه

برنامههای درس تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت

مذكور برنامهریزی و اجرا نماید.

استادان به خاطر ویژگیها و حساس آن بطور

 -2با توجه به اینکه استادان جهت رشد و پیشرفت درس

روزافزونی جهت ارتقای كیفیت علمی تربیتی و

دانشجویان نیاز به آگاهی در زمینه روشهای جدید

افزایش كارایی استادان بکار گرفته شود.

تدریس دارند و یافتههای تحقیق نیز نشان داد كه در
این زمینه در سطح متوسطی قرار دارند لذا پیشنهاد

منابع

می گردد كه كارگاههای آموزشی از طریق آموزش
-

ضمن خدمت و براساس نیازسنجی علمی جهت آگاه

ادیبنیا ،اسداهلل .)1595( .بررسی موانع اجرای

روشهای تدریس فعال در مدارس ابتدایی شهر تهران.

كردن استادان با روشهای جدید آموزشی و متناسب

موسسه پژوهش برنامهريزي درسي و نوآوريهاي

كردن برنامهها با نیازها و شرایط و امکانات صورت

آموزشي .سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.

گیرد.
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-

آبیار ،شهناز .)1590( .مطالعه عوامل موثر برکارايي
استادان در تدريس از ديدگاه مديران و دبيران

بهسازي تربيت معلم .انتشارات پژوهشکده تعلیم و

مدارس ايالم .پایاننامه كارشناسی ارشد پیام نور.

تربیت.
-

تهران.
-

پرداختچی ،محمد .)1580( .مدیریت آموزشی بعنوان

 -كریمی ،عبدالعظیم .)1590( .بررسي نتايج مطالعه

پرورش .سال چهارم .شماره .1

بين المللي پيشرفت سواد خواندن ( .)Pirlsفصلنامه

تاجیک ،عزیزاهلل .)1595( .عملكرد استادان پايه

تعلیم و تربیت .شماره  .1انتشارات پژوهشکده تعلیم

پنجم ابتدايي با توجه به ميزان آگاهي آنان از اهداي

و تربیت.
-

روش تدريس مهارتهاي تدريس -کاربرد مواد
امتحاني

در

درس

تعليمات

ابتدایی:رویکردی نو به آموزش حرفهای استادان.

اجتماعي.

پایاننامه دكتری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،

مجموعه مقاالت همايش نوآوري در برنامههاي

تربیت معلم.

درسي دوره ابتدايي.دانشگاه شیراز اسفند ماه.
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و ارتباطات در آموزش ضمن خدمت استادان

آموزشي -روش ارزشيابي و کيفيت سوالهاي

-

رؤوف ،علی .)1590( .ياد دادن براي يادگرفتن.
انتشارات مدرسه .تهران .چاپ دوم.

قلمروی حرفهای .فصلنامه مديريت در آموزش و
-

رؤوف ،علی .)1590( .بررسي جنبش جهاني براي

دانش پژوه ،زهرا .)1592( .ارزشیابی مهارتهای
حرفهای استادان علوم و ریاضی در دوره راهنمایی و

- Saka, A. Arzu.saka. (2009). Student
teachers, Views about effects of school
practice on development of their
professional skills. procedia School and
Behavioral sciences.

ارایه روشهای ارتقاء كیفی آن .موسسۀ پژوهشي
برنامهريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي.
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Abstract
The purpose of this Survey and Comparison of the professional skills of professors of human sciences Basic
Science, Islamic Azad University, Mazandaran Province is Methods research field is a community of Statistical
all teachers employed to teach Courses humanities sciences based on academic year 89-90 to number of the
53,000 people in 1530 professors 100 Student’s samples are selected by simple random sampling method. In this
study the questionnaire instrument (survey their teachers) students (containing 25 questions with Likert scale)
were used. Data are described and analyzed in 2 levels, descriptive (by using frequency distribution, percent, and
average) and inferential (by using T). the results of the overall research indicates that awareness masters of
professional skills in the sciences Human Science Foundation in its survey is the same test, but given the
significant level of students (Sig = 0 / 04 <0 / 05) can be concluded that awareness Azmharthay professional
masters courses in basic sciences and the humanities differ is.
Key words: faculty professional skills, humanities, basic science, Azad University, Mazandaran province
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