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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت خدمات آموزشی با توسعه دانش محتوایی و
شایستگیهای کانونی دانشجو -معلمان انجام گرفت .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع
همبستگی بود .جامعه آماری شامل همه دانشجویان ورودی سالهای  1391و  ،1392مشغول
به تحصیل در سال تحصیلی  1394–1395در دانشگاههای فرهنگیان استان آذربایجان غربی،
به تعداد  1823نفر بود که طبق فرمول کوکران 317 ،نفر با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
متناسب ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری دادههای کیفیت خدمات آموزشی از
پرسشنامه سروکوال (زوار و همکاران ،)1386 ،دانش محتوایی از پرسشنامه محققساخته و
شایستگیهای کانونی از پرسشنامه حیدری و همکاران ( )1392استفاده شد .روایی محتوایی
پرسشنامهها با نظر کارشناسان تأیید شد .روایی سازه پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی و
شایستگیهای کانونی از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پرسشنامه محققساخته دانش محتوایی
نیز با تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شد .پایایی پرسشنامهها با آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب با
مقادیر  ./94 ،./92و  ./90تأیید شد .نتایج مدل معادالت ساختاری نشان داد که کیفیت
خدمات آموزشی نقش پیشبینی کنندهای بر دانش محتوایی و شایستگیهای کانونی
دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی دارد .همچنین دانش محتوایی در
رابطه کیفیت خدمات آموزشی و شایستگیهای کانونی نقش میانجی را ایفا میکند.

تاریخ دریافت مقاله97/05/04 :
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مقدمه
دانشگاه فرهنگیان نهاد نوپایی در آموزش عالی ایران است که نزدیک به یکصد سال
به سنت تربیتمعلم در کشور تکیه زده و دارای ریشهای عمیق است ،مأموریت این
دانشگاه ،بهسازی و نوسازی این سنت مؤثر و مولد در تربیتمعلم کشور است تا به
استمرار حیات آن بینجامد (مهرمحمدی .)1393 ،کیفیت تعلیم و تربیت ،عاملی در
توسعه کشورهاست و بهحق میتوان اذعان کرد که مهمترین عامل در کیفیتبخشی
نظام تعلیم و تربیت ،معلمان و تواناییها و قابلیتهای حرفهای آنان است؛ بنابراین
جایگاه تربیت نیروی انسانی در نظام آموزشوپرورش از اهمیت خاصی برخوردار
است .به سخن دیگر ،سرمایهگذاری بهمنظور تربیت نیروی انسانی بهخصوص
تربیتمعلم بسیار ضروری و الزامی است (حسینیان و حیدری .)1392 ،توجه به این
امر ،ضرورت اتخاذ سازوکارهای مناسب برای رشد شایستگیهای پایه در جهت
توسعه و تقویت هویت مشترک مربیان (اعتقادی ،اخالقی ،دانشپایه  )...و
شایستگیهای ویژه در جهت هویت حرفهای آنان (دانش تخصصی و دانش و مهارت
تربیتی) را طلب میکند که با تدوین و اجرای این سازوکارها؛ و پشتیبانی و ارزشیابی
از همه فعالیتها بهطور مستمر میتوان زمینه رشد و توسعه ظرفیتهای وجودی
معلمان را برای رسیدن به حیات طیبه فراهم کرد (خروشی .)1394 ،جانسون)2004(1
معتقد بود که دانشگاهها برای اثبات مشارکتشان در توسعه جوامع ،بهشدت
تحتفشار قرار دارند بهطوریکه پاسخگویی در مقابل تحقق یا عدم تحقق هدفهای
آموزشی برای آنها به یک ضرورت بنیادین تبدیل شده است (غنجی و خشنودیفر،
 .)1393بر همین اساس ،مس له و چالشی که برنامهریزان و متصدیان نظام آموزش
عالی با آن روبرو هستند ،اطمینان از این موضوع است که دانشجویان پس از
دانشآموختگی از دانش و توانمندیهای الزم برای اشتغال برخوردار هستند یا خیر؟
(ریچارد و آدامز .)2006 2،نتایج پژوهش مالیینژاد ( )1385نشاندهنده تفاوتهای
اساسی در برنامههای تربیتمعلم پیش از خدمت در ایران با کشورهای موفق دنیاست.
نتایج پژوهش دیگری از مالیینژاد ( )1387نیز مبین آن است که بین وضعیت موجود
و وضعیت مطلوب برنامه درسی تربیتمعلم تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Johnson
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پژوهشهای انجام گرفته در ایران در طول سالهای  1373 - 1387نشان میدهد
مشکالت و ضعفهای اساسی در برنامه درسی مراکز تربیتمعلم کشور وجود دارد و
این برنامه نتوانسته است حرفهمندیهای الزم را در دانشجومعلمان به وجود آورد
(مالیینژاد .)1391 ،البته در سالهای اخیر ،تحوالت اساسی در تربیتمعلم ایران با
ایجاد دانشگاه فرهنگیان ایجاد شده و کارهای اساسی بهمانند طراحی معماری کالن
برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان صورت پذیرفته است.
برخالف تصور عام و با وجود اهمیتی که دانش محتوایی در صالحیتهای
حرفهای معلمان دارد ،پژوهشگران و اندیشمندان معتقدند این جنبه ،در برنامههای
درسی تربیتمعلم کمتر موردتوجه قرار میگیرد .درحالیکه توجه به دیگر حوزههای
دانشی مورد نیاز معلمان ،نباید موجب غفلت از دانش محتوا شود؛ زیرا بنابر یافتهها،
اولین حوزه از دانش معلمی که برنامههای درسی دورههای تربیتمعلم ،علیرغم
اهمیتی که دارد توفیق چندانی در ارائه آن نداشتهاند؛ دانش تخصصی محتوا است.
شولمن )1986( 1نیز معتقد بود در برنامههای آموزشی دورههای تربیتمعلم به دانش
تخصصی محتوا چنانه زمینه تخصص معلم را فراهم سازد ،توجه نمیشود و عاقبت
چنین غفلتی ،هم برای سیاستها و هم برای پژوهشها جدی است .پیشینه
پژوهشهای مرتبط ،لبریز از منابع هدایت آموزش ،زمانبندی ارائه مطالب ،زمان
انتظار ،تقدم و تأخر مطالب و مواردی از این قبیل است؛ اما کمتر پژوهشی در
خصوص محتوای موضوعات درسی یافت میشود .همچنین ،طبق نظر شولمن ،یکی
از مسائل ابتدایی معلمان که هنوز بهقدر کافی بهوسیله آنها درک نشده ،دانش
4
محتوایی -تربیتی 2است (بن-پرتز .)2011 3،همچنین به عقیده الکهید و ورسپور
( )1991نیروی آموزشدهنده در بسیاری از کشورها دارای مهارت و آمادگیهای
علمی الزم نیستند (فریادرس .)2 ،1390 ،بنابراین ،یکی از دغدغههای اصلی مدیران
حوزه آموزشی کشور در همه سطوح این است که فارغالتحصیالن ،شایستگیهای الزم
برای فعالیت در زندگی شغلی و زندگی شخصی و توان کار کردن در محیط واقعی را
ندارند (گرایی و حیدری .)1394 ،البته باید اذعان داشت که فارغالتحصیالن دانشگاه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فرهنگیان از سال  1395وارد عرصه عمل شدهاند و هنوز مطالعهای در خصوص
شایستگیهای حرفهای آنان صورت نگرفته است و قضاوت در خصوص آنان علمی
به نظر نمیرسد.
در طول دهه گذشته ،کیفیت خدمات در آموزش عالی بسیار مهم تلقی شده است
(گباداموسی و دیجاگر2009 1،؛ اولدفیلد و بارون2000 2،؛ مهدیون ،معصومی و
فراستخواه .)2017 3،با توجه به نیاز روزافزون جامعه به بخش آموزش ،توجه به
چگونگی کیفیت خدمات آموزشی دارای اهمیت است (میرغفوری ،شعبانی ،محمدی
و منصوری محمدآبادی)1395 ،؛ چراکه نظام آموزشی ،نسبت زیادی از جمعیت کشور
را زیرپوشش خود دارد و هزینههای کالنی را به اقتصاد کشور وارد میسازد .چنانچه
این نظام نتواند به هدفهای خود دست پیدا کند ،عالوه بر اتالف هزینهها پیامدهای
ناگواری را در اثر تربیت نیروی انسانی غیر کارآمد خواهد داشت (اردویی و بهجتی
اردکانی.)1393 ،
طبق نتایج پژوهش مالیینژاد ( ،)1391بهمنظور دستیابی به هدف کیفیتبخشی در
برنامة درسی تربیتمعلم ،صالحیتها و شایستگیهایی برای دانشجو معلمان در نظر
گرفتهشده است؛ که توجه به مجموعه این صالحیتها باید در سرلوحه برنامههای
آموزشی و درسی مراکز و دانشگاههای تربیتمعلم قرار گیرد (عدلی ،آقاسلیمانی،
امینی شاد ،فاضل و صوفی.)1394 ،
برای دانشگاه فرهنگیان کارکردهای مختلفی درزمینه تربیتمعلم میتوان در نظر
گرفت .یکی از وظایف و کارکردهای دانشگاه فرهنگیان ،ارتقاء کیفیت خدمات
آموزشی ارائهشده به دانشجومعلمان در جهت توسعه دانش محتوایی 4تخصصی و
شایستگیهای کانونی 5و محوری مورد نیاز آنان است .در سند بنیادین تحول
آموزشوپرورش ( )1390نیز بر ارتقای کیفیت آموزشی مراکز تربیتمعلم (دانشگاه
فرهنگیان) بهمنظور توسعه مستمر شایستگیهای تربیتی ،علمی و حرفهای
دانشجومعلمان و طراحی و ارتقای نظام تربیت حرفهای در آموزشوپرورش تأکید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شده است .احمدی و موسیپور ( )1395نیز در معماری کالن برنامه درسی
تربیتمعلم به دو نوع شایستگی برای معلمان اشاره کردهاند .آنها شایستگیهای کلیدی
و شایستگیهای اساسی را دو مؤلفه بسیار مهم در تربیت معلمان میدانند .این دو
دسته شایستگی کلیدی و شایستگی اساسی ارائه شده در معماری کالن برنامه درسی
تربیتمعلم ،درواقع مشابه متغیرهای مورد مطالعه این پژوهش یعنی دانش محتوایی و
شایستگیهای کانونی دانشجو معلمان است .شایستگیهای کلیدی مطرحشده در
معماری کالن برنامه درسی تربیتمعلم بهقرار زیر است:
 شایستگی معطوف به دانش موضوعی
 شایستگی معطوف به دانش تربیتی
 شایستگی معطوف به عمل تربیتی موضوعی
 شایستگی معطوف به دانش عمومی
همچنین به شایستگیهای اساسی مورد نیاز معلمان به شرح زیر اشارهکردهاند:
 آگاه از دانش رشتهای
 توانا در پژوهش در آن رشته
 مسلط بر خویش
 آشنا با دانش تربیتی
 توانا در تحلیل موقعیت تربیتی
 توانا برای برنامهریزی و اجرای برنامه درسی
 توانا به آموزش در رشته
 سواد دینی
 سواد زبانی
 حفظ سالمت
 حفظ محیط زیست
مرور پیشینه پژوهش که در ادامه بهتفصیل ارائه میشود ،نشاندهنده آن است که
با وجود اسناد دقیق و روشن در خصوص معماری کالن برنامه درسی تربیت معلم که
دقیقاً دانش محتوایی و شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان را نشانه رفته و با
تأکیدات اساسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر نقش کیفیت آموزش در
تحقیق این متغیرها ،پژوهشی در خصوص رابطه این متغیرها در دانشگاه فرهنگیان
صورت نگرفته است .بنابراین ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این پرسش است« :آیا
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بین کیفیت خدمات آموزشی با توسعه دانش محتوایی و شایستگیهای کانونی
دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان رابطه معنیداری وجود دارد؟»
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
دانش محتوایی تدریس را نخستین بار شولمن ( )1986معرفی کرد و دربرگیرنده
دانش موضوعی مناسب برای تدریس ،بهترین شیوه بیان و ارائه موضوع و همچنین
توجه به مشکالت یادگیرندگان در موضوع مورد تدریس بود .وی دانش محتوایی را
شامل موضوعها و مفاهیم تخصصی یک حوزه میدانست .دانش محتوایی ،دانش معلم
درباره موضوع درس است؛ مانند دانش او درباره فلسفه ،ریاضی ،شیمی ،فیزیک و
مانند آن (کرمی .)1394 ،شولمن ( ،)1986با دقت بیشتری این مفهوم را باز کرد و آن
را شامل سه نوع دانش دیگر دانست که عبارت بودند از :دانش محتوایی -موضوعی،
دانش محتوایی -برنامهای و دانش محتوایی -تربیتی .او دانش محتوایی -تربیتی را
مهمترین و مؤثرترین دانش محتوایی در تدریس دانست و آن را آخرین حلقه اتصال
دانش معلم با عمل تدریس در کالس درس معرفی کرد .از نظر وی ،ممکن است
بتوان هر یک از دانشهای سهگانه فوق را شامل دانشهای قبلی دانست ،اما
تمرکزشان باهم فرق دارد .بهطور مشخص ،دانش محتوایی -موضوعی ،روی موضوع
درس تمرکز دارد و دانش محتوایی -برنامهای ،بر برنامه درسی متمرکز است ،ولی
نمیتوان برای برنامهریزی درسی ،موضوع درسی را نادیده گرفت .به همین ترتیب،
دانش محتوایی -تربیتی بر تدریس تمرکز دارد و به این علت ،نمیتواند از موضوع
درسی و برنامهریزی درسی ،غفلت کند (خاکباز .)1394 ،ازنظر ریحانی و صالح
صدقپور ( )1390دانش محتوا شرط مهم و الزم برای تدریس مناسب و اثربخش
است .تدریس باکیفیت عالی نیاز به دانش عمیقی از ماهیت موضوع دارد که
بههیچعنوان برای آن جانشینی نیست (حسینی بیدخت .)1393 ،عبدالهی ،دادجوی
توکلی و یوسلیانی ( )1393در پژوهش خود دریافتند که معلمان اثربخش و حرفهای
باید ابتدا از دانش محتوایی کافی و الزم برخوردار باشند؛ یعنی درباره موضوع درس
خود دانش کافی و وافی داشته باشند .از اینرو ،باید در دانشگاههای فرهنگیان به
توسعه آن توجه کافی شود .همانطور که ریحانی و صالح صدقپور ( )1390نیز بر
اساس نتایج مطالعات اظهار داشتند تعداد درسهای مرتبط با دانش محتوا که
دانشجومعلمان در دورههای تربیتمعلم میگذرانند رابطهای مستقیم با پیشرفت
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دانشآموزان دارد .بنابراین میتوان گفت دانش محتوا مهمترین بعد از شایستگیهای
حرفهای معلمان است (حسینی بیدخت .)1393 ،البته راگان و همکاران،)2012( 1
گونزالز و همکاران )2011( 2و گونزی و هاگر )2010( 3معتقدند که شایستگیها
مجموعهای از رفتارها (نه لزوماً رفتارهای فردی) ،نگرش و باورهایی است که برای
موفّق ّیت در کار و حرفه باید در افراد وجود داشته باشد (سلیمی ،حیدری و کشاورزی،
 .)1394ازجمله شایستگیهای مورد نیاز برای نیروی انسانی هر جامعه ،بهویژه
دانشجویان برای رویارویی با شرایط غیرقابل پیشبینی وضعیتهای شغلی،
برخورداری از شایستگیهای کانونی است (آکرمنس .)2010 4،شایستگی کانونی،
دانش ،مهارت و نگرشهایی است که به انجام وظایف کلیدی کمک میکنند (گرایی و
حیدری .)1394 ،در پژوهش کاونهاون )2003( 5شایستگیهای کانونی بهعنوان
مجموعهای مناسب از شایستگیهای مورد نظر برای تحقق یک وظیفه کلیدی شغلی
در سطح رضایتبخش یا برتر تعریف شده است .در اظهار نظری دیگر،
شایستگیهای کانونی مستقیماً به وظایف شغلی کلیدی و مجموعهای از شایستگیهای
عمومی و تخصصی یک حوزه مرتبط هستند (کاونهاون.)72 ،2003 ،
مدعای نهایی بحث شایستگیهای کانونی را میتوان در سه محور خالصه کرد:
 -1تسلط بر شایستگیهای کانونی برای زندگی در دنیای مدرن و الزامات ناشی
از آن ضروری است.
 -2در شرایط وجود فرصت و برابری فرصتها در ساخت بازار کار ،افرادی که
تسلّط بیشتری بر شایستگیهای کانونی دارند بخت بیشتری برای اشتغال دارند.
 -3افرادی که شایستگیهای کانونیشان بیشتر باشد ،میتوانند تنگناهای
ساختاری را به مبارزه بطلبند و برای تالش بهمنظور تغییر ساختارها از انگیزه و
توانمندی بیشتری برخوردارند (جانعلیزاده چوببستی ،خاکزاد و مرادی.)1391 ،
این شایستگیها آنقدر اهمیت دارند که در ادبیات مختلف با عنوان
«شایستگیهای عام» ذکر میشوند .اهمیت این شایستگیها ازآنجا ناشی میشود که
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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موجب قابلیت تحرک شغلی بیشتر نیروی کار میشوند و نیز با این صالحیتها بهتر
میتوانند به تحوالت شغلی آینده واکنش نشان دهند (صالحی عمران.)1393 ،
نتایج پژوهشها نشان میدهند که سطح کیفیت آموزش و کیفیت خدمات
آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتواند تأثیرات گوناگونی بر کیفیت
عملکرد دانشجویان داشته باشد (نصیری ،قنبری ،اردالن و کریمی .)1394 ،به تعریف
جاسو و همکاران« )2004( 1کیفیت آموزشی ،ویژگی مجموعهای از عناصر در نهاده،
فرایند و ستاده یک نظام آموزشی است و خدماتی را تهیه میکند که رضایتمندی
کامل مدیران درونی و بیرونی را با در نظر گرفتن انتظارات درونی و بیرونی برآورده
میسازد» .وچسلر و شیلدز )2008( 2ویژگیهای خدمات آموزشی را اعمال نظرات و
پیشنهادهای دانشجویان درباره مسائل آموزشی در برنامه آموزشی ،کارایی خدمات
مشاوره تحصیلی ،رفتار توأم با احترام استاد با دانشجو ،ایجاد انگیزه در دانشجو برای
مطالعه و پژوهش و انعطافپذیری استادان در شرایط خاصی که ممکن است برای
دانشجو پیش آید ،برشمردهاند (غنجی و خوشنودیفر .)1393 ،در تعریف سیکلر3نیز
«کیفیت خدمات ارائهشده از سوی مؤسسات آموزشی بهطور مستقیم به جنبههای
آموزش و یادگیری ،مانند کیفیت هی ت علمی ،آموزش و نتایج یادگیری ارتباط دارد»
(سیکلر )6 ،2013 ،و در تعریفی دیگر؛ «کیفیت خدمات آموزشی بیانگر فرایندی است
که طی آن افراد مهارتها ،دانش و گرایشهای مناسب را برای ایفای نقش خاص
خود میآموزند» (شیرازی و براتلو .)1382 ،ازنقطهنظر نظریه شناختی -اجتماعی ،یکی
از مهمترین عاملهای محیطی اثرگذار بر افکار و باورهای دانشجویان در جهت
دستیابی به هدفهای تعیینشده در نظام آموزش عالی و پیشرفت تحصیلی ،کیفیت
خدمات آموزشی در دانشگاه است (ملچور کاردُنا و براوو )2012 4،که این مس له در
پژوهشهای گوناگونی بررسی شده است.
صادقی ( )1392در پژوهشی ،ارتباط میان خدمات آموزشی ارائه شده و
رضایتمندی دانشجویان فنی – مهندسی از نظام آموزش عالی را بررسی کرد .نتایج
پژوهش نشان داد که بین هر یک از ابعاد خدمات آموزشی ارائه شده و رضایتمندی
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دانشجویان رابطه معنیداری وجود دارد .کرمی و همکاران ( )1391در پژوهشی نشان
دادند که برای توسعه دانش محتوایی و مهارت تدریس دانشجومعلمان ،بهتر است در
تدریس از روش فعالی استفاده کرد و یادگیری مس لهمحور را با فناوری فاوا همراه
کرد تا نتیجه مطلوبی به دست آید .بیک ،جاکوبسون و آبرات )2013( 1در پژوهش
خود با عنوان «بررسی تأثیر کیفیت آموزش بر عملکرد دانشجویان» به این نتیجه دست
یافتند که با افزایش کیفیت در آموزش میتوان عملکرد بهتری را از دانشجویان در
مقطع کارشناسی ارشد دریافت کرد .ی و )2009( 2در پژوهشی با عنوان «هدفهای
کیفیت خدمات در یک محیط عالی رقابتی» ،به این نتیجه رسید که مشتریگرایی،
طراحی دورههای کیفیت و حمایت از خدمات ،تأثیر مستقیمی بر تجربیات کلی
دانشجویان از کیفیت خواهد داشت .وری )2006( 3نیز در پژوهش خود با عنوان
«آموزش قبل از خدمت برای تربیت حرفهای معلمان» دریافت که آموزشهای پیش از
خدمت معلمان باید از حمایت و کیفیت کافی در جهت تربیت حرفهای آنها برخوردار
باشد .کوهلر و میشرا ،)2005(4در یک مطالعه و در گزارش نتایج پژوهش خود تأکید
کردهاند که در برنامههای آموزش معلمان نیاز است که دانش محتوایی دانشجویان از
طریق فناوری توسعه پیدا کند تا معلمان پیش از خدمت بتوانند از فناوری اطالعات و
ارتباطات بهطور موفقیتآمیزی در فعالیتهای روزانهشان پس از فراغت از تحصیل
استفاده کنند .گارت و همکاران ) 2001( 5تمرکز بر دانش محتوایی را یکی از سه
ویژگی اصلی فعالیتهای توسعه حرفهای میدانند و آن را در افزایش دانش ،مهارتها
6
و تغییر در شیوه کالسداری معلمان ،مؤثر میدانند .یافتههای کراس و همکاران
( )2008نشان میدهد که نمرههای معلمان ریاضی با آموزش عمیق ریاضی در دانش
محتوایی و دانش محتوایی تربیتی ،بیشتر از دیگر معلمان است و در وضعیتی که
معلمان دانش عمیقی تخصصی دارند ارتباطات شناختی بین دانش محتوایی و دانش
محتوایی تربیتی در باالترین میزان است .گورمن و کوربیت )2002( 7اظهار داشتهاند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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که شایستگیهای کانونی جزء اساسی برای شناخت تکامل یک حرفه در عرصة
تدوین برنامههای آموزش حرفهای است .آنها شایستگیهای کانونی را چارچوب عینی
برای طراحی و اعتباربخشی برنامههای آموزش حرفهای میدانند.
پیشینه پژوهش نشان میدهد که دانش محتوایی دارای سه بعد دانش موضوعی،
برنامهای و تربیتی است .بر اساس نتایج پیشینهها اگر کیفیت آموزش با استفاده از
روش های فعال تدریس و استفاده از فاوا افزایش یابد سبب بهبود دانش محتوایی
دانشجو معلمان خواهد شد .از سوی دیگر ،کیفیت آموزشهای پیش از خدمت
معلمان تعیینکننده صالحیتهای حرفهای (شایستگیهای حرفهای) آنان است .دانش
محتوایی معلمان ،راه را برای عملکرد اثربخش و کسب شایستگیهای کانونی در
معلمان هموار میسازد .ولی در پژوهشهای انجام گرفته ،بهطور مشخص رابطه
کیفیت خدمات آموزشی ،دانش محتوایی و شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان مورد
مطالعه قرار نگرفته است.
فرضیههای پژوهش
 -1کیفیت خدمات آموزشی ،در دانش محتوایی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان
نقش دارد.
 -2کیفیت خدمات آموزشی ،در شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان دانشگاه
فرهنگیان نقش دارد.
 -3دانش محتوایی در رابطه کیفیت خدمات آموزشی و توسعه شایستگیهای کانونی
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ،نقش میانجی دارد.
روش پژوهش
روش این پژوهش از نوع توصیفی بوده و با توجه به هدف آن و همچنین ماهیت و
موضوع مورد بررسی  ،پژوهش همبستگی است (سرمد ،بازگان و حجازی)1397 ،
جامعه آماری شامل همه دانشجومعلمان کارشناسی پیوسته (دختر و پسر) ،ورودی
سالهای  1391و  1392دانشگاههای فرهنگیان استان آذربایجان غربی در سال
تحصیلی  1394-1395که حداقل پنج نیمسال تحصیلی را به پایان رسانده بودند ،به
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تعداد  1823نفر بود .حجم نمونه  317نفر بود که بر اساس فرمول تعیین حجم
کوکران 1،برآورد شد .در انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
متناسب برحسب جنسیت استفاده شده است .در این پژوهش برای گردآوری دادههای
الزم ،از پرسشنامه استفاده شد .برای اندازهگیری متغیرهای کیفیت خدمات آموزشی،
دانش محتوایی و شایستگیهای کانونی به ترتیب پرسشنامه سروکوال2با پنج مؤلفه و
 22پرسش (زوار و همکاران ،)1386 ،پرسشنامه محققساخته دانش محتوایی با سه
مؤلفه و  12پرسش و پرسشنامه شایستگیهای کانونی با  12مؤلفه و  54پرسش؛
حیدری ،فرجپهلو ،عصاره و گرایی ( )1392استفاده شد .برای تعیین روایی سازه
پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی و شایستگیهای کانونی از تحلیل عاملی تأییدی و
برای پرسشنامه محقق ساخته دانش محتوایی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
جزئیات مرتبط با شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی در جدولهای ( 1و
 )2آمده است .برای تعیین پایایی درونی پرسشنامهها ،ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب
 0/901 ،0/92و  0/948به دست آمد .برای تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون
و مدل معادالت ساختاری استفاده شد.
شاخصهای نیکویی برازش 3برای تحلیل عاملی تأییدی سازههای ابعاد کیفیت
خدمات آموزشی و شایستگیهای کانونی در جدول ( )1آمده است .همانطور که
دیده میشود شاخصهای برازش در محدوده تقریبی پذیرش هستند ،بنابراین
شاخصهای نیکویی برازش نشان میدهند که مدل اندازهگیری ابعاد کیفیت خدمات
آموزشی و شایستگیهای کانونی دارای برازش مناسب بوده است .بهصورت کلی
میتوان گفت گویههای انتخابشده برای سنجش کیفیت خدمات آموزشی و
شایستگیهای کانونی از اعتبار الزم برخوردار است و بهخوبی میتوانند سازه کیفیت
خدمات آموزشی و شایستگیهای کانونی را بسنجند و درنتیجه روایی سازه ابزارهای
فوق تأیید میشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Cochran
. SERVQUAL
3
. Goodness of fit Index
2

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

56

جدول ( )1شاخصهای نیکویی برازش برای تحلیل عاملی تأییدی کیفیت خدمات آموزشی و
شایستگیهای کانونی
RMSEA
ریشه
شاخص برازندگی

𝟐𝝌(خی-
دو)

میانگین
مربعات
خطای

CFI
برازش
تطبیقی

GFI
نیکویی
برازش

IFI
برازش
افزایشی

DF

𝟐𝝌 بر
DF

برآورد
مقدار (کیفیت
خدمات)
مقدار
(شایستگیهای
کانونی)
محدوده تقریبی
پذیرش

569/14

0/075

0/95

0/82

0/95

199

2/86

730/73

0/061

0/96

0/86

0/96

335

2/18

-

کمتر از
0/08

 0/9تا
1

 0/9تا 1

 0/9تا 1

-

کمتر از 3

تحلیل عاملی اکتشافی ( )EFAبرای سازه دانش محتوایی
با در نظر گرفتن بارهای عاملی بزرگتر از  0/5بهعنوان مبنای معنیدار بودن
گویهها برای ورود به عوامل ،تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفههای اصلی
( )PCAبرای سازه دانش محتوایی انجام گرفت 3 .عامل با مقدار ویژه باالی یک
استخراج شد که نتایج آن در جدول ( )2آمده است .دیده میشود که مقدار ویژه
مربوط به عامل اول  5/76است و  48/053درصد واریانس سازه دانش محتوایی را
تبیین کرده است .برای عامل دوم ،مقدار ویژه  1/31است که  10/946درصد واریانس
سازه دانش محتوایی را تبیین کرده است .برای عامل سوم ،مقدار ویژه  1/10است که
 6/235درصد واریانس سازه دانش محتوایی را تبیین کرده است .سه عامل
استخراجشده درمجموع  65/23درصد واریانس سازه دانش محتوایی را تبیین کردهاند.
جدول ( )2عوامل استخراجشده مربوط به سازه دانش محتوایی و درصد واریانس تبیین شده و
درصد واریانس تجمعی آنها
عاملها
عامل اول
عامل دوم
عامل سوم

مقدار ویژه
5/76
1/31
1/10

درصد واریانس تبیین شده
48/053
10/946
6/235

درصد تجمعی واریانس تبیین شده
48/053
58/998
65/233
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یافتههای پژوهش
معرفی سیمای نمونه در جدول ( )3و شاخصهای آمار توصیفی میانگین ،انحراف
معیار ،چولگی و کشیدگی برای متغیرهای کیفیت خدمات آموزشی و ابعاد آن ،دانش
محتوایی و شایستگیهای کانونی در جدول ( )4ارائه شده است .توزیع آماری ازلحاظ
چولگی و کشیدگی در متغیرهای کیفیت خدمات آموزشی و ابعاد آن ،دانش محتوایی
و شایستگیهای کانونی نشان میدهد که مقدار چولگی و کشیدگی این متغیرها در
بازه ( )-2 ،2قرار دارد ،یعنی اینکه ازلحاظ کجی و کشیدگی توزیع متغیرهای پژوهش
نرمال بوده و توزیع متقارن دارند.
جدول ( )3توزیع فراوانی نمونه آماری دانشجو معلمان بر اساس جنسیت
جنسیت
زن
مرد
مجموع
نام دانشگاه
پردیس شهید رجایی ارومیه
پردیس امام خمینی سلماس
پردیس عالمه طباطبایی ارومیه
پردیس شهید مطهری خوی
مجموع
رشته تحصیلی
علوم تربیتی
راهنمایی و مشاوره
علوم اجتماعی
دبیری فیزیک
دبیری شیمی
دبیری زیستشناسی
دبیری ریاضی
تربیتبدنی
الهیات و معارف اسالمی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عرب
زبان انگلیسی
مجموع

فراوانی
152
165
317
فراوانی
125
40
101
51
317
فراوانی
144
25
15
9
14
14
15
17
18
19
8
19
317

درصد
47/9
52/1
100
درصد
39/4
12/6
31/9
16/1
100
درصد
45/4
7/9
4/7
2/8
4/4
4/4
4/7
5/4
5/7
6
2/5
6
100
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ابعاد کیفیت خدمات آموزشی

جدول ( )4شاخصهای آماری متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

جلوه ظاهری و عوامل ملموس

3/08

0/525

-0/417

0/897

قابلیت اعتبار یا اطمینان

3/08

0/583

-0/547

0/868

پاسخگویی و مس ولیتپذیری

3/06

0/549

-0/33

1/055

تضمین

3/10

0/574

-0/465

1/105

همدلی و دلسوزی

2/85

0/695

0/145

0/335

کیفیت خدمات آموزشی

3/03

0/491

-0/442

1/477

دانش محتوایی

3/27

0/656

0/073

0/072

شایستگیهای کانونی

3/26

0/561

-0/529

1/235

برای پاسخ به این فرضیه که بین ابعاد کیفیت خدمات آموزشی با توسعه دانش
محتوایی و شایستگیهای کانونی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان رابطه معنیداری
وجود دارد ،به دلیل نرمال بودن توزیع مشاهدات از آزمون پارامتریک همبستگی
پیرسون استفاده شد .نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ابعاد کیفیت
خدمات آموزشی با توسعه دانش محتوایی و شایستگیهای کانونی در جدول ( )5آمده
است .همانطور که دیده میشود بین ابعاد کیفیت خدمات آموزشی با دانش محتوایی
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ( )sig<0/001که بعد تضمین بیشترین
همبستگی و بعد همدلی و دلسوزی کمترین همبستگی را با توسعه دانش محتوایی
دانشجومعلمان دارند .همچنین بین ابعاد کیفیت خدمات آموزشی با شایستگیهای
کانونی نیز رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ( )sig<0/001که بعد پاسخگویی و
مس ولیتپذیر ی بیشترین همبستگی و بعد همدلی و دلسوزی کمترین همبستگی را با
توسعه شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان دارد.
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جدول ( )5همبستگی پیرسون بین کیفیت خدمات آموزشی و ابعاد آن با دانش محتوایی و
شایستگیهای کانونی
ابعاد کیفیت خدمات آموزشی

ضریب همبستگی

Sig

با دانش محتوایی

ضریب همبستگی با
شایستگیهای کانونی

Sig

جلوه ظاهری و عوامل ملموس

0/502

0/001

0/692

0/001

قابلیت اعتبار یا اطمینان

0/583

0/001

0/673

0/001

پاسخگویی و مس ولیتپذیری

0/624

0/001

0/840

0/001

تضمین

0/631

0/001

0/837

0/001

همدلی و دلسوزی

0/455

0/001

0/658

0/001

کیفیت خدمات آموزشی

0/661

0/001

0/877

0/001

برای بررسی نقش کیفیت خدمات آموزشی با میانجیگری دانش محتوایی در
توسعه شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان ،از مدل معادالت ساختاری ( )SEMو
روابط علی بین متغیرها در مدل ساختاری پژوهش استفاده شد .مدل ساختاری
پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری لیزرل بر اساس دادههای مشاهده شده در نمونه
آماری مورد مطالعه ،مورد آزمون قرار گرفت .ازآنجاییکه شاخصهای چولگی و
کشیدگی نشان داد که توزیع آماری مشاهدات در متغیرهای پژوهش توزیع آماری
نرمال دارند ،برآورد پارامترها در مدل ساختاری پژوهش با استفاده از روش ماکسیمم
درستنمایی ( )MLصورت گرفت.
نتایج مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد ،آزمون معنیداری
مسیرها و بارهای عاملی
در نمودار ( )1مدل برازش شده در حالت برآورد ضرایب استاندارد مسیرها ارائه
شده است .همانطور که دیده میشود در سازه کیفیت خدمات آموزشی مؤلفههای
تضمین ،همدلی و دلسوزی با بار عاملی  ،0/87در سازه دانش محتوایی مؤلفه دانش
محتوایی موضوعی با بار عاملی  0/89و در سازه شایستگیهای کانونی مؤلفه سواد
اطالعاتی با بار عاملی  0/84دارای باالترین بار عاملی هستند .همچنین دیده میشود
که اثر کیفیت خدمات آموزشی بر دانش محتوایی دانشجومعلمان  0/33و بر
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شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان  0/23و همچنین اثر دانش محتوایی بر
شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان  0/60است.
در نمودار ( )1مدل برازش شده در حالت آزمون معنیداری مسیرها و بارهای
عاملی نیز نشان داده شده است .همانطور که دیده میشود در سازههای کیفیت
خدمات آموزشی ،دانش محتوایی و شایستگی مقادیر آمارههای  tمربوط به بارهای
عاملی هر یک از مؤلفهها از مقدار بحرانی  1/96بزرگتر است ( )t-value>1/96یعنی
اینکه در هرکدام از سازهها ،مقادیر بارهای عاملی هر یک از مؤلفهها در سطح خطای
 5درصد معنیدار هستند و هیچکدام از مؤلفهها از مدل ساختاری حذف نخواهد شد.
مقدار آماره  tبرای مسیر تأثیر کیفیت خدمات آموزشی بر دانش محتوایی
دانشجومعلمان  5/51است که از مقدار بحرانی  1/96بزرگتر است ()t-value>1/96
یعنی اینکه کیفیت خدمات آموزشی بر دانش محتوایی دانشجومعلمان اثر مثبت و
معنیداری دارد؛ همچنین مقدار آماره  tبرای مسیر تأثیر کیفیت خدمات آموزشی بر
شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان  4/40است که از مقدار بحرانی  1/96بزرگتر
است ( )t-value>1/96یعنی اینکه کیفیت خدمات آموزشی بر شایستگیهای کانونی
دانشجومعلمان تأثیر مثبت و معنیداری دارد .مقدار آماره  tبرای مسیر تأثیر دانش
محتوایی بر شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان نیز  9/59است که از مقدار بحرانی
 1/96بزرگتر است ( )t-value>1/96یعنی اینکه دانش محتوایی بر شایستگیهای
کانونی دانشجومعلمان تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
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نمودار ( )1نتایج مدل معادالت ساختاری پژوهش

آزمون مدل ساختاری پژوهش

χ2

مهمترین شاخصهای نیکویی برازش مانند  IFI, GFI, CFI, RMSEA,dfبرای
سنجش مناسب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش و همچنین محدوده تقریبی
پذیرش هر یک از شاخصها در جدول ( )6آمده است (شوماخر و لومکس2005 ،؛
ترجمه قاسمی) .شاخصهای بهدستآمده از نرمافزار لیزرل برای سنجش مناسب
بودن مدل ساختاری پژوهش در محدوده تقریبی پذیرش هستند یعنی دادههای
مشاهدهشده در نمونه مورد مطالعه تا میزان زیادی منطبق بر مدل ساختاری پژوهش
هستند .به عبارتی مقادیر شاخصهای نیکویی بهدستآمده آمده نشاندهنده برازش
مناسب مدل ساختاری پژوهش است.
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جدول ( )6شاخصهای نیکویی برازش برای سنجش مناسب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش
شاخص

آماره 𝟐𝛘

RMSEA

CFI

GFI

IFI

df

مقدار
محدوده تقریبی
پذیرش

482/63

0/075
کمتر از
0/08

0/92

0/88

 0/9تا 1

 0/9تا 1

0/94
 0/9تا
1

167

𝟐𝛘
𝐟𝐝
2/89

-

کمتر از 3

-

بررسی نقش میانجی دانش محتوایی در رابطه کیفیت خدمات آموزشی و
شایستگیهای کانونی
نتایج روش معادالت ساختاری با توجه به نمودار ( )1برای بررسی نقش میانجی
دانش محتوایی در رابطه کیفیت خدمات آموزشی و شایستگیهای کانونی در جدول
( )7آمده است .همانطور که دیده میشود مقدار آماره  tبرای مسیر تأثیر کیفیت
خدمات آموزشی بر دانش محتوایی دانشجومعلمان (با ضریب استاندارد مسیر )0/33
 5/51است که از مقدار بحرانی  )t-value>1/96( 1/96بزرگتر است .یعنی اینکه
کیفیت خدمات آموزشی بر دانش محتوایی دانشجومعلمان تأثیر مثبت و معنیداری
دارد ( .)t-value>1/96همچنین مقدار آماره  tبرای مسیر تأثیر دانش محتوایی بر
شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان (با ضریب استاندارد مسیر  9/59 )0/60است که
از مقدار بحرانی  1/96بزرگتر است ( )t-value>1/96یعنی اینکه دانش محتوایی بر
شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان اثر مثبت و معنیداری دارد (.)t-value>1/96
بنابراین نقش میانجی دانش محتوایی دانشجومعلمان در رابطه کیفیت خدمات آموزشی
و شایستگیهای کانونی دانشجو معلمان معنیدار است و کیفیت خدمات آموزشی از
طریق دانش محتوایی دانشجومعلمان بر شایستگیهای کانونی دانشجو معلمان تأثیر
مثبت و معنیداری دارد که ضریب استاندارد تأثیر غیرمستقیم کیفیت خدمات آموزشی
بر شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان  0/60*0/33= 0/198است ،یعنی اینکه با
افزایش کیفیت خدمات آموزشی بهاندازه یک انحراف معیار ،از طریق نقش میانجی
دانش محتوایی ،شایستگیهای کانونی دانشجو معلمان به اندازه  0/198انحراف معیار
افزایش مییابد.
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جدول ( )7آزمون معنیداری نقش میانجی دانش محتوایی در رابطه کیفیت خدمات آموزشی و
شایستگیهای کانونی
ضریب
مسیر

استاندارد

tvalue

مسیر

مقایسه  t-valueبا
مقدار بحرانی 1/96

تأثیر کیفیت خدمات
آموزشی بر دانش محتوایی

0/33

5/51

t-value>1/96

تأثیر دانش محتوایی بر
شایستگیهای کانونی

0/60

9/59

t-value>1/96

نتیجه

نقش میانجی دانش
محتوایی معنیدار
است.

درنهایت ،خروجی معادالت ریاضی از نرمافزار لیزرل برای بیان ارتباط میان
متغیرهای پنهان (سازهها) حاضر در مدل ساختاری (معادالت ساختاری بین متغیرهای
حاضر در مدل ساختاری) بهصورت زیر است که شایستگیهای کانونی با حرف (،)S
کیفیت خدمات با حرف ( )Kو دانش محتوایی با حرف ( )Dنشان داده شده است.
1) S=0/60*D+0/23*K, Errorvar=0/51,R2 =0/49
2) D=0/33*K, Errorvar=0/89,R2 =0/11
معادالت ساختاری بین کیفیت خدمات آموزشی ،دانش محتوایی و شایستگیهای
کانونی نشان میدهد که درمجموع  49درصد تغییرات یا واریانس شایستگیهای
کانونی دانشجومعلمان توسط کیفیت خدمات آموزشی و دانش محتوایی تبیین شده
است ( )R2 =0/49که دانش محتوایی با ضریب استاندارد مسیر  ،0/60سهم بیشتری در
تبیین تغییرات شایستگیهای کانونی دانشجو معلمان داشته است .بنابراین ،مدل
ساختاری پژوهش  49درصد تغییرات یا واریانس شایستگیهای کانونی
دانشجومعلمان را تبیین کرده است .معادالت ساختاری بین کیفیت خدمات آموزشی و
دانش محتوایی بیان میکند که درمجموع  11درصد تغییرات یا واریانس دانش
محتوایی دانشجومعلمان توسط کیفیت خدمات آموزشی تبیین شده است.
اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای حاضر در مدل ساختاری در جدول ()8
آمده است که کیفیت خدمات آموزشی بر دانش محتوایی اثری مستقیم بهاندازه 0/33
دارد ولی اثر غیرمستقیم ندارد .دانش محتوایی بر شایستگیهای کانونی اثری مستقیم
بهاندازه  0/60دارد ولی اثر غیرمستقیم ندارد .کیفیت خدمات آموزشی بر
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شایستگیهای کانونی اثری مستقیم بهاندازه  0/23و اثری غیرمستقیم بهاندازه 0/20
دارد که درمجموع اثر کل کیفیت خدمات آموزشی بر شایستگیهای کانونی 0/43
است.
جدول ( )8اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای حاضر در مدل ساختاری
اثر
اثر کیفیت خدمات آموزشی بر دانش محتوایی
اثر دانش محتوایی بر شایستگیهای کانونی
اثر کیفیت خدمات آموزشی برشایستگیهای کانونی

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

0/33
0/60
0/23

0/20

0/33
0/60
0/43

بحث و نتیجهگیری
دانشگاه فرهنگیان که عهدهدار وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
آموزشوپرورش کشور و متضمن آموزش نسلهای آینده جامعه است ،باید به دنبال
یافتن راههایی باشد که بتواند کیفیت خدمات آموزشی ارائهشده به دانشجومعلمان را
ارتقا بخشد .در این خصوص ،بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان در
جهت توسعه دانش محتوایی و شایستگیهای کانونی موردنیاز دانشجومعلمان که برای
ورود به جامعة آموزش عمومی کشور باید از آن بهرهمند باشند ،ازجمله گامهای
اساسی تدوین برنامههای ارتقاء کیفیت تربیتمعلم است .ازآنجاکه یکی از مهمترین
رسالتهای دانشگاه فرهنگیان ارتقای سطح دانش تخصصی و شایستگیهای حرفهای
دانشجومعلمان است ،بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی ارائهشده به آنان،
ضرورتی انکارناپذیر بوده و میتواند مبنایی برای ارتقای دانش محتوایی و
شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان بوده و درنهایت موجب ارتقای کیفیت خدمات
و آموزشهای ارائهشده به دانشآموزان و جامعه شود.
نتایج پژوهش بیانگر این است که کیفیت خدمات آموزشی اثر مثبت و معنی داری
بر دانش محتوایی و شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان دارد .همچنین در رابطه
کیفیت خدمات آموزشی با شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان ،دانش محتوایی نقش
میانجی را بازی می کند .از سوی دیگر ،دانش محتوایی اثر مثبت و معنیداری بر
شایستگیهای کانونی دارد.
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پژوهشی با این عنوان به شکل دقیق یافت نشد اما نتایج برخی پژوهشهای داخلی
و خارجی تا حدودی با یافتههای این پژوهش همسو است؛ ازجمله با نتایج پژوهش
بیک و همکاران ( )2013که در پژوهش خود دریافتند با افزایش کیفیت در آموزش
می توان عملکرد بهتری را از دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد دریافت کرد؛ با
نتایج پژوهش ی و ( )2009که نشان داد مشتریگرایی ،طراحی دورههای کیفیت و
حمایت از خدمات ،تأثیر مستقیمی بر تجربیات کلی دانشجویان از کیفیت خواهد
داشت؛ با پژوهش کوهلر و میشرا ( )2005که در گزارش پژوهش خود تأکید کردهاند
در برنامههای آموزش معلمان نیاز است که دانش محتوایی دانشجویان از طریق
فناوری توسعه پیدا کند؛ با نتایج پژوهش صادقی ( )1392که نشان داد بین هر یک از
ابعاد خدمات آموزشی ارائهشده و رضایتمندی دانشجویان رابطه معنیداری وجود
دارد؛ با یافتههای کرمی و همکاران ( )1391که در پژوهش خود نشان دادند برای
توسعه دانش محتوایی و مهارت تدریس دانشجومعلمان بهتر است که از روشهای
فعال تدریس و فناوری استفاده کرد و نیز با پژوهش گارت و همکاران ( )2001که با
بهرهگیری از مدلسازی معادالت ساختاری تمرکز بر دانش محتوایی را یکی از سه
ویژگی اصلی فعالیتهای توسعه حرفهای میدانستند.
در تبیین ارتباط ابعاد کیفیت خدمات آموزشی با دانش محتوایی و شایستگیهای
کانونی موردنیاز دانشجومعلمان میتوان گفت که یکی از مهمترین حوزههای خدماتی
در جامعه ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی هستند و مشتریان آنها هم دانشجویان
هستند که نهایتاً بهعنوان خروجی در جامعه تأثیرگذار خواهند بود .اگر آموزش عالی
تجهیزات و تسهیالت مورد نیاز دانشجویان را فراهم سازد (جلوه ظاهری و عوامل
ملموس) ،در زمینه زمان ارائه ،شیوه و اجرای صحیح خدمات به وعدههایی که میدهد
عمل کند (قابلیت اعتبار یا اطمینان) ،به درخواستها ،پرسشها و شکایات دانشجویان
رسیدگی کند و استادان و کارکنان برای کمک به دانشجویان ،تمایل و اشتیاق داشته
باشند (مس ولیت پذیری و پاسخگویی) ،به آنان حس اعتماد و اطمینان بدهد (تضمین
و اطمینان خاطر) ،با توجه به روحیات دانشجویان با آنان رفتار شود و به خواستههای
آموزشی آنان توجه شود (همدلی و دلسوزی) ،قطعاً دانشجویان برای یادگیری
دانشهای مورد نیاز ،محتواهای تخصصی و نیز مهارتهای تخصصی مورد نیاز که
الزم است با ورود به آموزش عالی کسب کنند ،موفقتر و مشتاقتر خواهند بود.
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در توجیه اینکه بعد تضمین بیشترین همبستگی را با دانش محتوایی داشت میتوان
به این نکته اشاره کرد که دانش محتوایی شامل دانشهای مرتبط با موضوعات درسی
است که باید دانشجومعلمان یاد بگیرند ،همچنین با برنامههایی که معلمان آینده برای
چگونگی ارائه درسها و تدریس آنها برای دانشآموزان خواهند داشت ،راههای انتقال
مطالب بهنحویکه برای فراگیران قابلدرک باشد و نیز شیوههای تربیتی که عالوه بر
شیوههای آموزشی به کار گرفته خواهد شد ،ارتباط دارد .در معماری کالن برنامه
درسی تربیتمعلم نیز بر دانش موضوعی تأکید شده است .احمدی و موسیپور
( )1395دانش موضوعی را تسلط نسبی به فرایند و برآیند دانش موضوعی تخصصی
و احیاناً حوزههای دانشی دیگر میدانند که مشتمل بر دو بعد است:
 دانش موضوعی یا دستاوردهای علمی (علم بهمثابه محصول)
 دانش روشی (علم بهمثابه فرایند)
وقتی دانشگاه فرهنگیان با ارائه آموزشهای الزم نظری و عملی مناسب،
دانشجومعلمان را برای تدریس در آینده آماده میسازد ،استادان از دانش تخصصی
کافی در ارائه محتوا برخوردارند ،منابع اطالعاتی کافی در اختیارشان قرار دارد و به
عبارتی ،دانشجویان از این لحاظ که مجموعه دانشگاه نهایت تالش خود را میکنند تا
در آنان اطمینان خاطر یا تضمین به وجود بیاورند ،قطعاً دانش محتوایی آنان بیشتر و
پرمحتواتر خواهد بود.
همچنین یافتههای پژوهش نشاندهنده آن است که پاسخگویی و مس ولیتپذیری
بیشترین همبستگی را با شایستگیهای کانونی دارد یعنی به هر میزان حس
مس ولیتپذیری در دانشگاه فرهنگیان بیشتر باشد دانشجومعلمان شایستگیهای
کانونی بیشتری را به دست میآورند .در توجیه آن باید به این نکته اشاره کرد که
امروزه با توجه به رشد و توسعه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و لزوم بهروز کردن
دانش و تغییر در نحوه دستیابی به اطالعات و مطالب علمی بهویژه برای معلمان الزم
است که دانشگاهها هم در این زمینه پاسخگو باشند .به هر میزان که فناوریهای
اطالعاتی ،دانش روز ،شیوههای نوین مدیریت ،تحقیقات علمی و  ...بیشتر را در
اختیار دانشجو معلمان قرار دهند به همان میزان مهارتها و شایستگیهای کانونی آنان
باالتر خواهد رفت و ارتقاء قابلیتها و شایستگیهای کانونی آنها هم بر فرایند
تدریسشان در آینده تأثیرگذار خواهد بود.
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در تبیین نقش میانجی دانش محتوایی در رابطه کیفیت خدمات آموزشی و
شایستگیهای کانونی ،نتایج نشان دادند که کیفیت خدمات آموزشی از طریق دانش
محتوایی دانشجومعلمان بر شایستگیهای کانونی آنان تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
بنابراین ،زمانی که خدمات آموزشی ارائهشده از کیفیت باالیی برخوردار است دانش
محتوایی کسبشده توسط دانشجومعلمان هم پربارتر خواهد بود و بهتبع آن،
شایستگیهای کانونی آنان افزایش مییابد.
درنهایت با توجه به نتایج این پژوهش ،پیشنهادهایی برای دانشگاه فرهنگیان و
پژوهشگران به شرح زیر ارائه میشود:
 برای توسعه دانش محتوایی دانشجومعلمان در طراحی و تدوین برنامههایدرسی به رشته تحصیلی ،دانش برنامه درسی و تربیتی ،دانشجومعلمان توجه خاصی
مبذول شود.
 برای بهبود کیفیت خدمات آموزشی ،استراتژیهایی در پردیسها و مراکزتابعه دانشگاه فرهنگیان اتخاذ شود که بتواند آموزش شایستگیهای کانونی را در
چارچوب برنامه دانشگاهها قرار دهد و با مجهز کردن دانشجومعلمان به قابلیتهای
فناوری اطالعات ،سواد رایانهای ،زبان انگلیسی ،اخالق حرفهای ،مدیریت ،اصول
نگارش ،مهارتهای ارتباطی ،فلسفه علم ،آیندهنگری ،کارگروهی ،سواد اطالعاتی و
تفکر انتقادی آنها را برای دنیای در حال تغییر آماده سازد.
 بهمنظور بهرهگیری از مزایای آموزش مبتنی بر شایستگی در دانشگاهفرهنگیان ،به تدوین الگویی از شایستگیهای کانونی عمومی و تخصصی
دانشجومعلمان و سنجش آنها با الهام از معماری کالن برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان،
توجه شود.
 نتیجه پژوهش نشان داد که دانش موضوعی ،برنامهای و تربیتی دانشجومعلماندر شکلگیری شایستگیهای کانونی آنان بسیار مؤثر است .لذا پیشنهاد میشود با
تدوین آزمون جامعی با نظرداشت ساحتهای مختلف دانش محتوایی ،صالحیتهای
حرفهای دانشجومعلمان برای تصدی شغل معلمی سنجیده شده و برای افراد گواهی
صالحیت معلمی صادر شود.
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای دیگری ،کیفیت خدمات آموزشی دانشگاهفرهنگیان با استفاده از مدلهای دیگری از قبیل کیفیت آموزش عالی یورک (،)1995
بررسی و ارزیابی شود.
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 پیشنهاد می شود پژوهشی با این عنوان بر روی معلمان مشغول به خدمتفارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان صورت پذیرد تا دانش محتوایی و شایستگیهای
کانونی آنان در عرصه عمل سنجیده شود.
در پایان ،خاطرنشان میشود که عواملی از قبیل محدودیت این پژوهش به
پرسشنامههای خود اظهاری ،تعمیم نتایج این پژوهش را با محدودیتهایی مواجه
میکند.
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