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Abstract

The purpose of this study was to
investigate viewpoints of experts and
teachers about individual characteristics
and specialized capabilities of the preschool
teachers. This research is descriptiveanalytic that two qualitative and
quantitative methods are used to conduct it.
The population of qualitative phase
includes faculty members of universities,
PhD students, masters teachers in fields of
Psychology, Curriculum and Instruction.
The population of quantitative phase
includes educators in Fars and Isfahan
provinces in academic year 2016.
Sampling method in the qualitative section
was purposive and snowball and in
quantitative section, 566 teachers have been
selected randomly. Information was
collected by the semi-structured interview
and
researcher-made
questionnaire.
Qualitative findings were categorized based
on content analysis and quantitative
findings are analyzed by the inferential and
descriptive statistics. After performing
preliminary study and analyzing the
questionnaires, it was determined that
reliability of individual characteristics was
86% and that of the specialized capabilities
was 87% as well. Results of the Friedman’s
test showed that according to viewpoint of
teachers about the individual specifications,
mental and personal health is very
important, among specialized capabilities of
the teachers, ability to manage the class is
at top of related items in terms of
importance.
Keywords: preschool teachers, individual
properties, specialized capabilities
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متخصص ا ه مرری ا دسر اسۀ هیوگ یه ای ف ردی ه
 ای ن. درس تانی ا،توانمندیهای تخصص ی مرری ا پ ی
 ه د دس انج ام از ده.  توص یفی تحلیل ی ا،پوهه
،  جامعۀ م اسی رخ. سهش همّی ه هیفی ا تفاده شده ا
هیف ی ش اما اا ای هی أت الم ی دانش اههای هش وس
دانشجویا دهتری مدس ا سشتۀ سها شنا ی ررنامدسی يی
 همّی،درستانی ه رخ،دس ی ه موزش ه پرهسش دهسۀ پی
 دس ا تا ف اسا ه اص فها1394 ش اما مرری ا دس ا
 هیفی رد سهش هدفمند ه، نفر از نموند دس رخ20 میراشد
 نفر نمون د566  همّی،شبکدای نموندگیری شده ه دس رخ
 ار ياس جم. از سهش طبقدای تصادفی انتخ ا ش ده ا
هسی اطالا ات مص انبد نیم د ااتاسیافتد ه پر ش نامد
 ر رای تعی ین سهای ی مص انبد ه. محقق ااتد ر وده ا
پر شنامد از سهایی محتوا ه ررای رر هسد پایایی پر ش نامد از
 پ ا از انج ام. ضریب الفای هرهنب ا ا تفاده ش ده ا
مطالعۀ مقدماتی ه تجيی د ه تحلی ا پر ش نامده ا مش خ
 ه توانمن دیهای0/86 گردید هد پای ایی هیوگ یه ای ف ردی
 یافتد ه ای هیف ی ر ر ا اا تحلی ا.  ا0/87 تخصصی
محتوا مقولدرندی شده ه یافتدهای همی ر ا م اس توص یفی ه
 نتایج زمو فریدمن نشا داد هد. ا تنباطی تحلیا شده ا
از دی دگاه مرری ا دس هیوگ یه ای ف ردی ررا وسداسی از
 ریش تری.  سهان ی ه شخص یتی از دسج ۀ اهمی.الم
ررا وسداس ر وده ه اود گ اهی ا تقال ه ج ر تهسزی از
 دس توانمندیهای تخصص ی.  رراوسداس ا.همترین اهمی
 دس ص دس.  ه الا از نر ر اهمی.مرریا توان ایی م دیری
گویدهای مرروط قراس گرفتد ه گاهی رد فناهسیه ای جدی د
..  رراوسداس ا.درستانی از همترین اهمی،دس نوزۀ پی
 درستانی هیوگی های فردی، مرریا پی:کلید واژه
توانمندیهای تخصصی
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مقدمه
یادگیری رااث سشد ه تغییر دس افراد میشود همچنا هد یک فرد دس را ر زندگیاش
از تولد تا ريسگسالی پی ،میسهد سشد ه تغیی رات ه د دس دسه اه ه نی ي دس مح دهدۀ
طیف ه یعی از موفقی.های زندگی ه هاسهای ،اتفاق میافتد مرریا ر د ط وس ا ا
مسئولی .ررای همک رد دی را رد منروس اینکد دس یک جها رد را .دس ن ا تغیی ر
موفق راشند سا داسند (رن .ه هوی 1981 1روسد

2

 1990ر د نق ا از چین

3

)2002

مرریا پی،درستانی نق ،مهمی دس رد هجود هسد هیفی .دس محیطه ای موزش ی
سا داسند نها می توانند نق ،اود سا دس فراهد هرد محیط هایی هد هودها رتوانن د دس
تواناییهایشا سا شکوفا ازند ایفا هنند نا راید مهاست الزم سا دس رد هجود هسد
شرایطی هد هودها تواناییهای سهانی -نرهتی اجتماای زرا شنا ی ا ود سا نش ا
دهند سا داسا راشند یک مرری را تجررد ه نرفدای راید قادس راشد هد ررنامدهای موزش ی
ه سشد هودها سا رد صوست اثر رخ ،اسزیاری ه االهه رر این سشد اود سا ه د استق ا
دهد ه هاس یی ررنامدهای موزشی سا رهبود رخشد همچنین مرری ا رای د هیوگ ی ه ایی
مثا المتی ردنی سهانی ااطفی قدست تفکر ه توانمن دیه ای تخصص ی ه د ش اما
دان ،تجررد قدست تشخی

ه ق اهت داسا راشند از طرف دی ر مهاست هایی مانن د

مهاست مدیریتی مهاست رین فردی توانایی ررقراسی استباط قدست تدریر جر ت انتق اد
از اود متعاد رود تخص

ق دست هماهن
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رنارراین راید یاد ر یرند هد رد پیشرف .سشد نرفدای اود همک هنند

ه رد قاطعی  .هم راه ر ا ن رم،

ررنامدمحوس ناظر ه مسئولی .پذیر رود شوس ه شوق داشتن ن رش مثب .ص داق .ه
ررنا رالنک هوهن 4ه همکاسا ( )2009رر این اقیدهاند هد ی ک ف رد نرف دای
هاقعی رایستی داسای تمام معیاسهای قراس دادی دس نوزۀ هاسی اود راشد از جملد ای ن
1
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معیاسها انجام هاس را هیفی .راال دس زمیندها ه ن وزهه ای مختل ف

نرف د از جمل د

نوزۀ االقی .تولید ادمات انس انی پ وهه ،ه ای اهلی د ه پیش رفتد ه نی ي داش تن
ا تانداسد راالیی از هدهای ااالق نرفدای ه پایبندی دقیق رد نها دس نین اسائۀ ادمات
مرروطد ا  .هی ررای از هیوگیهای یک فرد نرفدای سا چنین رر شمرده ا :.
 -1تمامی .ه الم .هام ا شخص ی -2 .ایم ا ر د معن ا ه اسزش زن دگی -3
سا ت ی رد زیوس تواض ه ف یل -4 .نوع ده تی ه انس اا مس ئولی .اجتم اای -5
پایبندی ه انترام رد اصا «ادال .اجتماای»  -6گ اهی از ت اسی( (ر د هی وه تاسیخچ د
مرروط رد تخص

ه نرفۀ اود) ه نتی گ اهی نس ب .ر د ت اسی( ادری ات ه هن ر -7

رد سهز ن هداشتد میشود
شنا ایی ه شمرد هیوگیها ه توانمندیهای تخصصی مرریا ه اس

انی نیس .

چرا هد اجتمااات ه اقشاس گون اگو اجتم اای ر ا فلس فده ا ه دی دگاههای مختل ف
انتراسات متفاهتی از مرریا داسند ه تغییرات ری الوم ه تکنولوژی نیي صالنی.ه ای
موسد نیاز مرریا ررای انجام هظایفشا سا دچاس تغیی ر ه تح و م ینمای د هایالن .

1

( )2007معتقد ا  .هد مرری نرفدای راید دسک امیقت ری از دان  ،محت وایی سش د
هودک بکهای یادگیری ساهبردهای تدسیا ه مجموادای جدید از اسزشه ا هم راه
را انترام رد تفاهتهای فردی همکاسی را همکاسا ه گرفتن رازاوسد مداهم از ت دسیا
ه قارلی .هدای .ه تغییر ه استباط موثر داشتد راشد معلمی هد رد سشد نرف دای س یده
ا  .همواسه سفتاسش سا رر ا اا مشاهده ه دسک موقعی .ه هاهن،های یادگیرندگا
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مهاست های تکنیکی ه گاهی هاما المی هد مرتباٌ تو ط موزشهای م داهم تجدی د ه

تنرید میهند اه دان ،اود سا هم واسه تو عد م یده د ه ی ادگیری اه مح وس اص لی
املکردهای فکوسانۀ اه ( .رد نقا از هریمی  )52 :1387اه ف ردی زاد ان دی ،ر از
چنین معلمی رد دیدگاههای دی را انترام میگذاسد رد توانمندیهای اود ااتماد داسد
رد سهیدادهای هالا ا ود نس اا ا  .ه ق دست تش خی

نق اط ض عف ه ق وت

دان ،موزا سا داسد چنین معلمی االقمند رد تشریک مس اای ا  .م ره ی ادگیری

. Vaillant

1
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فعا ا  .ه نرراتی سهشن راند دسراسۀ یاددهی ـ یادگیری داسد (پوس شافعی  1385ر د
نقا از زین رادی ه ا د زاده )1392
1

نویسندگا رسیاسی از جملد گره و ه لئو  2001سینولدز  1992ج د تاپلین
ه چین 20002روسهو ه پاتنام 1995 3گال ر 1987 4انواع مختلفی از مهاستها دان ،
جه .گیریها ه اسزشها سا هد از طریق

مرریا رد تبحر میس د پیشنهاد داده اند هد

اباستند از:
دان  ،ام ومی تعل ید ه ترریت ی دان  ،محت وایی ترریت ی دان  ،از موقعی .
نا مجمواد ای از ا تعاسات اسزشیاری ااسجی از یادگیری موزش ر الینی دان  ،دس
موسد ساهبردها تکنیکها ه ارياسهای االق ه نفظ ی ک مح یط ی ا جامع ۀ ی ادگیری ه
توانایی ا تفاده اثر رخ ،از نها دان ،مهاست ه تمایا ررای هاس ه رد ر ا هوده ا از
زمیندهای فرهن ی اجتماای ه زر انی گون اگو دان  ،ه ن رشه ایی ه د از ا دال.
اجتماای ه یا ی نمای .میهند دان ،ه مهاسته ای مرر وط ر د چ ون ی اج رای
تکنولوژی دس ررنامد دس ی (هیل اا – سیمرز)2003 5
دس م وسد هیوگ یه ای ف ردی ه توانمن دیه ای تخصص ی م وسد نی از مرری ا
پی،درستانی پوهه،های زیادی انجام گرفتد ا  .رد طوس هلی ررس ی ای ن تحقیق ات
نشا میدهد هد همواسه هیوگیهای فردی ه توانمندیهای نا از اواما تأثیرگ ذاس دس
جذ

هودها روده ا  .دس اینجا الزم ا  .هد رد تعدادی از تحقیقات انج ام گرفت د
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دان ،موزا ه تمایا ررای هشف ه شنا ایی ریشتر دان ،موزا ا انوادهه ا ه م داسا

دس این زمیند اشاسه شود:
شین )2005( 6دس پوهه ،اود تح .انوا «دیدگاه مرریا دهسا اهلیۀ هودهی از
نتیجد س ید هد هیوگیهای مرریا از لحاظ مه است ه ص النی .نق  ،مهم ی دس دسک
1
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هیفی .ه ف ای مدس د دس ررنامدهای پی،درستانی» هد دس تایوا انجام گرف  .ر د ای ن
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موثر مرریا از شرایط ررنامدسیيی شده ررای هودها ارد ا داسد دس هم ین سا تا دس
تحقیقی هد یا هسو )2002( 1تح .ان وا «سش د نرف دای مرری ا پ ی،درس تانی دس
تایوا » انجام داد داشتن پی،زمینۀ تحصیلی دس استباط را موزش رد هوده ا ارد ا
تعاما اجتماای (تعاما را هودها هالدین ه همکاسا ) اودراهسی ه ا يت نف ا سا دس
زمینۀ شرایط موسد نیاز مرریا ررای موزش دس مراهي پی،درستانی را اهمی .دانس.
نتایج تحقیقِ پوشند اسرهی ه پوس الی( )1391هد دس تهرا انجام دادن د نش ا
می دهد هد مرریا مراهي پی،درستانی دس ند متو ط از مهاستهای موسد نیاز مرری ری
گذسان دهان د دس تحقی ق دی ری ه د یی ا دی يالس ه ه اسگی )2010( 2سهی مرری ا
پی،درستانی دس ترهید انجام دادند اظهاس داشتند هد ریشترین انتراس از مرریا ای ن ا .
هد دس م وسد شغلش ا اطالا ات الم ی ه ر د سهز داش تد راش ند ه همچن ین دس م وسد
موضوااتی مانند ااتالالت ی ادگیری هوده ا م دیری .مش کالت سفت اسی هوده ا ه
مدیری .هالا اطالاات ااصی رد  .هسند.
دس پوههشی هد شاهین3ه همکاسان )2013(،تح .انوا «ن رش هال دین دسر اسۀ
موزش ه پرهسش پی ،از درستا دس هشوس ترهید» انجام دادند این نتیجد ناص ا ش د
هد اهثر هالدین دس استباط را هیوگیهای مرریا این دهسه اتفاق نرر داشتند هد مرریا راید
تحصیا هرده اوش مشر

را تجررد ه داسای استباط انسانی مطلو

را هودها راش ند

ه رع ی هد اشاسه هردند هد مرریا این دهسه راید صبوس راشند ه رتوانند همد مه استه ا
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ره رهمن د هس تند ه ر ی ،از نیم ی از نه ا م وزشه ای الزم دس ن وزۀ تخصص ی سا

سا دس رچد پرهسش دهند
هون  4ه همکاسا ( )2008دس تحقیقی ناهماهن ی رین صالنی.های ترری .معلد
دادند ه را ا تفاده از تحلیا ااما صالنی.های معلما دس  6د تۀ اصلیِ :توانایی
فکری

یستد اسزشها مهاستهای رین فردی توانایی مدیری .تواناییهای نرفدای ه
1
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پی ،از ادم .ه صالنی.های موسد نیاز معلما ضمن ادم .سا موسد ررس ی قراس

ده فصلنامۀ نررید ه اما دس ررنامۀ دس ی شماسه  8ا چهاسم پاییي ه زمستا 1395

هیوگیهای شخصیتی د تدرندی هردند از منرر المکا ه ه اهالا )2007( 1راال
سفتن هیفی .موزشهای مراهي پی،درستانی هارست ی زیادی رد مرریا
تحصیالت مهاست ه تجرریات مرریا

نها داسد ه

بب تعاما ریشتر میا هودک ه مرری میگردد

الفرنی )2006(2دس پایا نامۀ اود استباط رین انواع مختلف سشد نرف دای معلم ا
دهسا هودهی اهلید ه هیفی .هالا دسا پی،درستانی سا ررس ی ه رد هی ر د نت ایج
تحقیق الوجی ه همکاسا ( )2002اشاسه هرده ه معتقد ا  .هد277284نفر از معلم ا
هودها  3تا  4الد متو ط ن  39ا سا داسند هد  %99نها ز ه اهثر معلما

فید

دس هاسگاه های را موضوع دهسا هودهی اهلید شره .هردهاند دس هم ین سا تا تحقیق ی
تو ط یازیکی )2013( 3سهی مرریا مداسا دهلتی نتالی ا انج ام ش د نت ایج نش ا داد
مرریانی را ن  37ه ریشتر ه همچنین مرری ا متأه ا ریش ترین االق د ه مرری ا مج رد
همترین االقد سا رد هودها داشتند.
مطالب مطرح شده نشا میدهد هد موفقی .هر نرام موزش ی دس دسج ۀ اه ر د
میيا موفقی .معلما

رست ی داسد ه موفقی .معلما نی ي ر د می يا ررا وسداسی از

صالنی.های نرفدای هارستد ا  .ررس ی تحقیقات مختل ف نش ان ر ای ن ا  .ه د
شایست یهای نرفد ای نق ،ا ا ی دس هاس مدی مرریا داسد دس صوستی ه د ررا ی از
شواهد ه یافتد های مطالعات داالی ناهی از

ا  .هد دس رسیاسی از مواسد مرری ا از

صالنی.ها ه مهاستهای الزم رر اوسداسنیستند؛ لذا ررای رهبود توانمندی مرریا رای د
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پو  .هستند  %91مداسک تحصیلی راالتر از دیپلد سا داسند از این تعداد  %62ن داقا

رد شنا ایی هیوگیها ه توانمندیهای فردی ه تخصصی نها پرداا.
را هضعی .دس نا گذاس جها ه رد تب

هشوسما رد لحاظ تکنولوژهی سشد ه

جلو نرام موزش ه پرهسش هشوس ایجا

میهند تا هیوگیها ه توانمندیهای نرف دای

1

. LamexWell,. & Awalas
. .Laferney
3
. Yazici
2
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گسترش فيایندۀ الوم رد هیوه دس نوزۀ سها شنا ی سشد ه یادگیری ه نیي تغیی ر سه ر د
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مرریا موسد شنا ایی قراس گیرد ه نسب .رد رهبود ه گسترش

دس نرام موزشی اق دام

گردد
دس این پوهه ،دس سا تای ررس ی هیوگ ی ه ای مطل و

ه م وسد نی از ف ردی ه

توانمندیهای تخصصی موثر دس سشد نرفدای مرری ا پ ی،درس تانی

د

ئوا زی ر

ررس ی شده ا .
 -1اا ای هیأت المی مرریا مدس ا ه مرریا را تجرر د دسر اسۀ هیوگ یه ای
ف ردی م وثر ه توانمن دیه ای تخصص ی الزم مرری ا پ ی،درس تانی دس ای را چ د
 -2از دیدگاه مرریا هیوگیهای فردی موثر مرریا پی ،درس تانی دس ای را رای د
چد مواسدی راشد؟
 -3از دیدگاه مرریا توانمندیهای تخصصی الزم ررای مرریا پ ی ،درس تانی دس
ایرا رایدچد مواسدی راشد؟
روش پژوهش
نوع پوهه :،پوهه ،ناضر توصیفی ـ تحلیلی ا  .دس انجام رخ ،ه ای مختل ف
این پوهه ،رد تنا ب ده سهیکرد هیفی 1ه همّی 2رد هاس سفتد ا  .ر رای جم

هسی

اطالاات از اا ای هیأت المی دانش جویا دهت ری ه مدس ا از سهش هیف ی ه ر د
منروس جم

هسی اطالاات مرریا سهش همّی رد هاس گرفتد ش ده ا  .از یافت ده ای

رخ ،هیفی مصانبد را صانبنررا ا الهه ر ر پا خ ویی ر د
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دیدگاههایی داسند؟

ئوا پ وهه ،ر رای

اا .ارياس رخ ،همّی پوهه ،هد ا تفاده گردی ده ا  .ر ا ای ن توض یی دس ای ن
372؛ هر و  5ه پالنوهالسک؛ )72 -62 :2007
1

. qualitative
. quantitative
3
. exploratory
4
. Plano Clark
5
. Creswell
2
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پوهه ،سهش ترهیبی اهتشافی 3نیي رد هاس سفتد ا ( .پالنو ه السک 4ه همک اسا :2008
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جامعۀ آماری
جامعۀ ماسی شاما ده رخ ،ا  :.اا ای هیأت المی دانش اههای هشوس یک رخ ،
از جامعۀ ماسی سا تشکیا میدهند مرریا پی،درستانی دس ده ا تا ف اسا ه اص فها
جامعۀ دهم پوهه ،سا تشکیا میدهند
توزی فراهانی مرریا پی،درس تانی دس ده ا تا ف اسا ه اص فها دس ج ده 1
نشا داده شده ا .
اصفها

فاسا

جم

جامعد
موزش ه پرهسش

1500

1500

3000

رهيیستی

1100

1200

2300

جم

2600

2700

5300

روش نمونهگیری و حجم نمونه
سهش نموندگیری اهلید ررای انتخا

اا ای هیأت المی مدس ا ه مرری ا ر ا تجرر د

هدفمند روده ا ( .هر و  )2007ردین معنا هد افرادی انتخا

شدهاند هد دس سارطد را

موضوع پوهه« ،نموندهای راسز» رد شماس م ده ه از اطالا ات اسزش مندی ررا وسداس
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جدول  :1توزیع فراوانی مربیان پیشدبستانی

م یراش ند (هیلی امي )79 :2006 1ا الهه ر ر سهش نمون دگی ری هدفمن د دس جری ا
مصانبدها از نموندگیری شبکدای 2ا تفاده شده ا ( .نوی )32 :2008 3دس این ش یوه
پیرامو موضوع پوهه ،منا ب می دانند سا معرفی نمایند ررای پ وهه ،هیف ی نمون ۀ
رسیاس ريسگ یا هوچک توصید نشده رلکد نص و معیاسه ای مانن د اش باع داده ه ا 4ه
1

. Williams
. network sampling
3
. Noy
4
. data saturation
2
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از اهلین مصانبد شوندگا اوا تد شده ا  .تا افراد دی ری هد ر رای انج ام مص انبد
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تکراس اطالاات هفای .نجد نموند سا نشا میدهد ( یناگ رازی 1ه لیچ242 :2007 2؛
گس 3.ه همکاسا  )59 :2006لذا دس این پوهه ،را  20نفر از اا ای هی أت الم ی
مدس ا ه مرریا را تجررد مصانبد نیمد ااتاسیافتد انجام شده ا .
ررای انتخا

مرریا از سهش نموندگیری تصادفی طبقدای ا تفاده شد ه مرری ا از

ا تا فاسا ه اصفها انتخا

شدند همچنین ررای تخصی

نموند از سهش تخصی

رهیند 4ا تفاده شد هد هد هر طبقد رر ا اا اندازه جمعی.
انتخا

تعیین گردی د رن ارراین

مرریا رر ا اا تعدد نا دس هر جامعد انجام شده ا .

هرجسی موسگا  357نفر تعیین گردید رد منروس افيای ،ااتباس یافتده ا تص مید گرفت د
شد هد نجد نموند ده ررارر گردد لذا  700پر شنامد توزی گردید ه د ر ا ت الشه ای
رسیاس زیاد تعداد  566پر شنامد ( 81دسصد) جم هسی گردید
ابزار گردآوری اطالعات
دس این پوهه ،از ده ارياس مصانبۀ نیمد ااتاسیافتد ه پر شنامۀ محقق ااتد ا تفاده
شده ا  .پوههش ر ررای هسب دیدگاههای متخصصا (اا ای هیأت المی مدس ا
ه مرریا ) را نا مصانبد انجام داده ا  .از نجا ه د پیرام و موض وع ای ن پ وهه،
پر ش نامۀ ا تانداسد ش دهای هج ود نداش  .ر رای جم

هسی اطالا ات از مرری ا

پر شنامۀ محقق ااتد رد هاس سفتد ا .
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نجد نمونۀ انتخاری مرریا پی ،درستانی را توجد رد جامعۀ ماسی رر ا اا جده

رد منروس تعیین سهایی یا ااتب اس ده ار ياس مص انبد ه پر ش نامد از سهای ی محت وا
ا تفاده شد ررای محا بۀ پایایی مصانبد ارتدا را  8نفر مصانبد صوست گرف .رع د از
مطالب نوشتد شده االصۀ مطالب ه مقولدهای تعیین شده دس ااتی اس ا اتید ساهنم ا ه
مشاهس ه همچنین ده نفر گاه رد سهش پوهه ،قراس گرف .نها نیي را اام ا تغیی رات
1

. Onwuegbuzie
. Leech
3
. Guest
4
. optimum allocation
2
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پیاده ازی اینی ه االصدررداسی از نکات مهد اظهاس شده ه مقولد رندی نه ا تم امی
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ه اصالنات الزم مقولد رندیها ه االصۀ نه ا سا تأیی د هردن د ر رای ر ر هسد پای ایی
پر شنامد از لفای هرهنبا ا تفاده شد پا از انجام مطالعۀ مقدماتی ه تجيید ه تحلیا
پر شنامد ها مشخ

گردید هد پایایی هیوگیهای فردی  0/86ه توانمندیهای تخصصی

 0/87ا .
روش تجزیه و تحلیل اطالعات
ررای تحلیا اطالاات ناصا از مصانبدها سهشهایی اسائد شده ا  .ه د م یت وا ر ا
177 -147؛ همبا 1ه همکاسا 125-145 :2004؛ ما و  )96-91 :2دس ای ن پ وهه،
ررای تحلیا داده ه ای ناص ا از مص انبد پ ا از ررس ی م تن مص انبد مص ادیق ه
مولفدهای مرروطد ا تخرا شد
ررای تجيید ه تحلیا دادههای همّی ماس توصیفی ه ا تنباطی ا تفاده ش د ه دس
طی توصیفی میان ین ه فراهانی محا بد ش د دس

طی ا تنباطی ارت دا از نر ر ده

هیوگی نرما رود ه هم نی هاسیاناها ررس ی شد دس مواسدی ه د دادهه ا از ای ن ده
هیوگی رراوسداس رودند زمو پاسامتریک ه دس غیر این صوست از زم و ناپاسامتری ک
ا تفاده شد زمو های موسد ا تفاده دس این پوهه ،شاما :زم و فری دمن زم و t
تک نموند ا .
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ا تفاده از نها گياسهها ه دیدگاه مصانبد ش وندگا سا تحلی ا ه رد ( هر و :2007

یافتههای پژوهش
دس این قسم .یافتدهای پوهه ،اسائد شده ا .

ئوا اه ر د یافت ده ای ناص ا از

پر شنامد می پردازد

. Campbell
. Mason
190

1
2
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مصانبد هد رد صوست جده دس مده ه ئوا دهم ه وم رد یافتدهای رد  .مده از
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سئوال اول :اا ای هیأت المی مرریا مدس ا ه مرریا را تجررد دسراسۀ هیوگیه ای
فردی موثر ه توانمندیهای تخصصی مرریا پ ی،درس تانی دس ای را چ د دی دگاههایی
داسند؟
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جدول -2ویژگیهای فردی و توانمندیهای تخصصی بدست آمده از دید مصاحبه شوندگان

3

ظاهر
متنا ب ه
سا تد

4

االقد ه
مهررانی

بب جذ هودها
داسای الم .جسمانی هاما
ادم هجود دس هف .طبقد هودها
ا تثنایی
پایین رود ن
الزمد مرری ری

2

شناا.
اود ه
شناا.
هودک

3

شناا.
اهداف
پی،
درستانی

4
نبود
را هودک

بب ایجاد مشکا دس هاس

مهاست
زرانی ه
زرا موزی

شناا .اود بب ااتماد رد نفا
ررای یافتن اصو ترریتی
موجب تنرید ررنامدسیيیها دس
مسیر اهداف
موجب یافتن سهشهای س ید رد
اهداف

افيای ،دان ،صرف ه مواتن
طرز ریا
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هیوگیهای فردی

2

مهاست
اجتماای

توانمندیهای تخصصی

متغیر

سدیف
1

مولفدها
مهاست
زرانی

شواهد گفتاسی
از اواما مهد دس جذ هودها
ایجاد انساا امنی .دس هودها را
اوش سهیی ه انده سهیی
ا تر ه هاسرردی هرد موزش
رد هودها را مهررانی
افيای ،هاسایی ه رازده ریشتر
ررقراسی استباط را هودها متنا ب را
ااالق ه سفتاسشا

متغیر

سدیف
1

مولفدها
دان،

شواهد گفتاسی
گاهی هاما نسب .رد این سشتد
افيای ،دان ،را ن وس دس
هالاهای ترری .مرری
ادم شناا .هودک مان شکا
گیری شخصی .ه ترری .دس .
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متغیر

سدیف

مولفدها

شواهد گفتاسی
بب جذ سان .تر هودها

متغیر

سدیف

مولفدها

شواهد گفتاسی
مواتن دان ،تصویر اوانی

6

مهاست
هالا
داسی
همراه را
صبر ه
نوصلد
ااتماد رد
نفا ه
انساا
مسئولی.

گاهی رد ادریات هودها

گذساند دهسههای موزشی رهيیستی
یا موزش ه پرهسش

مواتن انواع رازیهای هودها

5

دانستن سها شنا ی هودک سشد ه
سهشهای ترریتی

7

ادم هجود
امنی .دس هالا
پایین رود قدست مهاست هالا
داسی بب ادم ااتماد رد نفا
ررای رراهده گرفتن مسئولی.
هودها
ادم هجود مان ررقراسی استباط
را هودک مدیر ه هالدین

شناا.
انواع
رازیها

بب نبود ثبات ه

بب فعا تر شد ه ان یي ریشتر
ررای هاس

6

7

االقی.

تجررد

دسک نق ،ا ا ی رازی دس
یادگیری هودها
داشتن ذهن االق ه منعطف
ا تفاده از امکانات اطراف رد
رهترین نحو

افيای ،دهسههای موزشی ه
هاسهسزی
ا تفاده از تجررۀ مرریا را ارقد
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5

تحصیال
ت
متنا ب

تحصیا دس سشتد هایی را گرای،
پی،درستانی یا سشتۀ مشارد
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متغیر

سدیف
8

مولفدها
مهاست
نرهتی

شواهد گفتاسی
ایجاد قاطعی .دس مرری
جنب ه جوش مرری

متغیر

سدیف

8
موزش مفاهید ه س اند منروس رد
طوس هاما رد هودها رد ه یلۀ
نرهات د  .ه صوست

شناا.
سهشهای
تدسیا ه
ترریتی

شناا .سهشها ه زما ا تفاده از
دانستن انواع سهشهای ترریتی ه
اصو ترریتی
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مولفدها

شواهد گفتاسی
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سئوال دوم :از دیدگاه مرریا هیوگیهای فردی موثر مرریا پی،درستانی دس ایرا رای د
چد مواسدی راشد؟
رد منروس ررس ی هضعی .این هیوگیها نسب .رد یکدی ر ه رد لحاظ تعیین
اهلوی .ه ستبدرندی این هیوگیها دس نیطۀ اصوصیات فردی از زمو فریدمن ا تفاده
شده ا  .هد نتایج این زمو دس جده ( )3اسائد شده ا .
جدول : 3نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی خصوصیات فردی
ردیف
2
3
4
5

7
8
9
10

13

0/42
0/43
0/47

7/77
7/69
7/67

0/46
0/49

7/50
7/15

0/59
0/56

6/67
6/61

0/58

6/55

0/56

6/52

0/56
0/58
0/68

6/33
6/29
6/15

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول شماره ،3نتیجه آزمون فریدمن (که براي
بررسی معناداري رتبهبندي در این آزمون از آماره خی دو استفاده میشود) با آماره
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11
12

رراوسداسی از
شخصیتی
4/80
اوش الق ه اوش رراوسد رود
4/79
داشتن هجدا فعالی.
داشتن الم .جسمانی متنا ب ررای 4/77
هاس دس پی،درستانی
4/76
االقدمندی رد نرفۀ مرری ری
رراوسداسی از مهاستهای ررقراسی 4/70
استباط هالمی
رراوسداسی از سهنیۀ تواض ه فرهتنی 4/61
توانایی انجام هاسِ گرههی ه مسئولی4/60 .
پذیری
رر اوسداسی از مهاستهای ررقراسی 4/59
استباط غیر هالمی
داشتن ظاهری سا تد ه متنا ب را 4/58
منيل .معلمی
4/56
داشتن قدست تصمید گیری
4/55
رراوسداسی از ااتماد رد نفا راال
رراوسداسی از هوش هیجانی راال مانند 4/50
اود گاهی ا تقال ه جر ت هسزی
*ρ<0.05

*464/563
Sig: 0.000

6

الم .سهانی ه 4/86

میانگین رتبه به
ترتیب اولویت
8/12
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1

گویههای خصوصیات فردی

میانگین

انحراف
معیار
0/37

خی
دو
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 464/563در سطح  0/05معنی دار است ( ) p<0/05لذا تمام ویژگیهاي ذکر شده در
پرسشنامه به عنوان ویژگیهاي مطلوب تأثیرگذار در رشد حرفهاي مربیان پیشدبستانی
محسوب میشود .بر اساس نتایج حاصل شده« ،برخورداري از سالمت روانی و شخصیتی،
خوش خلق و خوش برخورد بودن ،و داشتن وجدان فعالیت» به عنوان ویژگیها داراي
اولویت اول تا سوم در حیطۀ خصوصیات فردي میباشند و گویۀ «برخورداري از هوش
هیجانی باال مانند خودآگاهی ،استقالل ،و جرأت ورزي» در رتبۀ آخر قرار گرفته است.
شایان ذکر است که میانگین همۀ گویهها باالتر از میانگین فرضی پژوهش میباشد و نشان
گیرند.
همچنین ،از آزمون  tتک نمونه براي مقایسه میانگین نمرۀ حیطۀ خصوصیات فردي
مربیان پیشدبستانی با معیار فرضی تعیین شده براي تعیین میزان توجه به حیطۀ مورد نظر از
دیدگاه این مربیان استفاده گردیده است .قابل ذکر است که در پژوهش حاضر ،میانگین 4
به عنوان توجه مناسب از دیدگاه مربیان تعیین شده ،که عدد باالتر از آن به عنوان توجه
ویژه از سوي مربیان پیشدبستانی مورد نظر قرار گرفته است.
جدول :4آزمون مقایسه میانگین نمره دیدگاه مربیان در حیطۀ خصوصیات فردی با معیار
فرضی تعیین شده( tتک نمونه)
شاخص آماري
متغیر

خصوصرررررررریات

متغیر

استاندارد

فرضی

4/67

0/32

4

565

49/15

0/000

بر اساس جدول شماره ،4در حیطۀ خصوصیات فردي ،مقدار  tمشاهده شده بزرگترر
از مقدار  tبحرانی جدول در سرطح خطراي  5درصرد و برا درجره آزادي  565مریباشرد .برا
آزمون انجام شده H0 ،رد میشود و در نتیجه میانگین جامعه باالتر از  4مریباشرد .بنرابراین
می توان گفت که مربیان پیشدبستانی بیشتر از معیار تعیین شده به خصوصیات فردي مروثر،
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فردي

میانگین

انحراف

میانگین

درجه آزادي

مقدار t

Sig
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توجه داشته اند .به عبارت دیگر ،خصوصیات فردي مطرح شرده از توجره ویرژهاي از سروي
مربیان پیشدبستانی برخوردار بوده است.
سئوال سوم :از دیدگاه مربیان ،توانمندیهاي تخصصی الزم براي مربیان پریشدبسرتانی در
ایران چه مواردي باید باشد؟
به منظور بررسی وضعیت این توانمنديها نسبت به یکدیگر و به لحاظ تعیین اولویت و
رتبهبندي این گویهها در حیطۀ توانمنديهاي تخصصی از آزمون فریدمن استفاده شده
است که نتایج این آزمون در جدول ( ) 5ارائه شده است.

ردیف
3
4
5

8
9
10
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7

*268/041
Sig: 0.000

6
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1
2

جدول  :5نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی توانمندیهای تخصصی
میانگین
رتبه به
انحراف
خی دو
گویههای توانمندیهای تخصصی میانگین
ترتیب
معیار
اولویت
6/16
0/59
4/63
توانایی مدیری .هالا
6/10
0/53
4/62
شنایی هافی را اهداف ه
موضواات مهد دهسه پی،درستانی
5/98
0/58
4/59
شنایی هافی را اصو یادگیری ه
تدسیا رد هودک
5/87
0/58
4/57
شنایی هافی رد سهشها ه اصو
ترریتی هودک
5/46
0/64
شنایی را مهاستها ه پی ،نیازهای 4/47
یادگیری دس هودها مانند
مهاستهای زرانی دان ،ه دسک
مطلب نافرد مهاستهای شناای
ه ا تدال دیداسی ه ف ایی
5/40
0/64
4/46
شنایی را مرانا سشد جسمانی
شنااتی زرانی ه نرهتی هودک
5/20
0/65
4/42
داسا رود مهاستهای هنری مانند
نقاشی قصد گویی نمای ،ه
هاسد تی
5/12
0/73
4/39
تجررد املی هاس دس پی،درستانی
4/87
0/70
4/33
توانایی تهید طرح دسا
4/83
0/74
4/32
گاهی رد فناهسیهای جدید دس
نوزۀ پی ،درستانی
*ρ<0.05
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بر اساس نتایج ارائه شده در جدول باال ،نتیجه آزمون فریدمن (که براي بررسی معناداري
رتبه بندي در این آزمون از آماره خی دو استفاده میشود) با آماره  268/041در سطح
 0/05معنی دار است ( ) p<0/05لذا تمام توانمنديهاي ذکر شده در پرسشنامه به عنوان
توانمنديهاي تأثیرگذار در رشد حرفهاي مربیان پیشدبستانی محسوب میشود.
بر اساس نتایج حاصل شده« ،توانایی مدیریت کالس ،آشنایی کافی با اهداف و
موضوعات مهم دورۀ پیشدبستانی و آشنایی کافی بر اصول یادگیري و تدریس به کودک»
میباشند و توانمندي «آگاهی به فناوريهاي جدید در حوزۀ پیش دبستانی» در رتبۀ آخر
قرار گرفته است .میانگین تمام گویهها از میانگین فرضی پژوهش بیشتر میباشد و این نشان
دهندۀ آن است که همه آنها از درجه اهمیت باالیی برخوردارند و باید مورد توجه قرار
گیرند.
همچنررین ،از آزمررون  tتررک نمونرره بررراي مقایسرره میررانگین نمرررۀ حیطررۀ توانمنررديهرراي
تخصصی مربیان پیشدبستانی با معیار فرضی تعیین شده براي تعیرین میرزان توجره بره حیطرۀ
مورد نظر از دیدگاه این مربیان استفاده گردیده است .نتایج این آزمون در جدول ( )6ارائره
شده است.
جدول :6آزمون مقایسه میانگین نمره مربیان در حیطۀ توانمندیهای تخصصی با معیار
فرضی تعیین شده
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به عنوان توانمنديهاي داراي اولویت اول تا سوم در حیطۀ توانمنديهاي تخصصی

( tتک نموند)
شاا

ماسی

متغیر

متغیر

ا تانداسد

فرضی

زادی

توانمندیهای تخصصی

4/48

0/44

4

565

25/95

0/000

رر ا اا جده شماسه  6دس نیطۀ توانمندیهای تخصصی مقداس  tمشاهده
شده ريسگتر از مقداس  tرحرانی جده دس طی اطای  5دسصد ه را دسجد زادی 565
میراشد را زمو انجام شده  H0سد میشود ه دس نتیجد میان ین جامعد راالتر از 4
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میان ین

انحراف

میان ین

دسجد

مقداس t

Sig
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میراشد رنارراین میتوا گف .هد مرریا پی،درستانی ریشتر از معیاس تعیین شده دس
توانمندیهای تخصصی توجد داشتداند رد اباست دی ر توانمندیهای تخصصی مطرح
شده از توجد هیوهای از دیدگاه این مرریا پی،درستانی رراوسداس ا .
بحث و نتیجه گیری
دس پوهه ،ناضر تالش گردید تا رد ررس ی هیوگیها فردی ه توانمندهای تخصصی
موثر دس سشد نرفدای مرریا پی ،درستانی پردااتد شود این پوهه ،دس ده مرنلد
ااتاس یافتد شره .ه رد ررس ی موضوع رپردازند پا از ا تخرا مهمترین مؤلفدها ه
طرانی پر شنامدای را ئواالت رستد پا ( رد شیوۀ لیکرت نررات  565تن از مرریا
پی ،درستانی پر یده شد
تجيید ه تحلیا یافتدهای مصانبدها نشا میدهد هد هیوگیهای فردی موسد نرر
نها اباستند از« :مهاست زرانی مهاستهای اجتماای ظاهری متنا ب ه سا تد االقد ه
مهررانی تحصیالت منا ب مهاست هالا داسی همراه را صبر ه نوصلد ااتماد رد
نفا ه انساا مسئولی .مهاست نرهتی» رر ا اا نتایج ناصا از پر شنامد
«رراوسداسی از الم .سهانی ه شخصیتی اوش الق ه اوش رراوسد رود ه
داشتن هجدا هاسی ه فعالی ».دس اهلوی .اه تا وم قراس گرفتداند شایا ذهر ا .
هد میان ین تمام گویدها راالتر از میان ین فرضی پوهه ،روده ه نشا دهنده

ا .
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انجام شد هد دس مرنلۀ اه

از افراد صانبنرر اوا تد شد تا دس مصانبدهایی نیمد

هد همۀ نها از دسجۀ اهمی .راالیی رراوسداساند ه راید موسد توجد قراس گیرند
از نجا هد این مؤلفدها از اهمی .راالیی دس هیوگیهای فردی موسد نیاز مرریا
پا مرریا راید ررای هسب این قارلی.ها تالش نموده ه جه .اطمینا از داشتن این
هیوگیها موسد اسزیاری قراس گیرند این اسزیاریها میتواند تو ط مدیرا مراهي ه یا
هاسشنا ا متولی امر موزش رد مرریا صوست پذیرد زیرا دس صوست هد اهمی.
شمرده شد هیوگیهای موسد نیاز مرریا ه مهد تلقی شد مواسدی هد چو دسیاف.
نقوق هد ادم تقاضای ریمد تو ط مرری ادم توجد رد ان یيه نها ررای انتخا

این

199

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.4.8.181

پی،درستانی رراوسداسند لذا تأثیر زیادی دس رازده هاسی ه جذ

هودها رد نها داسند
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شغا ه یا ادم توجد رد مدسک تحصیلی مرریا هد رد هودها ه هد رد جامعد

یب

هاسد اواهد شد چو این دهسۀ تحصیلی اهلین دهسه ا  .هد هودک هاسد یستد
موزش میشود دس صوست رراوسد را فردی هد صالنی.های الزم سا نداسد ه هسب
نکرده دس تحقیقات نشا داده شده هد میا ه سغب .هودک سا ررای گذساند دهسههای
رعدی تحصیلی تح .شعاع قراس داده ا  .تمام هیوگیهای ذهر شده دس پر شنامد از
اهمی .راالیی رراوسداس ا  .زیرا میان ین ناصا از تجيید ه تحلیا پر شنامد از
میان ین فرضی هد ( )4دس نرر گرفتد شده رود ریشتر ا  .لذا رراوسداسی از تمام این
مراهي معرفی میهنند راید موسد توجد جدی قراس گیرد
ررای توانمندیهای تخصصی مصانبد شوندگا دان ،تجررد شناا .انواع
سهشهای تدسیا ه سهشهای ترریتی شناا .هودک ه شناا .اود شناا .انواع
رازیها مهاستهای زرانی ه زرا موزی ه االقی .سا ررای مرری الزم میدانند
نتایج ناصا از پر شنامد توانایی مدیری .هالا شنایی هافی را اهداف ه
موضواات مهد دهسۀ پی،درستانی ه شنایی هافی رر اصو یادگیری ه تدسیا رد
هودک دس اهلوی .اه تا وم قراس گرفتداند اما را این هجود نمیتوا گف .هد
گویدهای دی ر هد اهمی .هستند زیرا میان ین تمام گویدها از میان ین فرضی ریشتر
روده هد این نشا دهندۀ اهمی .همد گویدها از دید مرریا میراشد ه راید موسد توجد
د  .اندس هاسا قراس گیرند
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هیوگیها ررای انتخا

مرری راید تو ط مدیرا مراهي ه یا ازما هایی هد مرریا سا رد

تجررد نشا داده هد چ ون ی مدیری .هالا شناا .اهداف ه رد هاسگیری
سهشهای تدسیا رده

موزش هسب نخواهد شد همانطوس هد دس نتایج ناصا از

ه ایجاد ااتماد دس مرری ررای رر اهده گرفتن مسئولی .ن هداسی هودها می شود
توانایی مدیری .هالا ررای مرریا پی،درستانی مهد ه ررجستد تلقی میشود زیرا
هودها دس این نین جنب ه جوش ه هیجا ریشتری داسند ه این توانایی رد مرریا
ررای موفقی .دس این نرفد همک هافری میهند مرریا راید ررای هسب چنین
توانمندیهایی دهسههای موزشی ه دان،افيایی سا را اهمی .تلقی نموده دس صوست
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مصانبد اشاسه شد داشتن توانایی مدیری .هالا بب ایجاد محیطی امن ررای هودها
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شنا نبود رد اهداف ه ندانستن چ ون ی س ید رد این اهداف توانایی مدیری .هالا
از اهدۀ مرری ااس ا  .ه مرری سا دچاس ردسگمی میهند پا راید ررای هرچد
پرراس شد این دهسهها تالش گردد ه مواد موزشی دس این دهسهها رد گوندای تنرید
شود هد مرریا رتوانند از این دهسهها ا تفاده هافی سا ررده ه توانایی الزم سا رد صوست
نرفدای هسب نمایند ه ررای اجرای

ها دس هالا را مشکا سهرره ن ردند االهه رر

مواسدی هد ذهر شد داشتن مهاستهای هافی دس این زمیند دانستن انواع سهشهای
ترریتی ه داشتن تجررد هافی را گذساند هاسهسزی نیي از اهمی .زیادی رراوسداس ا .
تحصیا ماده هند
پوهه،های انجام شده ررای از هیوگیهای مرریا پی،درستانی سا ریا هردهاند
هد را تحقیق ناضر همخوانی داسد نتایج

ئوا های پوهه ،را نتایج تحقیقات

یازیکی( )2013شاهین ه همکاسان )2013(،ییا دیي الس ه هاسگی( )2010هون

ه

همکاسا ( )2008پوشند اسرهی ه الی پوس( )1391مدسیک( )2012اهالا ه
المکا ه ( )2007شین( )2005یا هسو( )2002الفرنی( )2006هد و میراشد
مطالعۀ تحقیقات انجام شده دس زمینۀ هیوگیهای مرریا ه معلما نشا میدهد هد
مرریا راید از هیوگیها ه توانمندیهای زیادی رر اوسداس راشند همۀ این هیوگیها ه
توانمندیهای مذهوس دس نتایج تحقیقات انجام گرفتد را نتایج ناصا از پوهه ،ناضر
همخوانی داشتند را توجد رد اهمی .ه نق ،موثر مرریا پی،درستانی رد انوا یکی از
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هد دس صوست هد توجهی رد نها مرری نمی تواند هودها سا ررای دهسههای رعدی

اواما تأثیرگذاس دس مسیر پیشرف .ه یادگیری هودها توجد رد این هیوگیها ه رد
هاسگیری نها ه تالش ررای هسب ه متبحر شد دس مهاست مرری ری نیاز رد هم .ه
تالش مرریا این مقط تحصیلی داسد را توجد رد نتایج ناصا پیشنهاداتی رد انوا

ه جسمانی دس اوا  .هنند
 -2مرریا ررای پی ررد رد هیوگیهای الزم مانند االقد رد هودک اوش القی
ه اوش سه رود ه انساا مسئولی .مرریا سا رد شرط هاسهسزی دس مرهي رد مدت
یک الی ده ماه ا تخدام هنند
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ساهکاس دس ذیا اسائد شده ا  .هد اباستند از:
 -1مدیرا مراهي ررای ا تخدام مرریا از نها گواهی پيشکی ررای الم .سهانی
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 -3مرریا داسای مدسک مرتبط هاسشنا ی ه راالتر راشند ه نتماً مدسک مرری ری
سا از موزش ه پرهسش یا رهيیستی را ن وس دس دهسهها دسیاف .هنند
 -4مدیرا مرهي رعد از ا تخدام مرری سهی هاس نها نراست هافی داشتد راشد
 -5مدیر مرهي مرریا سا هاداس رد هاسِ گرههی ه تعاما را مرریا دی ر هند
 -6مدیر مرهي ررای رد سهز هرد اطالاات مرریا اود هر چند ماه یک راسهاسگاه
تشکیا دهد ه از مرریا را تجررد ه گاه رد تکنولوژی سهز دنیا داوت هند
 -7دس صوست مشاهده اشتباه از مرری مدیر مرهي هظیفد تذهر رد اه سا داسد تا
اود سا اصالح هند
هرمرری دس هالا میراشد
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