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و  ییدانش محتوا توسعهی با خدمات آموزش تیفیرابطه ک
 انشگاه فرهنگیاند معلمان-دانشجو کانونی یهاشایستگی

 لیال نعمتی
 اله مهدیونروح

 سیروس اسدیان
 چکیده

و  دانش محتوایی توسعهپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت خدمات آموزشی با  
، توصیفی و از نوع پژوهشعلمان انجام گرفت. روش م -کانونی دانشجو یهاشایستگی

مشغول  ،1392 و 1391 یهاسالورودی  نیادانشجو همههمبستگی بود. جامعه آماری شامل 
، یغرب انجیآذربافرهنگیان استان  یهادانشگاه در 1394–1395تحصیلی  به تحصیل در سال

 یاطبقهتصادفی  یریگنمونهنفر با روش  317که طبق فرمول کوکران،  بودنفر  1823به تعداد 
 کیفیت خدمات آموزشی از یهادادهبرای گردآوری نمونه انتخاب شدند.  عنوانبهمتناسب، 
و  ساختهمحقق پرسشنامه(، دانش محتوایی از 1386سروکوال )زوار و همکاران،  پرسشنامه
 محتوایی یوایر( استفاده شد. 1392)همکاران حیدری و  پرسشنامهکانونی از  یهاشایستگی
شی و آموز کیفیت خدمات پرسشنامه سازهروایی تأیید شد.  نظر کارشناسان با هاپرسشنامه
یی دانش محتوا ساختهمحقق پرسشنامهتحلیل عاملی تأییدی و  طریق کانونی از یهاشایستگی

ا بترتیب  به کرونباخ آزمون آلفای اب هاپرسشنامهپایایی  .شدید تأیتحلیل عاملی اکتشافی  بانیز 
کیفیت  همدل معادالت ساختاری نشان داد کنتایج شد.  یدأیت ./90. و /94.، /92مقادیر 

کانونی  یهاشایستگیبر دانش محتوایی و  یاکننده ینیبشیپخدمات آموزشی نقش 
در  واییدانش محت همچنین .دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی دارد معلماندانشجو

 .کندیمایفا کانونی نقش میانجی را  یهاشایستگیرابطه کیفیت خدمات آموزشی و 
 

 شگاهدان ،کانونی یهاشایستگی ،محتوایی دانش شی،آموز خدمات کیفیتیدی: کل واژگان

 فرهنگیان
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 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 
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 مقدمه
 سال صدکی به کینزد که است رانیا عالی آموزش در یینوپا نهاد انیفرهنگ دانشگاه

 نیا تیمأمور است، قیعم یاشهیر دارای و زده هیتک کشوردر  معلمتیتربسنت  به
 به تا است کشور معلمتیترب در مولد و مؤثر سنت نیا و نوسازی بهسازی دانشگاه،

 در یعامل ،تیترب و میتعل تیفیک (.1393 )مهرمحمدی، نجامدیبآن  اتیح استمرار

 یبخشتیفیک در عامل نیترمهم که کرد اذعان توانیم حقبه وست اکشوره توسعه
 نیبنابرا؛ است آنان یاحرفه یهاتیقابلو  هاییتوانا و معلمان ،تیترب و میتعل نظام
از اهمیت خاصی برخوردار  وپرورشآموزشگاه تربیت نیروی انسانی در نظام جای

 خصوصبهتربیت نیروی انسانی  منظوربه یگذارهیسرما ،. به سخن دیگراست
 این به توجه .(1392 ،یدریح و انینیحس) بسیار ضروری و الزامی است معلمتیترب

 جهت در پایه یهایشایستگ رشد برای مناسب یسازوکارهااتخاذ  ضرورت امر،

 ...( و هیپادانش ،یاخالق مربیان )اعتقادی، مشترک هویت توسعه و تقویت

 مهارت و دانش و یتخصصآنان )دانش  یاحرفه هویت جهت در ویژه یهاشایستگی

 یابیارزشو  یبانیپشت و ؛سازوکارها این اجرای و تدوین که با کندیم طلب را تربیتی(
 وجودی یهاتیظرفتوسعه  و رشد زمینه توانیم مستمر طوربه هاتیفعال همه از

( 2004) 1جانسون(. 1394)خروشی،  کرد فراهم طیبه حیات به رسیدن برای را معلمان
 شدتبهجوامع،  توسعهدر  شانمشارکتبرای اثبات  هادانشگاهکه  بودمعتقد 

 هایق هدفتحق عدمپاسخگویی در مقابل تحقق یا  کهیطوربهقرار دارند  فشارتحت
، فریخشنودشده است )غنجی و تبدیل به یک ضرورت بنیادین  آنهاآموزشی برای 

آموزش نظام  انیمتصدو  زانیربرنامهو چالشی که  مس له ،(. بر همین اساس1393
از  پسهستند، اطمینان از این موضوع است که دانشجویان  روبروبا آن  یعال

اشتغال برخوردار هستند یا خیر؟  برایالزم  یهایتوانمنداز دانش و  یآموختگدانش
 یهاتفاوت دهندهنشان (1385) نژادییمال پژوهش جینتا .(2006، 2)ریچارد و آدامز

 .دنیاست موفق یکشورها با رانیادر  خدمت از شیپ معلمتیترب یهابرنامه در یاساس
 موجود تیعوض نیب که است آن نیمب زین( 1387) نژادمالیی ی ازدیگر پژوهشنتایج 

 جینتا. دارد وجود یداریمعن تفاوت معلمتیترب یدرس برنامه مطلوب تیوضع و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Johnson 
2. Richard & Adams 
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 دهدیم نشان 1373 - 1387 یهاسال طول در رانیا در گرفته انجام یهاپژوهش
 و دارد وجود کشور معلمتیترب مراکز یدرس برنامه در یاساس یهاضعف و مشکالت

 آورد وجود به دانشجومعلمان در را الزم یهایمندحرفه است نتوانسته برنامه نیا
ایران با  معلمتیتربتحوالت اساسی در  ،اخیر یهاسالالبته در  (.1391، نژادییمال)

طراحی معماری کالن  مانندبهو کارهای اساسی  ایجاد شدهایجاد دانشگاه فرهنگیان 
 برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان صورت پذیرفته است.

 یهاتیصالح در ییمحتوا دانش که یتیاهم وجود با و امع تصور برخالف 
 یهابرنامه در ،جنبه نیا معتقدند شمندانیاند و پژوهشگران دارد، معلمان یاحرفه
 یهاحوزه گرید به هجتو کهیدرحال .ردیگیم قرار موردتوجه کمتر معلمتیترب یدرس
، هاافتهی بربنازیرا ؛ شود محتوا دانش از غفلت موجب دینبا معلمان، ازین مورد یدانش

 رغمیعل ،معلمتیترب یهادورهدرسی  یهابرنامهاولین حوزه از دانش معلمی که 
؛ دانش تخصصی محتوا است. اندنداشتهآن  ارائهدر توفیق چندانی اهمیتی که دارد 

 دانش به معلمتیترب یهادوره یآموزش یهابرنامه در معتقد بود نیز (1986) 1شولمن
 عاقبت   و شودمین توجه سازد، فراهم را معلم تخصص نهیزم هچنان محتوا یتخصص

 نهیشیپ. است یجد هاپژوهش یبرا هم و هااستیس یبرا هم ی،غفلت نیچن
 زمان مطالب، ارائه یبندزمان آموزش، تیهدا منابع از زیلبر مرتبط، یهاپژوهش

 در یپژوهش کمتر ماا؛ است لیقب نیا از یموارد و مطالب و تأخر تقدم انتظار،
 یکی شولمن، طبق نظر همچنین، .شودمی افتی یدرس موضوعات یمحتوا خصوص

 دانش نشده، درک آنها لهیوسبه یکاف قدربه هنوز که معلمان ییابتدا مسائل از
 4و ورسپور الکهید. همچنین به عقیده (2011، 3پرتز-بن) است 2یتیترب -ییمحتوا

 یهایآمادگمهارت و دارای کشورها بسیاری از در  دهندهآموزشنیروی  (1991)
اصلی مدیران  یهادغدغهیکی از  بنابراین، (.2 ،1390 ستند )فریادرس،نیزم علمی ال

الزم  یهاشایستگی، النیالتحصفارغحوزه آموزشی کشور در همه سطوح این است که 
ا قعی رکردن در محیط واو توان کار  برای فعالیت در زندگی شغلی و زندگی شخصی

دانشگاه  النیالتحصفارغالبته باید اذعان داشت که  (.1394ندارند )گرایی و حیدری، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shulman 
2. Pedagogical Content Knowledge 
3. Ben-Peretz 
4. Lockheed & Verspoor 
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در خصوص  یامطالعهو هنوز  اندشدهوارد عرصه عمل  1395فرهنگیان از سال 
و قضاوت در خصوص آنان علمی است آنان صورت نگرفته  یاحرفه یهاشایستگی

 .رسدینمبه نظر 

است  شده تلقی مهم بسیار عالی آموزش در خدمات فیتکی ،در طول دهه گذشته
؛ مهدیون، معصومی و 2000، 2نولدفیلد و بارو؛ ا2009، 1گراجگباداموسی و دی)

 به توجه آموزش، بخش به روزافزون جامعه ازین به توجه با (.2017، 3فراستخواه

 محمدی)میرغفوری، شعبانی،  است تیاهم یدارا یآموزش خدمات تیفیک یچگونگ
نظام آموزشی، نسبت زیادی از جمعیت کشور  چراکه (؛1395و منصوری محمدآبادی، 

. چنانچه سازدیمکالنی را به اقتصاد کشور وارد  یهانهیهز وخود دارد  رپوششیزرا 
 یامدهایپ هانهیهزخود دست پیدا کند، عالوه بر اتالف  هاینتواند به هدف نظاماین 

 یبهجتخواهد داشت )اردویی و  کارآمد ریغانسانی  ناگواری را در اثر تربیت نیروی
 (.1393، یاردکان

 در یبخشتیفیک هدف به یابیدست منظوربه(، 1391) نژادییمالطبق نتایج پژوهش 

 نظر در و معلماندانشج یبرا ییهاشایستگیو  هاتیصالح ،معلمتیترب یدرس برنامة

 یهابرنامه وحهسرل در باید هاتیصالحاین  مجموعه به توجه ؛ کهشده استگرفته
، آقاسلیمانی گیرد )عدلی، قرار معلمتیترب یهادانشگاه و مراکز و درسی آموزشی

 (.1394امینی شاد، فاضل و صوفی، 
 نظر در توانیم معلمتیترب نهیدرزمی فمختل یکارکردها انیفرهنگ دانشگاه برای 

رتقاء کیفیت خدمات ا ،انیفرهنگ دانشگاه یکارکردها و فیوظا از یکی گرفت.
و  یتخصص 4دانش محتوایی   توسعهبه دانشجومعلمان در جهت  شدهارائهآموزشی  
 تحول بنیادین سنددر . استآنان  ازین موردو محوری   5کانونی یهاشایستگی

 دانشگاه) معلمتیترب مراکز یآموزش تیفیک ارتقای برنیز  (1390) وپرورشآموزش

 یاحرفه و یعلم ،یتیترب یهاشایستگی ستمرم توسعه منظوربه( انیفرهنگ
 تأکید وپرورشآموزش در یاحرفه تیترب نظام ارتقای و یطراح و دانشجومعلمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gbadamosi & De Jager 
2. Oldfield & Baron 
3. Mahdiuon, Masoumi & Farasatkhah 
4. Content Knowledge 
5. Core Competencies 
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در معماری کالن برنامه درسی نیز ( 1395)پور موسی و احمدی .است شده
کلیدی  یهاشایستگی آنها. اندهکردبه دو نوع شایستگی برای معلمان اشاره  معلمتیترب
این دو  .دانندیم معلمان تیترببسیار مهم در  مؤلفهاساسی را دو  یهاشایستگی و

ر معماری کالن برنامه درسی دسته شایستگی کلیدی و شایستگی اساسی ارائه شده د
درواقع مشابه متغیرهای مورد مطالعه این پژوهش یعنی دانش محتوایی و  ،معلمتربیت

در  شدهمطرحکلیدی  یهاشایستگی است.های کانونی دانشجو معلمان شایستگی
 زیر است: قراربه معلمتیتربمعماری کالن برنامه درسی 

  یموضوع دانش به معطوفشایستگی 
 یتیترب دانش به معطوف یستگیشا 
 یموضوع یتیترب عمل به معطوف یستگیشا 
 یعموم دانش به معطوف یستگیشا 

 :اندکردهاشارهشرح زیر به  معلمان ازین مورداساسی  یهاشایستگیهمچنین به 
 یارشته دانش از آگاه 
 رشته آن در پژوهش در توانا 
 شیخو بر مسلط 
 یتیترب دانش با آشنا 
 یتیترب تیموقع لیتحل توانا در 
 یدرس برنامه یاجرا و یزیربرنامه یبرا توانا 
 رشته در آموزش به توانا 
 ینید سواد 
 یزبان سواد 
 سالمت حفظ 
 ستیز طیمح حفظ 
 که آن است دهنده، نشانشودتفصیل ارائه میادامه بهپژوهش که در  همرور پیشین 

با وجود اسناد دقیق و روشن در خصوص معماری کالن برنامه درسی تربیت معلم که 
های کانونی دانشجومعلمان را نشانه رفته و با دانش محتوایی و شایستگی دقیقاً

کیفیت آموزش در بر نقش  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش درکیدات اساسی أت
در دانشگاه فرهنگیان  در خصوص رابطه این متغیرها پژوهشی تحقیق این متغیرها،

آیا »است:  پرسشبه دنبال پاسخ این پژوهش حاضر  بنابراین،. صورت نگرفته است
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 کانونی یهاشایستگیو  ییدانش محتوا توسعهبا  یخدمات آموزش تیفیک نیب

 «وجود دارد؟ دارییمعن رابطه انینگدانشگاه فره معلماندانشجو
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 رندهیدربرگ و کرد معرفی (1986شولمن ) بار نخستین را تدریس دانش محتوایی

 همچنین و موضوع ارائه و بیان شیوه بهترین تدریس، مناسب برای موضوعی دانش
 را محتوایی انشد وی .بود تدریس موضوع مورد در یادگیرندگان مشکالت به توجه
 معلم دانش محتوایی، دانش .ستدانیم حوزه یک تخصصی مفاهیم و هاموضوع شامل
 و فیزیک شیمی، فلسفه، ریاضی، درباره او دانش مانند است؛ درس موضوع درباره
 آن و کرد باز را مفهوم این بیشتری دقت با (،1986) (. شولمن1394 )کرمی، آن مانند

موضوعی،  -دانش محتوایی :از عبارت بودند که دانست گردی دانش نوع سه شامل را
 را تربیتی -محتوایی دانشاو تربیتی.  -و دانش محتوایی یابرنامه -دانش محتوایی

 اتصال حلقه آخرین را و آن دانست تدریس در محتوایی دانش مؤثرترین و نیترمهم
 مکن استم وی، نظر از. کرد معرفی درس کالس در تدریس عمل با معلم دانش
 اما دانست، قبلی یهادانش شامل را فوق گانهسه یهادانش از یک هر بتوان

 موضوع روی موضوعی، -محتوایی دانش مشخص، طوربه. دارد فرق باهم تمرکزشان
 ولی است، متمرکز درسی برنامه بر ،یابرنامه -دانش محتوایی و دارد تمرکز درس

 ترتیب، همین به. گرفت نادیده را درسی موضوع درسی، یزیربرنامه برای توانینم
 موضوع از تواندینم، علت نیا به و دارد تمرکز تدریس بر تربیتی -محتوایی دانش
و صالح  ریحانی ازنظر (.1394 )خاکباز، کند غفلت درسی، یزیربرنامه و درسی
 اثربخش و مناسب سیتدر یبرا الزم و مهم شرط محتوا دانش( 1390) پورصدق
 که دارد موضوع تیماه ازی قیعم دانش به ازین یعال تیفیباک سیدرت. است

، دادجوی یعبداله (.1393، دختیب ینیحس) ستین ینیجانش آن یبرا عنوانچیهبه
 یاحرفه و اثربخش معلمان که در پژوهش خود دریافتند (1393) توکلی و یوسلیانی

 درس موضوع درباره یعنی؛ ندباش برخوردار الزم و یکاف ییمحتوا دانش از ابتدا دیبا
فرهنگیان به  یهادانشگاهباید در  ،رونیا از .باشند داشته یواف و یکاف دانش خود

( نیز بر 1390) پورو صالح صدق ریحانی کهطور . همانآن توجه کافی شود توسعه
 که محتوا دانش با مرتبطهای سدر تعداد اظهار داشتند مطالعات اساس نتایج

 شرفتیپ با میمستق ایرابطه گذرانندیم معلمتیترب یهادوره در دانشجومعلمان
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 یهاشایستگی از بعد نیترمهم محتوا دانشگفت  توانیم بنابراین .دارد آموزاندانش
(، 0122) 1همکاران و راگان البته (.1393، دختیب ینیحس) است معلمان یاحرفه

 هاشایستگیکه  معتقدند( 1020) 3هاگر و ینزوگ و (2011) 2همکاران و نزالزوگ
 یبرا که است ییباورها و نگرش ،ی(فرد یلزوماً رفتارها نه) رفتارها از یامجموعه

)سلیمی، حیدری و کشاورزی،  باشد داشته وجود افراد در دیبا حرفه و کار در تیّ موفّق
 ویژهبه ،جامعه هر یانسان یروین یبرا ازین مورد یهاشایستگی ازجمله(. 1394

، یشغل یهاتیوضع ینیبشیپ رقابلیغ طیشرابا  رویارویی یبرا انیجودانش
 ،کانونی یستگیشا (.2010 ،4آکرمنس) است یکانون یهاشایستگیاز  یبرخوردار

 و ییگرا) کنندیم کمک یدیکل فیوظا انجام به که است ییهانگرش و مهارت دانش،
 عنوانبهکانونی  یهاشایستگی( 2003) 5در پژوهش کاونهاون(. 1394 ،یدریح

برای تحقق یک وظیفه کلیدی شغلی  نظر مورد یهاشایستگیمناسب از  یامجموعه
 ،نظری دیگر . در اظهارشده استیا برتر تعریف  بخشتیرضادر سطح 

 یهاشایستگیاز  یامجموعهکانونی مستقیماً به وظایف شغلی کلیدی و  یهاشایستگی
 (.72 ،2003)کاونهاون، عمومی و تخصصی یک حوزه مرتبط هستند 

 :ردک خالصه محور سه در توانیم را یکانون یهاشایستگی بحث یینها یمدعا
 یناش اماتالز و مدرن یایدن در یزندگ یبرا یکانون یهاشایستگی بر تسلط -1
 .است یضرور آن از

 که یراداف کار، بازار ساخت در هافرصت یبرابر و فرصت وجود طیشرا در -2
 .دارند لاشتغا یبرا یشتریب بخت دارند یکانون یهاشایستگی بر یشتریب تسلّط

 یتنگناها توانندیم باشد، شتریب شانیکانون یهاشایستگی که یافراد -3
 و زهیانگ از ارهاساخت رییتغ منظوربه تالش یبرا و بطلبند مبارزه به را یساختار
 (.1391 ،ادیزاد و مر، خاکیبستچوب زادهیجانعل) برخوردارند یشتریب یتوانمند

 عنوان با مختلف اتیادب در که دارند تیاهم قدرآن هاشایستگی نیا 
 که شودمی یناش ازآنجا هاشایستگی نیا تیاهم. شوندمی ذکر «عام یهاشایستگی»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ragan 
2. González 
3. Gonczi & Hager 
4. Akkermans 
5. Kouwenhoven 
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 بهتر هاتیصالح نیا با زین و شوندمی کار یروین شتریب یشغل تحرک تیقابل موجب
 (.1393، عمران یصالح) دهند نشان واکنش ندهیآ یشغل تحوالت به توانندیم

 خدمات کیفیت و آموزش کیفیت سطح که دهندیمنشان  هانتایج پژوهش 
 کیفیت بر گوناگونی تأثیرات تواندیم یآموزش عال مؤسسات و هادانشگاهآموزشی 

به تعریف (. 1394 کریمی، و اردالن قنبری، )نصیری، داشته باشد دانشجویان عملکرد
 نهاده، در عناصر از یامجموعه آموزشی، ویژگی کیفیت» (2004) 1همکاران و وجاس

 یمندتیرضا که کندیمتهیه  را خدماتی و است آموزشی نظام یک ستاده و یندافر
 بیرونی برآورده و درونی انتظارات گرفتن نظر در با را بیرونی و درونی مدیران کامل

 و نظرات اعمال آموزشی را خدمات یهایژگیو (2008) 2شیلدز و وچسلر. «سازدیم
خدمات  ییکارا آموزشی، برنامه در آموزشی مسائل درباره دانشجویان پیشنهادهای

 برای دانشجو در انگیزه ایجاد دانشجو، با استاد احترام با توأم رفتار تحصیلی، مشاوره
 یبرا است ممکن که خاصی شرایط در استادان یریپذانعطاف پژوهش و و مطالعه

نیز  3در تعریف سیکلر (.1393 ،فریخوشنودو  )غنجی اندبرشمرده ،آید پیش دانشجو
 یهاجنبه به مستقیم طوربه آموزشی مؤسساتاز سوی  شدهارائه خدمات کیفیت»

 «دارد ارتباط یادگیری نتایج و ، آموزشیعلم  تیه کیفیت مانند یادگیری، و آموزش
 است یندیافر بیانگر آموزشی خدمات کیفیت» ر؛دیگ تعریفی و در (6 ،2013 )سیکل ر،

 خاص نقش ایفای برای را مناسب یهاشیگرا دانش و ،هامهارت افراد آن طی که
 یکی اجتماعی، -شناختی هینظر نظرازنقطه (.1382 براتلو، و )شیرازی «آموزندیم خود
 جهت در دانشجویان باورهای و افکار بر اثرگذار محیطی یهاعامل نیترمهماز 

 کیفیت تحصیلی، پیشرفت و عالی آموزش نظام در شدهنییتع یهاهدف به دستیابی

( که این مس له در 2012 ،4براوو و کاردُنا است )م لچور دانشگاه در آموزشی خدمات
 است. شده یبررسگوناگونی  یهاپژوهش

و  شده ارائهارتباط میان خدمات آموزشی  ،( در پژوهشی1392صادقی )
. نتایج کردبررسی  را مهندسی از نظام آموزش عالی –دی دانشجویان فنی رضایتمن

و رضایتمندی  شده ارائهپژوهش نشان داد که بین هر یک از ابعاد خدمات آموزشی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Jusoh et al .1 

ler & ShieldsWechs .2 

Sickler .3 

& Bravo Melchor Cardona .4 



 53 های ...رابطه کیفیت خدمات آموزشی با توسعه دانش محتوایی و شایستگی

 

 

 

( در پژوهشی نشان 1391داری وجود دارد. کرمی و همکاران )یدانشجویان رابطه معن
، بهتر است در دانشجومعلمانیس دانش محتوایی و مهارت تدر توسعه یبرادادند که 

فاوا همراه  یورافنرا با  محورله مس یریادگیو  کردتدریس از روش فعالی استفاده 
( در پژوهش 2013) 1آبراتو د. بیک، جاکوبسون آیدست  به تا نتیجه مطلوبی کرد

به این نتیجه دست « عملکرد دانشجویان کیفیت آموزش بر ریتأثبررسی »خود با عنوان 
را از دانشجویان در  یبهترعملکرد  توانیمند که با افزایش کیفیت در آموزش یافت

 هایهدف»با عنوان  پژوهشی( در 2009) 2ی و .کردمقطع کارشناسی ارشد دریافت 
، ییگرایمشتر، به این نتیجه رسید که «کیفیت خدمات در یک محیط عالی رقابتی

ر مستقیمی بر تجربیات کلی کیفیت و حمایت از خدمات، تأثی یهادورهطراحی 
با عنوان  نیز در پژوهش خود( 2006) 3یور دانشجویان از کیفیت خواهد داشت.

از  پیش یهاآموزشکه  دریافت« معلمان یاحرفهتربیت  یبراآموزش قبل از خدمت »
برخوردار  آنها یاحرفهخدمت معلمان باید از حمایت و کیفیت کافی در جهت تربیت 

خود تأکید  پژوهش(، در یک مطالعه و در گزارش نتایج 2005) 4یشراکوهلر و مباشد. 
آموزش معلمان نیاز است که دانش محتوایی دانشجویان از  یهابرنامهکه در  اندکرده

از فناوری اطالعات و  بتواننداز خدمت  پیشتا معلمان  طریق فناوری توسعه پیدا کند
از فراغت از تحصیل  پس شانروزانه یهاتیفعالدر  یزیآمتیموفق طوربهارتباطات 

 ( تمرکز بر دانش محتوایی را یکی از سه2001) 5همکاران و گارت استفاده کنند.

 هامهارت دانش، در افزایش را و آن دانندیم یاحرفه توسعه یهاتیفعال اصلی ویژگی

 6کراس و همکاران یهاافتهی .دانندیم مؤثر معلمان، یدارکالس هویش در تغییر و
در دانش  ریاضی عمیق آموزش با ریاضی معلمانهای نمره که دهدیم نشان (2008)

در وضعیتی که  واست دیگر معلمان  از بیشتر ،محتوایی و دانش محتوایی تربیتی
دانش محتوایی و دانش  بین شناختی معلمان دانش عمیقی تخصصی دارند ارتباطات

 اندداشته( اظهار 2002) 7من و کوربیتگور محتوایی تربیتی در باالترین میزان است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bick, Jacobson & Abratt 

Yeo. 2 
3. Wary 

& Mishra Koehler .4 
5. Garet et al 
6. Krauss et al 
7. Gorman & Corbitt 
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در عرصة کانونی جزء اساسی برای شناخت تکامل یک حرفه  یهاشایستگیکه 
کانونی را چارچوب عینی  یهاشایستگی آنهااست.  یاحرفهآموزش  یهابرنامهتدوین 

 .دانندیم یاحرفهآموزش  یهابرنامهبرای طراحی و اعتباربخشی 

، دهد که دانش محتوایی دارای سه بعد دانش موضوعینشان می پیشینه پژوهش
ده از ستفار کیفیت آموزش با ااگ هاای و تربیتی است. بر اساس نتایج پیشینهبرنامه
 تواییهای فعال تدریس و استفاده از فاوا افزایش یابد سبب بهبود دانش محروش

خدمت های پیش از کیفیت آموزش ،دانشجو معلمان خواهد شد. از سوی دیگر
دانش  ( آنان است.ایحرفههای )شایستگی ایهای حرفهکننده صالحیتمعلمان تعیین

های کانونی در عملکرد اثربخش و کسب شایستگی راه را برای ،محتوایی معلمان
رابطه  طور مشخصبه گرفته،انجام های در پژوهشسازد. ولی معلمان هموار می

ورد مهای کانونی دانشجومعلمان ایستگیکیفیت خدمات آموزشی، دانش محتوایی و ش
 گرفته است.مطالعه قرار ن

 
 های پژوهشرضیهف
 انیرهنگدانشگاه ف دانشجومعلمان دانش محتوایی درکیفیت خدمات آموزشی،  -1

 نقش دارد.
انشگاه د دانشجومعلمان کانونی یهاشایستگی درکیفیت خدمات آموزشی،  -2

 نقش دارد. انیفرهنگ

 کانونی یهاشایستگی توسعه و آموزشی خدمات در رابطه کیفیت دانش محتوایی -3

 نقش میانجی دارد. فرهنگیان، دانشگاه دانشجو معلمان
 

 روش پژوهش
ماهیت و  این پژوهش از نوع توصیفی بوده و با توجه به هدف آن و همچنینروش 

 (1397، پژوهش همبستگی است )سرمد، بازگان و حجازی، یبررس موردموضوع 
ورودی  کارشناسی پیوسته )دختر و پسر(، دانشجومعلمان همه شامل یآمار جامعه

سال در  غربی جانیآذربافرهنگیان استان  یهادانشگاه 1392و  1391 یهاسال
تحصیلی را به پایان رسانده بودند، به  مسالینکه حداقل پنج  1394-1395 یلیتحص
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 حجم نییفرمول تع ساسنفر بود که بر ا 317. حجم نمونه بودنفر  1823تعداد 
 ایطبقه ی تصادفیریگاز روش نمونه هاهانتخاب نمون در شد.، برآورد 1کوکران

 یهاداده یگردآور یپژوهش برا نیدر ا است. شده استفاده تیجنس برحسبمتناسب 
گیری متغیرهای کیفیت خدمات آموزشی، برای اندازه استفاده شد. هاز پرسشنام الزم،

و  مؤلفهبا پنج  2ی کانونی به ترتیب پرسشنامه سروکوالهاایستگیشدانش محتوایی و 
دانش محتوایی با سه  ساختهمحقق، پرسشنامه (1386)زوار و همکاران،  پرسش 22

؛ پرسش 54و  مؤلفه 12کانونی با  یهاشایستگیو پرسشنامه  پرسش 12و  مؤلفه
عیین روایی سازه استفاده شد. برای ت (1392پهلو، عصاره و گرایی )حیدری، فرج

ی کانونی از تحلیل عاملی تأییدی و هاشایستگیپرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی و 
 شد.ساخته دانش محتوایی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده محقق برای پرسشنامه

و  1) هاییدی و اکتشافی در جدولأیتحلیل عاملی ت یهاشاخصجزئیات مرتبط با 
ها، ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب پایایی درونی پرسشنامه . برای تعیینآمده است (2

از آزمون همبستگی پیرسون  هادادهبرای تحلیل  به دست آمد. 948/0 و 901/0، 92/0
 و مدل معادالت ساختاری استفاده شد.

های ابعاد کیفیت برای تحلیل عاملی تأییدی سازه 3ی نیکویی برازشهاشاخص
که  طورهمان .( آمده است1در جدول ) کانونی یاهشایستگیو  خدمات آموزشی

، بنابراین هستندی برازش در محدوده تقریبی پذیرش هاشاخص شودمی دیده
گیری ابعاد کیفیت خدمات دهند که مدل اندازهی نیکویی برازش نشان میهاشاخص
کلی  صورتبه است. بودهدارای برازش مناسب  کانونی یهاشایستگیو  آموزشی

و  برای سنجش کیفیت خدمات آموزشی شدهانتخاب یهایهگون گفت توامی
توانند سازه کیفیت می یخوببهبرخوردار است و  از اعتبار الزم کانونی یهاشایستگی

ابزارهای روایی سازه  جهیدرنترا بسنجند و  کانونی یهاشایستگیو  خدمات آموزشی
 .شودمیتأیید  فوق

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cochran 

SERVQUAL .2 
3. Goodness of fit Index 
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 ورازش برای تحلیل عاملی تأییدی کیفیت خدمات آموزشی ی نیکویی بهاشاخص (1جدول )
 ی کانونیهاشایستگی

 برازندگیشاخص 
𝝌𝟐خی(-

 دو(

RMSEA 
ریشه 

میانگین 
مربعات 
خطای 
 برآورد

CFI 
برازش 
 تطبیقی

GFI 
نیکویی 
 برازش

IFI 
برازش 
 افزایشی

DF 
𝝌𝟐  بر

DF 

)کیفیت  مقدار
 خدمات(

14/569 075/0 95/0 82/0 95/0 199 86/2 

مقدار 
های )شایستگی
 کانونی(

73/730 061/0 96/0 86/0 96/0 335 18/2 

تقریبی محدوده 
 پذیرش

از کمتر  -
08/0 

تا  9/0
1 

 3از کمتر  - 1تا  9/0 1تا  9/0

 
 ( برای سازه دانش محتواییEFAتحلیل عاملی اکتشافی )

بودن  دارمعنیای مبن عنوانبه 5/0از  تربزرگبا در نظر گرفتن بارهای عاملی 
لی ی اصهامؤلفهها برای ورود به عوامل، تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل گویه

(PCA)  ی یک عامل با مقدار ویژه باال 3 گرفت.برای سازه دانش محتوایی انجام
که مقدار ویژه  شودمی دیده ( آمده است.2در جدول )آن که نتایج  شداستخراج 

را  درصد واریانس سازه دانش محتوایی 053/48و  است 76/5مربوط به عامل اول 
اریانس ودرصد  946/10که  است 31/1مقدار ویژه  ،برای عامل دوم .است کردهتبیین 

که  است 10/1مقدار ویژه  ،برای عامل سوم کرده است.سازه دانش محتوایی را تبیین 
عامل  ده است. سهکر نییتبدرصد واریانس سازه دانش محتوایی را  235/6

 اند.دهکرین درصد واریانس سازه دانش محتوایی را تبی 23/65 درمجموع شدهاستخراج
 

و  شده نییتبمربوط به سازه دانش محتوایی و درصد واریانس  شدهاستخراجعوامل  (2جدول )
 آنهادرصد واریانس تجمعی 

 ین شدهدرصد تجمعی واریانس تبی درصد واریانس تبیین شده مقدار ویژه هاعامل
 053/48 053/48 76/5 عامل اول

 998/58 946/10 31/1 عامل دوم

 233/65 235/6 10/1 عامل سوم
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 های پژوهشیافته
انحراف  ی آمار توصیفی میانگین،هاشاخص و (3)معرفی سیمای نمونه در جدول  

دانش  کیفیت خدمات آموزشی و ابعاد آن، یرهایمتغبرای  معیار، چولگی و کشیدگی
 ازلحاظری توزیع آما .است ارائه شده( 4ی کانونی در جدول )هاشایستگیوایی و محت

 واییچولگی و کشیدگی در متغیرهای کیفیت خدمات آموزشی و ابعاد آن، دانش محت
در ها این متغیر و کشیدگیمقدار چولگی دهد که ی کانونی نشان میهاشایستگیو 

ای پژوهش رهمتغیو کشیدگی توزیع کجی  ازلحاظ اینکه یعنی ،قرار دارد (-2، 2بازه )
 .دارندرمال بوده و توزیع متقارن ن

 
 بر اساس جنسیت دانشجو معلمان( توزیع فراوانی نمونه آماری 3جدول )
 درصد فراوانی جنسیت

 9/47 152 زن
 1/52 165 مرد

 100 317 مجموع
 درصد فراوانی نام دانشگاه

 4/39 125 پردیس شهید رجایی ارومیه
 6/12 40 دیس امام خمینی سلماسپر

 9/31 101 پردیس عالمه طباطبایی ارومیه
 1/16 51 پردیس شهید مطهری خوی

 100 317 مجموع
 درصد فراوانی رشته تحصیلی

 4/45 144 علوم تربیتی

 9/7 25 راهنمایی و مشاوره

 7/4 15 علوم اجتماعی

 8/2 9 دبیری فیزیک

 4/4 14 دبیری شیمی

 4/4 14 شناسیدبیری زیست

 7/4 15 دبیری ریاضی

 4/5 17 یبدنتیترب

 7/5 18 الهیات و معارف اسالمی

 6 19 زبان و ادبیات فارسی

 5/2 8 زبان و ادبیات عرب

 6 19 زبان انگلیسی

 100 317 مجموع
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 ی آماری متغیرهای پژوهشهاشاخص (4جدول )

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر 

ابعاد
 

ت آموزشی
ت خدما

کیفی
 

 897/0 -417/0 525/0 08/3 جلوه ظاهری و عوامل ملموس

 868/0 -547/0 583/0 08/3 قابلیت اعتبار یا اطمینان

 055/1 -33/0 549/0 06/3 یپذیرمس ولیتپاسخگویی و 

 105/1 -465/0 574/0 10/3 تضمین

 335/0 145/0 695/0 85/2 همدلی و دلسوزی

 477/1 -442/0 491/0 03/3 موزشیکیفیت خدمات آ

 072/0 073/0 656/0 27/3 دانش محتوایی

 235/1 -529/0 561/0 26/3 ی کانونیهاشایستگی

  
انش د توسعهبین ابعاد کیفیت خدمات آموزشی با  که فرضیهپاسخ به این  برای

 یردایمعنه دانشگاه فرهنگیان رابط دانشجو معلمانکانونی  یهاشایستگیمحتوایی و 
تگی همبس پارامتریک آزمونبه دلیل نرمال بودن توزیع مشاهدات از  ،وجود دارد

یت اد کیفبررسی رابطه ابع براینتایج آزمون همبستگی پیرسون  .استفاده شدپیرسون 
( آمده 5)ی کانونی در جدول هاشایستگیخدمات آموزشی با توسعه دانش محتوایی و 

دانش محتوایی  بعاد کیفیت خدمات آموزشی بابین ا شودمی دیدهکه  طورهمان .است
ین که بعد تضمین بیشتر (>001/0sigی وجود دارد )دارمعنیرابطه مثبت و 

ی انش محتوایهمبستگی و بعد همدلی و دلسوزی کمترین همبستگی را با توسعه د
ی هاشایستگیهمچنین بین ابعاد کیفیت خدمات آموزشی با د. ندار دانشجومعلمان

اسخگویی و ( که بعد پ>001/0sigی وجود دارد )دارمعنیرابطه مثبت و  کانونی نیز
 تگی را بای بیشترین همبستگی و بعد همدلی و دلسوزی کمترین همبسپذیرمس ولیت

 دارد. دانشجومعلمانی کانونی هاشایستگیتوسعه 
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 همبستگی پیرسون بین کیفیت خدمات آموزشی و ابعاد آن با دانش محتوایی و (5جدول )

 ی کانونیهاشایستگی

 ابعاد کیفیت خدمات آموزشی
ضریب همبستگی 
 Sig با دانش محتوایی

ضریب همبستگی با 
 Sig ی کانونیهاشایستگی

 001/0 692/0 001/0 502/0 جلوه ظاهری و عوامل ملموس

 001/0 673/0 001/0 583/0 قابلیت اعتبار یا اطمینان

 001/0 840/0 001/0 624/0 یپذیرمس ولیتپاسخگویی و 

 001/0 837/0 001/0 631/0 تضمین

 001/0 658/0 001/0 455/0 همدلی و دلسوزی

 001/0 877/0 001/0 661/0 کیفیت خدمات آموزشی

 
 در محتوایی دانش گریمیانجی با آموزشی خدمات کیفیت نقش بررسی برای 

( و SEM)از مدل معادالت ساختاری ، دانشجومعلمان کانونی یهاشایستگی توسعه
مدل ساختاری  .شدروابط علی بین متغیرها در مدل ساختاری پژوهش استفاده 

در نمونه  شده مشاهده یهاداده اساس برافزار آماری لیزرل پژوهش با استفاده از نرم
ی چولگی و هاشاخص کهییازآنجا .گرفت، مورد آزمون قرار مطالعه موردآماری 

ری مشاهدات در متغیرهای پژوهش توزیع آمانشان داد که توزیع آماری  کشیدگی
اکسیمم وش مبرآورد پارامترها در مدل ساختاری پژوهش با استفاده از ر ،نرمال دارند

 ( صورت گرفت.MLنمایی )درست
ی دارمعنی، آزمون مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استانداردنتایج  

 مسیرها و بارهای عاملی
ارائه ده در حالت برآورد ضرایب استاندارد مسیرها ش ( مدل برازش1)در نمودار  
ی هامؤلفهدر سازه کیفیت خدمات آموزشی  شودمی دیدهکه  طورهمان .است شده

دانش  ، در سازه دانش محتوایی مؤلفه87/0و دلسوزی با بار عاملی تضمین، همدلی 
فه سواد مؤل ی کانونیهاشایستگیو در سازه  89/0با بار عاملی  موضوعی محتوایی

 شودمی دیدههمچنین  هستند.دارای باالترین بار عاملی  84/0اطالعاتی با بار عاملی 
بر  و 33/0 دانشجومعلمانکه اثر کیفیت خدمات آموزشی بر دانش محتوایی 
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و همچنین اثر دانش محتوایی بر  23/0 دانشجومعلمانی کانونی هاشایستگی
 .تاس 60/0 دانشجومعلمانی کانونی هاشایستگی

ارهای ی مسیرها و بدارمعنی( مدل برازش شده در حالت آزمون 1در نمودار )
های کیفیت در سازه شودمی دیدهکه  طورهمان .است شده دادهنشان نیز عاملی 

های مربوط به بار tهای خدمات آموزشی، دانش محتوایی و شایستگی مقادیر آماره
( یعنی <96/1t-value) است تربزرگ 96/1از مقدار بحرانی  هامؤلفهعاملی هر یک از 

ی در سطح خطا هامؤلفهمقادیر بارهای عاملی هر یک از ها، سازهاز  هرکداماینکه در 
 ری حذف نخواهد شد.از مدل ساختا هامؤلفهاز  کدامچیهو  هستند دارمعنیدرصد  5

 برای مسیر تأثیر کیفیت خدمات آموزشی بر دانش محتوایی tمقدار آماره 
( <96/1t-value) است تربزرگ 96/1که از مقدار بحرانی  است 51/5 معلماننشجودا

و  مثبت اثر دانشجومعلمانیعنی اینکه کیفیت خدمات آموزشی بر دانش محتوایی 
ت آموزشی بر برای مسیر تأثیر کیفیت خدما tمقدار آماره همچنین ؛ ی دارددارمعنی

 تربزرگ 96/1که از مقدار بحرانی  است 40/4 دانشجومعلمانی کانونی هاشایستگی
کانونی  یهاستگیشای( یعنی اینکه کیفیت خدمات آموزشی بر <96/1t-value) است

ر تأثیر دانش برای مسی tمقدار آماره  ی دارد.دارمعنیتأثیر مثبت و  دانشجومعلمان
ار بحرانی که از مقد است 59/9 نیز دانشجومعلمانی کانونی هاشایستگیمحتوایی بر 

ی هاشایستگیتوایی بر ( یعنی اینکه دانش مح<96/1t-value) است تربزرگ 96/1
 ی دارد.دارمعنیتأثیر مثبت و  دانشجومعلمانکانونی 
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 ( نتایج مدل معادالت ساختاری پژوهش1نمودار )

 
 آزمون مدل ساختاری پژوهش

,IFI, GFI, CFI, RMSEA ی نیکویی برازش مانندهاشاخصترین مهم 
χ2

df
 برای 

سنجش مناسب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش و همچنین محدوده تقریبی 
 ؛2005شوماخر و لومکس، ) ( آمده است6در جدول ) هاشاخصپذیرش هر یک از 

سنجش مناسب  برایافزار لیزرل نرم از آمدهدستبهی هاشاخص. (ترجمه قاسمی
ی هادادهیعنی  هستندحدوده تقریبی پذیرش مودن مدل ساختاری پژوهش در ب

تا میزان زیادی منطبق بر مدل ساختاری پژوهش  مطالعه موردشده در نمونه مشاهده
برازش  دهندهنشانآمده  آمدهدستبهی نیکویی هاشاخصمقادیر  یبه عبارت هستند.

 .استمناسب مدل ساختاری پژوهش 
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 پژوهش ساختاریجش مناسب بودن برازش مدل سن برای ی نیکویی برازشهاشاخص (6جدول )

 
یت خدمات آموزشی و بررسی نقش میانجی دانش محتوایی در رابطه کیف

 ی کانونیهاشایستگی
یانجی بررسی نقش م برای( 1نمودار ) به نتایج روش معادالت ساختاری با توجه 

دول جی کانونی در هاشایستگیدانش محتوایی در رابطه کیفیت خدمات آموزشی و 
تأثیر کیفیت  برای مسیر tمقدار آماره  شودمی دیدهکه  طورهمان .( آمده است7)

 (33/0)با ضریب استاندارد مسیر  دانشجومعلمانت آموزشی بر دانش محتوایی خدما
یعنی اینکه  .است تربزرگ( <96/1t-value) 96/1که از مقدار بحرانی  است 51/5

ی دارمعنیتأثیر مثبت و  دانشجومعلمانکیفیت خدمات آموزشی بر دانش محتوایی 
دانش محتوایی بر یر ی مسیر تأثبرا tهمچنین مقدار آماره  .(<96/1t-valueدارد )

که  است 59/9 (60/0ضریب استاندارد مسیر )با  دانشجومعلمانی کانونی هاشایستگی
دانش محتوایی بر ینکه ا( یعنی <96/1t-value) است تربزرگ 96/1از مقدار بحرانی 

 .(<96/1t-valueی دارد )دارمعنیمثبت و  اثر دانشجومعلمانی کانونی هاشایستگی
ی آموزش در رابطه کیفیت خدمات دانشجومعلمانمحتوایی راین نقش میانجی دانش بناب
آموزشی از  کیفیت خدمات و است دارمعنی دانشجو معلمانی کانونی هاشایستگیو 
تأثیر  ندانشجو معلمای کانونی هاشایستگیبر  دانشجومعلمانیق دانش محتوایی طر

ی دمات آموزشأثیر غیرمستقیم کیفیت خت ی دارد که ضریب استاندارددارمعنیمثبت و 
که با ، یعنی ایناست 60/0*33/0= 198/0 دانشجومعلمانی کانونی هاشایستگیبر 

قش میانجی نیق یک انحراف معیار، از طر اندازهبهافزایش کیفیت خدمات آموزشی 
حراف معیار ان 198/0 اندازه به دانشجو معلمانی کانونی هاشایستگیدانش محتوایی، 

 یابد.زایش میاف
 
 

 RMSEA CFI GFI IFI df آماره 𝛘𝟐 شاخص
𝛘𝟐

𝐝𝐟
 

 89/2 167 94/0 88/0 92/0 075/0 63/482 مقدار
محدوده تقریبی 

 پذیرش
- 

کمتر از 
08/0 

 1تا  9/0 1تا  9/0
تا  9/0

1 
 3کمتر از  -
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زشی و کیفیت خدمات آمو رابطهیی در ی نقش میانجی دانش محتوادارمعنیآزمون  (7جدول )
 ی کانونیهاشایستگی

 مسیر
ضریب 

استاندارد 
 مسیر

t-
value 

با  t-valueمقایسه 
 96/1مقدار بحرانی 

 نتیجه

تأثیر کیفیت خدمات 
 بر دانش محتوایی آموزشی

33/0 51/5 96/1t-value>  
میانجی دانش  نقش

 دارمعنیمحتوایی 
 .است

بر  تأثیر دانش محتوایی
 ی کانونیهاشایستگی

60/0 59/9 96/1t-value> 

 
یان مافزار لیزرل برای بیان ارتباط نرم ازخروجی معادالت ریاضی  ،تیدرنها

تغیرهای بین م ها( حاضر در مدل ساختاری )معادالت ساختاری)سازه متغیرهای پنهان
(، Sحرف ) ی کانونی باهاشایستگیکه  استزیر  صورتبهمدل ساختاری( حاضر در 

 است. شده دادهنشان  (D( و دانش محتوایی با حرف )Kکیفیت خدمات با حرف )
1) S= 60/0 *D+ 23/0 *K, Errorvar= 51/0 ,R2 = 49/0  

2) D= 33/0 *K, Errorvar= 89/0 ,R2 = 11/0  

ی هاشایستگیدانش محتوایی و معادالت ساختاری بین کیفیت خدمات آموزشی،  
ی هاشایستگیدرصد تغییرات یا واریانس  49 درمجموعکه  دهدنشان میکانونی 
محتوایی تبیین شده دانش آموزشی و  خدمات تیفیکتوسط  دانشجومعلمانکانونی 
، سهم بیشتری در 60/0دانش محتوایی با ضریب استاندارد مسیر  ( کهR2=49/0است )

مدل  بنابراین،داشته است.  دانشجو معلماننی ی کانوهاایستگیشتبیین تغییرات 
نی ی کانوهاشایستگیدرصد تغییرات یا واریانس  49ساختاری پژوهش 

معادالت ساختاری بین کیفیت خدمات آموزشی و  را تبیین کرده است. معلماندانشجو
ش درصد تغییرات یا واریانس دان 11 درمجموعکند که دانش محتوایی بیان می

 توسط کیفیت خدمات آموزشی تبیین شده است. دانشجومعلمانمحتوایی 
( 8اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای حاضر در مدل ساختاری در جدول ) 

 33/0 اندازهبهاثری مستقیم آمده است که کیفیت خدمات آموزشی بر دانش محتوایی 
ی کانونی اثری مستقیم هاشایستگیدانش محتوایی بر  .ولی اثر غیرمستقیم ندارددارد 

بر  خدمات آموزشی کیفیت .دارد ولی اثر غیرمستقیم ندارد 60/0 اندازهبه
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 20/0 اندازهبهو اثری غیرمستقیم  23/0 اندازهبهی کانونی اثری مستقیم هاشایستگی
 43/0ی کانونی هاشایستگیاثر کل کیفیت خدمات آموزشی بر  درمجموعدارد که 

 .است
 

 ات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای حاضر در مدل ساختاریاثر (8جدول )

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم اثر

 33/0 - 33/0 اثر کیفیت خدمات آموزشی بر دانش محتوایی
 60/0 - 60/0 ی کانونیهاشایستگیاثر دانش محتوایی بر 

 43/0 20/0 23/0 ی کانونیهاشایستگیاثر کیفیت خدمات آموزشی بر

 
 گیریو نتیجه بحث

 ازین دمور متخصص انسانی نیروی تربیت مهم وظیفه دارعهده که فرهنگیان دانشگاه 
 دنبال هب باید است، جامعه ندهیآ هاینسل آموزش متضمن و کشور وپرورشآموزش

 را دانشجومعلمان به شدهارائه آموزشی  خدمات کیفیت که بتواند باشد هاییراه یافتن
در  فرهنگیان دانشگاه آموزشی  کیفیت خدمات بررسی خصوص، نای در. بخشد ارتقا

 برای که دانشجومعلمان ازیموردن کانونی یهاشایستگی و محتوایی دانش توسعه جهت
 هایگام ازجمله باشند، مندبهره آن از باید کشور عمومی آموزش جامعة به ورود

ترین مهم از یکی نجاکهازآ. است معلمتیترب کیفیت ارتقاء هایبرنامه تدوین اساسی
 ایحرفه یهاشایستگی و تخصصی دانش سطح ارتقای فرهنگیان دانشگاه هایرسالت

 آنان، به شدهارائه آموزشی  خدمات کیفیت وضعیت بررسی ،است دانشجومعلمان
 و دانش محتوایی ارتقای برای مبنایی تواندمی بوده و انکارناپذیر ضرورتی
 دماتخ کیفیت ارتقای موجب تیدرنها و بوده معلماندانشجو کانونی یهاشایستگی

 .شود جامعه و آموزاندانش به شدهارائه هایآموزش و
داری  مثبت و معنی اثر بیانگر این است که کیفیت خدمات آموزشی پژوهشنتایج  
رابطه  همچنین در دارد. دانشجومعلمانی کانونی هاشایستگیدانش محتوایی و بر 

 نقش دانش محتوایی ،های کانونی دانشجومعلمانی با شایستگیکیفیت خدمات آموزش
ر داری بیدانش محتوایی اثر مثبت و معن ،میانجی را بازی می کند. از سوی دیگر

 دارد.های کانونی شایستگی
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های داخلی یافت نشد اما نتایج برخی پژوهشدقیق به شکل پژوهشی با این عنوان 
 وهشنتایج پژ ؛ ازجمله بااستین پژوهش همسو های او خارجی تا حدودی با یافته

موزش یافتند با افزایش کیفیت در آدر( که در پژوهش خود 2013بیک و همکاران )
ا ب کرد؛توان عملکرد بهتری را از دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد دریافت می

 های کیفیت وگرایی، طراحی دوره( که نشان داد مشتری2009ی و ) پژوهشنتایج 
اهد ی دانشجویان از کیفیت خوحمایت از خدمات، تأثیر مستقیمی بر تجربیات کل

اند دهخود تأکید کر پژوهش( که در گزارش 2005کوهلر و میشرا ) پژوهشبا  داشت؛
های آموزش معلمان نیاز است که دانش محتوایی دانشجویان از طریق در برنامه

هر یک از  ( که نشان داد بین1392ی )با نتایج پژوهش صادق ؛فناوری توسعه پیدا کند
داری وجود یو رضایتمندی دانشجویان رابطه معن شدهارائهابعاد خدمات آموزشی 

برای  پژوهش خود نشان دادند( که در 1391های کرمی و همکاران )با یافته ؛دارد
های بهتر است که از روش دانشجومعلماندانش محتوایی و مهارت تدریس  توسعه

( که با 2001ن )پژوهش گارت و همکارابا و نیز  وری استفاده کردایس و فنفعال تدر
ه را یکی از س تواییسازی معادالت ساختاری تمرکز بر دانش محگیری از مدلبهره

 دانستند.ای میهای توسعه حرفهویژگی اصلی فعالیت
ی اهیشایستگدر تبیین ارتباط ابعاد کیفیت خدمات آموزشی با دانش محتوایی و 

های خدماتی ترین حوزهتوان گفت که یکی از مهممی دانشجومعلمان ازیموردنکانونی 
 انشجویاندهم  آنهاو مؤسسات آموزش عالی هستند و مشتریان  هادانشگاهدر جامعه، 

عالی  اگر آموزش .خروجی در جامعه تأثیرگذار خواهند بود عنوانبههستند که نهایتاً 
وامل عدانشجویان را فراهم سازد )جلوه ظاهری و  ازین موردتجهیزات و تسهیالت 

دهد هایی که میت به وعدهزمان ارائه، شیوه و اجرای صحیح خدما زمینه درملموس(، 
جویان و شکایات دانش هاپرسشها، اعتبار یا اطمینان(، به درخواست عمل کند )قابلیت
ته ق داشل و اشتیاتمایو کارکنان برای کمک به دانشجویان،  استادانرسیدگی کند و 
ین )تضم پذیری و پاسخگویی(، به آنان حس اعتماد و اطمینان بدهدباشند )مس ولیت

های هه خواستن با آنان رفتار شود و ببه روحیات دانشجویا با توجه(، خاطر اطمینانو 
 برای یادگیریآموزشی آنان توجه شود )همدلی و دلسوزی(، قطعاً دانشجویان 

ه ک ازین موردهای تخصصی ، محتواهای تخصصی و نیز مهارتازین موردهای دانش
 تر خواهند بود.تر و مشتاقالزم است با ورود به آموزش عالی کسب کنند، موفق
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توان می در توجیه اینکه بعد تضمین بیشترین همبستگی را با دانش محتوایی داشت
سی ت دربط با موضوعاهای مرته کرد که دانش محتوایی شامل دانشبه این نکته اشار

 نده برایهایی که معلمان آییاد بگیرند، همچنین با برنامه دانشجومعلماناست که باید 
های انتقال آموزان خواهند داشت، راهبرای دانش آنهاو تدریس  هاسدر ونگی ارائهچگ

بر  های تربیتی که عالوهباشد و نیز شیوه درکقابلبرای فراگیران  کهینحوبهمطالب 
امه در معماری کالن برن .ر گرفته خواهد شد، ارتباط داردهای آموزشی به کاشیوه

پور موسیاحمدی و شده است.  دیتأکنیز بر دانش موضوعی  معلمتیتربدرسی 
صی یند و برآیند دانش موضوعی تخصا( دانش موضوعی را تسلط نسبی به فر1395)

 ل بر دو بعد است:که مشتم دانندیمدانشی دیگر  یهاحوزهو احیاناً 
  محصول( مثابهبهعلم ) یعلمدانش موضوعی یا دستاوردهای 
  فرایند( مثابهبهعلم ) یروشدانش 
 های الزم نظری و عملی مناسب،وقتی دانشگاه فرهنگیان با ارائه آموزش 

خصصی تاز دانش  استادانسازد، را برای تدریس در آینده آماده می معلماندانشجو
ه ارد و بدرار ، منابع اطالعاتی کافی در اختیارشان قتوا برخوردارندمح هکافی در ارائ

کنند تا یمدانشگاه نهایت تالش خود را  جموعهدانشجویان از این لحاظ که م ،عبارتی
 نان بیشتر وآخاطر یا تضمین به وجود بیاورند، قطعاً دانش محتوایی  در آنان اطمینان

 پرمحتواتر خواهد بود.
پذیری ی و مس ولیتکه پاسخگوی دهنده آن استنشان پژوهشی هاهمچنین یافته

به هر میزان حس  یعنی داردهای کانونی بیشترین همبستگی را با شایستگی
های شایستگی دانشجومعلمانپذیری در دانشگاه فرهنگیان بیشتر باشد مس ولیت

ه کره کرد توجیه آن باید به این نکته اشاآورند. در می به دستونی بیشتری را کان
کردن  روزبه ای اطالعاتی و ارتباطی و لزومهه با توجه به رشد و توسعه فناوریامروز

الزم  برای معلمان ژهیوبهیابی به اطالعات و مطالب علمی دانش و تغییر در نحوه دست
های اوریکه فن زانیهر مبه  .این زمینه پاسخگو باشند هم در هادانشگاهاست که 

ا در رهای نوین مدیریت، تحقیقات علمی و ... بیشتر روز، شیوهاطالعاتی، دانش 
 های کانونی آنانها و شایستگیه همان میزان مهارتقرار دهند ب دانشجو معلماناختیار 

ند بر فرای هم آنهاهای کانونی ها و شایستگیاالتر خواهد رفت و ارتقاء قابلیتب
 در آینده تأثیرگذار خواهد بود. شانتدریس
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نقش میانجی دانش محتوایی در رابطه کیفیت خدمات آموزشی و  تبییندر 
 یق دانشنتایج نشان دادند که کیفیت خدمات آموزشی از طر ،ی کانونیهاشایستگی
 ی دارد.دارمعنیی کانونی آنان تأثیر مثبت و هاشایستگیبر  دانشجومعلمانمحتوایی 
نش دار است دافیت باالیی برخوراز کی شدهارائهزمانی که خدمات آموزشی  بنابراین،

آن،  تبعبهخواهد بود و  م پربارتره دانشجومعلمانتوسط  شدهکسبمحتوایی 
 یابد. های کانونی آنان افزایش میشایستگی

 ورهنگیان فگاه برای دانش ییهاشنهادیپ ،با توجه به نتایج این پژوهش تیدرنها 
 :شودبه شرح زیر ارائه میپژوهشگران 

های در طراحی و تدوین برنامه دانشجومعلمانه دانش محتوایی توسع برای -
اصی توجه خ دانشجومعلمان ، دانش برنامه درسی و تربیتی،درسی به رشته تحصیلی

 .شودمبذول 

ها و مراکز پردیس هایی دراستراتژی ،بود کیفیت خدمات آموزشیبرای به -
های کانونی را در تگیآموزش شایس بتواندفرهنگیان اتخاذ شود که  تابعه دانشگاه

 یهاابلیتقبه  دانشجومعلمانو با مجهز کردن قرار دهد  هادانشگاه برنامهچارچوب 
 ، مدیریت، اصولیاحرفه، زبان انگلیسی، اخالق یاانهیرافناوری اطالعات، سواد 

 واد اطالعاتی ، کارگروهی، سوینگرندهیآارتباطی، فلسفه علم،  یهامهارتنگارش، 
 را برای دنیای در حال تغییر آماده سازد. آنهادی تفکر انتقا

 شگاهدان در شایستگی بر مبتنی آموزش مزایای از گیریبهره منظوربه -
 تخصصی و عمومی کانونی یهاشایستگی از الگویی تدوین به فرهنگیان،

یان، اه فرهنگبا الهام از معماری کالن برنامه درسی دانشگ آنها سنجش و دانشجومعلمان
 .شود توجه

ن جومعلماو تربیتی دانش یابرنامهنتیجه پژوهش نشان داد که دانش موضوعی،  -
با  دشویم است. لذا پیشنهاد مؤثرکانونی آنان بسیار  یهاشایستگی یریگشکلدر 

 یهاتیصالحمختلف دانش محتوایی،  یهاساحتتدوین آزمون جامعی با نظرداشت 
واهی گی سنجیده شده و برای افراد معلم معلمان برای تصدی شغلدانشجو یاحرفه

 .شودصالحیت معلمی صادر 

موزشی دانشگاه آکیفیت خدمات  های دیگری،پژوهشدر  شودمیپیشنهاد   -
، (1995)از قبیل کیفیت آموزش عالی یورک های دیگری فرهنگیان با استفاده از مدل

 شود.بررسی و ارزیابی 
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ت معلمان مشغول به خدمر روی با این عنوان ب پژوهشیپیشنهاد می شود  -
های التحصیل دانشگاه فرهنگیان صورت پذیرد تا دانش محتوایی و شایستگیفارغ

 کانونی آنان در عرصه عمل سنجیده شود.

هش به ل محدودیت این پژوه عواملی از قبیشود کدر پایان، خاطرنشان می
 یی مواجههارا با محدودیت این پژوهش تعمیم نتایج های خود اظهاری،پرسشنامه

 د.کنمی
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طراحی کالن )معماری( برنامه درسی تربیت (. 1395) اهللنعمتپور، احمدی، آمنه و موسی

. تهران: دانشگاه هوری اسالمی ایران(معلم )برنامه درسی ملی تربیت معلم جم
 فرهنگیان.

 شیبررسی کیفیت خدمات آموز (.1393) فاطمه، یاردکان یبهجت و مریم ،اردویی
 موسسه تهران،حسابداری و مدیریت، ی المللکنفرانس بین .دانشگاه فرهنگیان یزد

 .های دانشگاه تهرانمرکز همایش همایشگران مهر اشراق،
(. 1391فاطمه )و مرادی،  نبیز دیس، زادخاکستی، حیدر؛ بچوب زادهجانعلی

 صلنامهدوفیافت؟  ارتقا مازندران؛ دانشگاه دانشجویان  کانونی یهاشایستگی

 .112 – 61(، 2)1 آموزشی، ریزیبرنامه مطالعات

اه تربیت تهران: انتشارات دانشگ .معلم یارشد حرفه(. 1393حسینی بیدخت، محسن )
 .1393 دبیر شهید رجائی،

عملی مدرسان  ای وهای حرفهبررسی مهارت(. 1392سادات )حسینیان حیدری، فرزانه
ی وره شغلفصلنامه مشا. مدرسان و دانشجویانمدیران  از دیدگاه معلم تیترب مراکز

 .134-147، (14) 5سازمانی،  و

. (1392احسان ) ، عبدالحسین؛ عصاره، فریده و گرایی،پهلوفرجحیدری، غالمرضا؛ 
 تابداریککارشناسی  دوره دانشجویان کانونی یهاشایستگی بر عالی آموزش تأثیر

 یمل فصلنامه مطالعات .مشهد فردوسی دانشگاه یموردپژوهش علم اطالعات: و

 .50 – 30، (93)24اطالعات،  یدهسازمان و کتابداری

 ریسدت برای تربیتی محتوایی دانش توسعه (. چگونگی1394سادات )خاکباز، عظیمه

-71، (12)6عالی،  آموزش یبرنامه درس مطالعات دوفصلنامه .دانشگاهی ریاضی
98. 

 افتهیتوسعه یکشورها در معلمان یاحرفه توسعه یراهکارها(. 1394خروشی، پوران )
 فکور، معلمتیترب فصلنامه. انیفرهنگ دانشگاه در آن به توجه ضرورت بر دیتأک با
1(1) ،66-53. 

ثیرگذار در برنامه أاسایی عوامل تشن(. 1390پور، بهرام )و صالح صدقریحانی، ابراهیم 
 با چگونگی ارتباط این عوامل درسی کارشناسی پیوسته دبیری ریاضی ایران و

 .141 – 116(، 20) 6، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. کدیگری

https://www.gisoom.com/book/11343342/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/11343342/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/11343342/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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(. 1386اهلل )زوار، تقی؛ بهرنگی، محمدرضا؛ عسگریان، مصطفی و نادری، عزت
 نجایآذرباهای ارزشیابی کیفیت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور استان

 ریزی در آموزشفصلنامه پژوهش و برنامه .و غربی از دیدگاه دانشجویان یشرق
 .90-67، (46) 13 عالی،

 یاعضای هاشایستگی (.1394) مهیفهی، کشاورزو  الهام ی،دریح ؛قاسمی، میسل
 تانتظارا و ادراکات بر یتأّمل ؛یدانشگاه رسالت قتحق جهت یعلم تیه

 .104 – 85، (7) 3 ،ینیآفرارزش و ینوآور ةدوفصلنام .یدکتر انیدانشجو
تحقیق در علوم  یهاروش(. 1397) الهه ،حجازی وعباس  ،بازرگان ؛زهره، سرمد

  .تهران: انتشارات آگه .رفتاری
 معادله سازیمدل بر ایمقدمه(. 2005) .جی ریچارد، ومکسو ل ای رندال، شوماخر

 .شناسانجامعه: تهران(. 1388قاسمی )وحید ترجمه  ؛ساختاری
وزش گیری کیفیت خدمات در آم(. اندازه1382شیرازی، محمود و براتلو، فاطمه )

 .56 – 53، 4و  3، مدیریت فردا دو فصلنامه .عالی
دی و رضایتمن شدهارائه(. ارتباط میان خدمات آموزشی 1392صادقی، زینب )

 ،فصلنامه آموزش مهندسی ایران. هندسی از نظام آموزش عالیم -یان فنیدانشجو
15 (59) ،37-25. 

 رسید برنامه در کانونی یهاشایستگی (. آموزش1393صالحی عمران، ابراهیم )

 دوفصلنامه .ایشتهرمیان مطالعات در ایجاد ارتباط برای جدید رویکرد عنوانبه
 .44-61 ،(10) 5، یآموزش عال درسی برنامه مطالعات

 و ییشناسا(. 1393) یغالمعلی، انیوسلو ی هیعطی، توکل یدادجو؛ ژنیب ی،عبداله
 یهاینوآور فصلنامه .اثربخش معلمان یاحرفهی هاشایستگی یاعتبارسنج

 .48 – 25، (49)13ی، آموزش
فاطمه  ، محمد؛ فاضل، مرتضی و صوفی،شاد ینیامفریبا؛ آقاسلیمانی، هدی؛ عدلی، 

 و یمتعل محتوایی )دانش pck رویکرد با معلم ایحرفه صالحیت . ارتقای(1394)
 .79-87 ،(1)1فکور،  معلمتیترب فصلنامه .تربیت(

ت آموزشی ی کیفیت خدماهامؤلفه(. تحلیل 1393، زهرا )فریخشنودغنجی، مستانه و 
 7ی، نامة آموزش عال .های کشاورزی دانشگاه اراکاز دیدگاه دانشجویان رشته

(27) ،113-99. 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87+%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87+%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-293319/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86/
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بررسی تجارب تحصیل و مشکالت آموزشی و اداری (. 1390فریادرس، هادی )
معلمان شاغل به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، مطالعه موردی معلمان 

 یش مدیریتگرا ،کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی نامهانیپا .شهرستان همدان
 .آموزشی، دانشگاه کردستان، گروه علوم تربیتی

 اخیر: هایسال در یآموزش عال گسترش های(. سیاست1393ارون، معصومه )ق

 .28-3، (88)27یند مدیریت و توسعه، افر منابع؟ اتالف یا ظرفیت توسعة
 106، (1)12رشد مدرسة فردا،  .معلم (. آموزش فناوری در تربیت1394کرمی، زهره )

– 107. 
 هارتم و ییدانش محتوا توسعه .(1391محمد )عطاران، و  زهره ،یکرم ی؛مهد ،یکرم

 آوریفن و محورله مس یادگیری تلفیق طریق مدل از دانشجومعلمان تدریس

، تیعلوم تربی در ارتباطات و اطالعات آوریفن فصلنامه .ارتباطات و اطالعات
2(3)، 173-151. 

لگویی ی کانونی: اهاشایستگی(. نظریه 1394گرایی، احسان و حیدری، غالمرضا )
فصلنامه تحقیقات  .شناسیریزی آموزش علم اطالعات و دانشبرنامهبرای 
 .490-467، (82)21های عمومی، رسانی و کتابخانهاطالع

د کشور مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت معلم در چن(. 1385نژاد، اعظم )مالیی
 ریزی آموزشی، مؤسسه. تهران: سازمان پژوهش و برنامهجهان )گزارش پژوهشی(

 های آموزشی.ریزی درسی و نوآوریوهشی برنامهپژ
درسی تربیت  ریزیبرنامهبررسی وضعیت موجود و مطلوب (. 1387نژاد، اعظم )مالیی

ان . تهران: سازم)گزارش پژوهشی( دوره کاردانی رشته آموزش ابتداییمعلم 
ریزی درسی و ریزی آموزشی، مؤسسه پژوهشی برنامهپژوهش و برنامه

 موزشی.های آنوآوری
 دورة دانشجومعلمان مطلوب ایحرفه هایصالحیت(. 1391نژاد، اعظم )مالیی

 .62 – 33، (44) 11 آموزشی، هاینوآوری فصلنامه .ابتدایی آموزش
 رد فرهنگیان دانشگاه رسالت مقاالت همایش مجموعه(. 1393محمود ) مهرمحمدی،
 و خامسیان احمد بیرجند، اثر همایش به پیام .متخصص و متعهد معلم پرورش
 .17-18 ،درخت چهار میری )گردآورندگان(، بیرجند: انتشارات عصمت

، یمحمدآباد یمنصورو  اکرم؛ محمدی، خدیجه له؛ شعبانی،امیرغفوری، سیدحبیب
 خدمات کیفیت بهبود بر مؤثر عوامل بندیرتبه و (. شناسایی1395) سلیمان
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تفسیری  ساختاری سازیمدل و زیفا ویکور تلفیقی از رویکرد استفاده با آموزشی
ISM).) 33 – 13، (34) 9ارزشیابی،  و آموزش. 

(. 1394نصیری، فخرالسادات؛ قنبری، سیروس؛ اردالن، محمدرضا و کریمی، ایمان )
ت تحصیال رفتگی آموزشی دانشجویانتحلیلتأثیر کیفیت آموزش و خدمات آن بر 

 .95-71، (3)21عالی،  ریزی در آموزشفصلنامه پژوهش و برنامه .تکمیلی

 تیترب و میلتع نظام در نیادیبن تحول ینظر مبانی .(1390) وپرورشآموزش وزارت
 یشورا و فرهنگی انقالب عالی یشورا .رانیا اسالمی یجمهور عمومی رسمی
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