فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي ،سال شانزدهم ،شماره  ،48بهار و تابستان  93 :6931ـ 48

میزان اثرگذاری و اولویتِ شاخصهای رفتاری استادان و مربیان
موفق بر تربیت دانشجوی تراز انقالب اسالمی و ارائه الگوی
رفتاری مناسب (مطالعه موردی یکی از دانشگاههای تهران)

دریافت مقاله9316/00/03 :

محمدباقر بابایی طالتپه

1

علی آبیاتی

2

پذیرش نهایی9316/99/09 :

چکیده

در این پژوهش برای نخستینبار رفتار تأثیرگذار استادان و مربیاان موفا بار تربیات دانیاتوی تاراال انقا
اس می در جامعه آماری  391نفری اال استادان ،مربیان ،فرماندهان و دانیتویان دانیااا ماورد بررسای اارار
گرفت .هدف پژوهش کیف میزان اثرگذاری و اولویتِ شاخصهای رفتاری استادان دانیااا بار ویژگیهاا و
شاخصهای تربیتی دانیتوی تراال انق

اس می است .با استناد به مبانی تربیت اصای اسا می ،بیانااق مقاا

عظمای والیت ،اسناد نقیه جامع علمی کیور و ویژگیها و شایستایهای استادان طب آخرین سند اب غای،
رفتار استادان مورد ارالیابی ارار گرفت .پژوهش ،توصیفی ا تحلیلی ،و اال لحاظ ماهیت اال نوع کاربردی است.
در پایان اال متموع شایستایهای سیویک گانه شایو ناماه شایساتایهاای اساتادان تاراال انقا

اسا می،

چهارد گویه اثرگذار بر تربیت دانیتویان به دست آمد که اال این بین ،اثرگذارترین گویهها ضریب هوشی،
الاو بودن در اخ ق و رفتار ،آشنایی با حوال تحقی و پژوهش و دانش تخصصی (تحصی ق) استادان است
و نیز با توجه به تحلی اثرگذاری این گویهها بر تربیت دانیتویان ویژگیهای مؤمن ،متاهد ،والیی ،انق بای،
مردمی و بصیر به صورق جداگانه ،الاویی به دست داد که برای استادان و مدیران تربیتی دانیااا هاا بسایار
مؤثر است.
کلید واژهها :رفتارشناسی ،استاد موف  ،تربیت ،دانیتوی تراال انق

 9ا دانییار دانیاا جامع اما حسین علیهالس
 2ا دانش آموخته رشته مدیریت امور دفاعی دانیاا جامع اما حسین علیهالس

اس می.

mbbabaee@ihu.ac.ir
qwe110.ali@gmail.com
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مقدمه
عصر کنونی ،عصری است که هدف آموالش دانیاا انق بی ،تنها انتقال میراث علمی و تتربه
بیری نسلهای گذشته به نس جدید نیست ،بلکه رسالت آموالش ،ایتاد تغییراق مطلو

در نارشها،

شناختها و در نهایت رفتار انسانها و بویژ دانیتویان است .اال اهداف راهبردی دانیاا تراال انق
اس می ،اعت و شکوفایی ارالشهای اس می ،ملی ،ساالمانی و بینش همهجانبه دانیتویان به منظور
رسیدن به الاوها و اسو های مورد انتظار است .در به انتا رساندن این رسالت در دانیاا ها استادان و
مربیان نقیی اساسی و بسیار مهم به عهد دارند؛ الیرا ع و بر داشتن نقش هدایتی و حمایتی ،مسئولیت
انتقال فرهنگ ساالمانی ،اس می و انسانی ،و ایتاد تغییراق مطلو

در رفتار دانیتویان جوان متعهد

انق بی را بر عهد دارند.
بدون تردید دانیاا ها بر رفتار و شخصیت دانیتویان تأثیر ااب توجهی میگذارند به طوریکه
میتوان گفت هدف دانیاا های در تراال انق

 ،تربیت دانیتوی متعهد و متخصصی است که بتوانند

با بهر گیری اال دانش و توان خود اال دستاوردهای انق

اس می حراست و ناهبانی کنند و لذا حائز

اهمیت است؛ الیرا در این دانیاا به لحاظ وضع خاص اال جمله تعلیم و تربیت شبانه روالی و
آموالشهای کاربردی و تخصصی ،عوام دیاری نیز در رفتار دانیتویان دخالت دارد که به عقید
کارشناسان ،ویژگیهای تربیتی استادان و مربیان یکی اال مهمترین این عوام است .مربیان یاانهای
دانیتویی ع و بر نقش تدریس علمی خود ،نقش تربیتی نیز ایفا میکنند به طوریکه آنان در تغییر و
اص ح رفتار دانیتویان و تکوین شخصیت نظامیاری نقش عمد دارند و هدف آنها تربیت دانیتویان
جوان اال ابعاد مختلف دینی ،جسمانی ،روانی و حرفهای است.

بیان مسئله
یکی اال مؤلفههای اساسی نظا تعلیم و تربیت ،یاددهی ا یادگیری است .عناصر اساسی این مؤلفه
استاد و فراگیر است .علت تأکید بر نقش استاد و فراگیر بویژ استاد در فرایند یاددهی ا یادگیری این
است که تأثیرگذاری دیار عوام آموالشی اال جمله اهداف آموالشی ،برنامههای درسی ،محتوای
کتابهای درسی و روشهای آموالشی اال طری استاد به سمت فراگیر صورق میگیرد .به همین دلی ،
نظا آموالشی نخست باید هرگونه اص ح و باالناری در نظا آموالشی را به فرایند یاددهی ا یادگیری و
نقش استاد و فراگیر (بویژ استاد) معطوف دارد.
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پژوهیاران ،صاحبنظران و نویسندگان در بییتر طرحهای تحقیقی و نوشتههای خود به بخیی اال
شاخصهای رفتاری استادان بر تربیت دانیتویان تأکید ،و اال پرداختن به برخی دیار اال شاخصهای
رفتاری چیمپوشی کرد اند .ضمناً شیو نامه استادان در خرداد ما سال  9319طی نوشتاری تمامی
شاخصهای رفتاری استادان را در چهار شاخه کلی رفتارهای ذاتی استادان ،رفتارهای ارالشی استادان،
رفتارهای حرفهای استادان و رفتارهای تخصصی استادان به دانیاا اب غ کرد.
در این پژوهش تمامی رفتارها ،کنیها و واکنیهای استادان و مربیان طب الاوی اب غی شیو نامه
استادان تراال انق

اس می ،انتخا شد است تا در این مدق دو ساله اب غ شود و اجرای آن در یکی

اال مراکز آموالش عالی نیروهای مسلح ،میزان اثرگذاری تکتک عناصر رفتاری استادان بر تربیت
دانیتویان در محیطی میخص و با تمامی گویههایش مورد ارالیابی ارار گیرد.

سؤال اصلي
میزان اثرگذاری و اولویتِ شاخصهای رفتاری استادان بر ویژگیها و شاخصهای تربیتی دانیتوی
تراال انق

چقدر است و الاوی مناسب در این راستا چیست؟

سؤال فرعي
 9ا میزان اثرگذاری و اولویتِ ویژگیهای ذاتی استادان دانیاا تراال انق

اس می بر تربیت

دانیتو چقدر است؟
 2ا میزان اثرگذاری و اولویتِ ویژگیهای ارالشی استادان دانیاا تراال انق

اس می بر تربیت

دانیتو چقدر است؟
 3ا میزان اثرگذاری و اولویتِ ویژگیهای حرفهای (معلمی) استادان دانیاا تراال انق

اس می بر

تربیت دانیتو چقدر است؟
 9ا میزان اثرگذاری و اولویتِ ویژگیهای تخصصی استادان دانیاا تراال انق

اس می بر تربیت

دانیتو چقدر است؟
 5ا الاوی مناسب استادان تراال انق

برای تربیت دانیتو چیست؟

مفاهیم نظري پژوهش
رفتار :منظور اال رفتار ،متموعه نارشها ،باورها ،عادتها ،کنیها و واکنیهایی است که اال هر انسانی
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سر میالند و نسبتا پایدار ،ااب میاهد و ارالیابی و ااب پیشبینی است (افروال.)95 :9335 ،
طب تعریف افروال اال رفتار ،که به آن اشار شد و تعریف واتسون در مورد موضوع مورد مطالعه
رفتار آدمی چه آن کردارها و گفتارهایی ،اعم اال اینکه آموخته یا ناآموخته باشد ،تعریف ذی مبنای
پژوهش است:
رفتارشناسي :مطالعه رفتار آدمی اال جمله نارشها ،باورها ،عادتها ،کنیها و واکنیهایی است که اال
هر انسانی سر میالند و نسبتا پایدار ،ااب میاهد و ارالیابی و ااب پیشبینی است؛ اعم اال اینکه آموخته
یا ناآموخته باشد.
استاد :تربیت دهند ای است که با داشتن شایستایهای الال (ارالشی ،حرفهای ،تخصصی و
ساالمانی) برای تعلیم و تربیت به کارگیری میشود و دارای هویت ساالمانی و غیر ساالمانی است که اال
لحاظ سیر خدمتی به پنج طبقه (کمک مربی ،مربی ،مربی ارشد ،مربی خبر  ،مربی عالی) تقسیم خواهد
شد (شیو نامه اساتید.)3 :9319 ،
منظور اال استاد در این پژوهش اعم اال استاد ساالمانی و غیر ساالمانی ،در پنج طبقه (کمک مربی،
مربی ،مربی ارشد ،مربی خبر  ،مربی عالی) است.
ويژگیهاي استاد موفق
در چیمانداال آموالشی دانیاا اس می طب سند چیم انداال اف  ،9909ویژگیهای استادان و مربیان
اینگونه برشمرد شد است :برخوردار اال استادان عالم ،متدین ،انق بی ،محق و مولد علم نافع ،کارامد
و منطب با آموال های دینی و وحیانی ،عدالتخوا و آالاداندیش ،تربیت یافته در مکتب اس

و انق

،

مسئولیتپذیر در عرصههای سیاسی ،اجتماعی و ااتصادی با توان دانش آموختاانی متخصص ،متعهد،
خ ق و کارافرین ،تولیدکنند محتوای منطب بر دین ،عدالت محور ،معتقد به نورانیت و ادسیت علم و
تکریم عالم و متعلم (سند دانیاا اس می.)6 :9312 ،
هاردن در تعریف استاد خو میگوید :استاد خو کسی است که باه یادگیری دانیتویان کمک
میکند و این کار را با چند روش انتا میدهد؛ به عبارق دیار ،نقش مدرس اال ارائه صرفا اط عاق
فراتر میرود و باید نقش جداگانهای در فرایند آموالش ایفا کند .به ع و در بررسی ویژگیهای استاد
خو

باید به دیدگا بنیادی حاکم بر آموالش یعنی استادمحوری و یادگیرند محوری توجه کرد .در

دیدگا استاد محور ،استاد انتقال دهند اط عاق است و اط عاق اال استاد متخصص به دانیتوی غیر
متخصص انتقال مییابد؛ اما در دیدگا یادگیرند محور ،تأکید بر ع اه و دیدگا دانیتویان به عنوان
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یادگیرند است و به تعریف متفاوتی اال ویژگیهای استاد خو میانتامد .هاردن و کروسبی 9در بررسی
ویژگیهای استاد خو

اخت ف نظرهای الیادی دارند .برخی اال محققان توجه به ویژگیهای فردی

دانیتویان در تدریس را اساس ارار داد اند .دکستر ،2و برخی دیار (اسکودا) ایتاد فضا و جو
مساعد ک سی برای یادگیری را ویژگی اصلی استاد خو و مؤثر دانستهاند؛ اما به طور کلی ویژگیهایی
چون دریافت باالخورد ،ارالیابی مناسب ،ایتاد فرصت یادگیری ،داشتن رابطه تعاملی ،ایتاد انایز برای
یادگیری و ...اال ویژگیهای استادان خو است که توسط محققان مختلف مورد تأکید ارار گرفته است
(پیوک ،3وودروف ،9وانهای ،5پر و تیمپرلی)6؛ با این حال تاکنون هیچ یک اال این تحقیقاق به طور
جامع و کام به بیان همه ویژگیهای استاد خو

توجه نکرد  ،و هرکدا بر بعد خاصی اال ویژگیها

تأکید کرد اند .به طور کلی استاد و آموالشار خو

برای موفقیت در کار خود باید دانیتویان را

بیناسد؛ به یادگیری آنها متعهد باشد؛ اال موضوعاق مختلف مورد نیاال دانیتویان و چاونای تدریس
آنها آگا باشد؛ در جهت رشد دانیتویان ت ش کند؛ دلسوال دانیتویان باشد و دربار رفتار و
فعالیتهای خود به صورق سامانمند تفکر کند (جوهانسون و هورن .)3بر این اساس ،ویژگیهای استاد
خو

دربرگیرند همه مسائ مربوط به روابط حرفهای استادان با دانیتویان است .مسائ مربوط به

تدریس ،پژوهش ،روابط فردی و ویژگیهای شخصی و ،...استاد خو

را اال استادان دیار متمایز

میکند.
ويژگیهاي استادان و مربیان بر اساس اهداف کلي نظام تربیت و آموزش سپاه
ویژگیهای استادان و مربیان بر اساس اهداف کلی نظا تربیت و آموالش در بخش کلیاق شیو نامه
مربیان سپا که اال مبانی و مستنداق شیو نامه به شمار میرود:
 9ا اال لحاظ اعتقادی (مؤمن ،دارای بصیرق دینی ،مطیع والیت مطل فقیه ،تکلیفگرا و حافظ
حدود الهی)
 2ا اال لحاظ روحیه جهادی و عاشورایی (سختکوش ،برخوردار اال روحیه تکلیف محوری ،ایثار و
شهادق طلبی ،ظلم ستیزی ،دفاع اال ح  ،شتاع و خطر پذیر)

1. Harden & Crosby
2. Dexter
3. Peacock
4. Woodruff
5. Wanhai
6. Parr Timperly
7. Johanson & Horne
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 3ا اال لحاظ دفاعی (سخت و نر ) و امنیتی (برخوردار اال مهارتهای دفاعی سخت و نر و امنیتی
برای ایفای نقش در اجرای مأموریتها)
 9ا اال لحاظ اخ ای و رفتاری (الاو در صفاق و فضای اخ ای و مبرا اال آلودگیها و رذای
نفسانی ،منضبط و اانونارا ،متعهد به حقوق دیاران و دارای ادرق تأثیرگذاری مثبت بر دیاران)
 5ا اال لحاظ روحی ،روانی و فکری (اه فکر و اندییه ،دارای روحیه تحولی و نوشوندگی ،خ ق،
با ثباق در رفتار ،منطقی دارای روحیه نیاط ،امید و مثبت ناری وااع بینانه ،نقاد و نقد پذیر)
 6ا اال لحاظ علمی و تخصصی (کارامد ،آگا به دانیهای نوین در حوال های دفاعی ،توانمند در
مقابله با تهدیداق و دارای تخصص و مهارق الال در تحق رسالت سپا )
 3ا اال لحاظ جسمی (ورالید و چاالک ،اوی و سالم ،دارای استقامت و ادرق بدنی و آمادگی
دفاعی متناسب با مأموریتها)
ویژگیها و شایستایهای مربیان طب آخرین سند اب غی شمار  613تاریخ چهار خرداد ما سال
 9319فرماندهی ک سپا در چهار بعد توان و استعدادهای ذاتی (د مؤلفه) ،شایستایهای ارالشی (6
مؤلفه) ،شایستایهای حرفهای (د مؤلفه) ،شایستایهای تخصصی (پنج مؤلفه) و در  39مؤلفه اب غ
شد است.
 6ـ شايستگيهاي ذاتي

ا وضعیت ظاهری (ترکیب ظاهری ،س مت جسمانی ،تواالن جسمی ،چهر )
ا بیان (شیوا و رسا بودن بیان ،جذابیت ک  ،توان ادای کلماق و حروف)
ا نوع گویش (مطاب عرف منطقه ،گویش دلنیین ،ایراد وارد نبودن در گویش)
ا وضعیت هوشی (ضریب هوشی )990
ا وضعیت روحی ،روانی (دارا بودن تواناییهای ذهنی و نداشتن آسیبهای روانیناختی)
ا توان فکری (ع اه به مطالعه و یادگیری ،حرف و فکر داشتن ،ادرق تتزیه و تحلی و تفکر
خ ق)
ا توان تفهیم (گزید گویی ،انتقال موضوع)
ا توان مدیریتی (مدیر بودن ،جذبه داشتن)
ا توان ارتباطی (رابطه برارار کردن ،اشتیاق به وجود آوردن ،رفی شدن)
ا انایز و ع اه (ع امندی به کار تعلیم و تربیت ،تعلیم و تربیت را عبادق دانستن)
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 2ـ شايستگيهاي ارزشي

ا اعتقادی (مؤمن ،دارای بصیرق دینی ،مطیع والیت مطل

فقیه ،شناخت احکا مبت

به،

تکلیفگرا ،حافظ حدود الهی)
ا روحیه جهادی (سختکوش ،برخوردار اال روحیه تکلیف محوری ،ایثار و شهادق طلبی ،ظلم
ستیزی ،مدافع ح  ،شتاع و خطر پذیر)
ا اخ ای و رفتاری (الاو در صفاق و فضای اخ ای ،مبرا اال آلودگیها و رذای نفسانی ،منضبط و
اانونارا ،متعهد به حقوق دیاران ،ادرق تأثیرگذاری مثبت)
ا روحی ،روانی (دارای روحیه تحولی و نوشوندگی ،باثباق در رفتار ،منطقی ،نقاد و نقد پذیر،
دارای روحیه نیاط ،امید افزایی ،مثبت ناری وااع بینانه)
ا جوهر انق بیاری (مدافع ارالشها ،مقاو در آسیبها ،بیاعتنا نبودن در چالیها)
ا روحیه ارآنی (روخوانی روانخوانی و صحیح خوانی ،شناخت و تسلط بر استفاد کاربردی بر
آیاق مرتبط با رشته تخصصی و تعلیم و تربیت)
 9ـ شايستگيهاي حرفهاي

ا حوال علو تربیت انسانی (شناخت اهداف ،اصول ،الزاماق و روشهای تربیت)
ا حوال علم روانیناسی (آشنایی با روشهای تربیتی ،مخاطب شناسی ،مهارتهای ارتباطی)
ا حوال برنامهریزی آموالشی و درسی (آشنایی با اصول و مراح برنامهریزی آموالشی و درسی)
ا حوال طرح درس نویسی (آشنایی با اصول و فرایند تدوین محتوا)
ا حوال تتهیزاق آموالشی (آشنایی با وسای  ،تتهیزاق و فناوریهای نوین آموالشی)
ا حوال روشها و فنون تدریس (آشنایی با الاوها ،روشها و فنون مختلف تدریس)
ا حوال ارالشیابی تربیتی ،آموالشی (آشنایی با اهداف ،اصول و مراح ارالشیابی تربیتی ،آموالشی)
ا حوال کیف و پرورش استعداد (آشنایی با شیو های شناسایی ،حفظ و پرورش استعدادها)
ا حوال مطالعه ،تحقی و پژوهش (آشنایی با اصول و روشهای مطالعه ،اصول ،مراح و شیو
پژوهش)
ا حوال کتابت جزو  ،مقاله و کتا (آشنایی با اصول ،فرایند و شیو تدوین و کتابت)
 8ـ شايستگيهاي تخصصي

ا دانش تخصصی (تحصی ق متناسب با تخصص ،طی دور های تخصصی ،اط عاق تخصصی ،به
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روال بودن در حوال تخصصی)
ا مهارق تخصصی (سواب تدریس ،سواب کاری در حوال مرتبط با تخصص ،تسلط بر نر افزار و
سخت افزارهای تخصص)
ا توان تخصصی (توان روحی و روانی متناسب با تخصص ،ورالیدگی ،چاالکی و ادرق بدنی
متناسب با تخصص)
ا طراحی تخصصی (آشنایی با طراحی دور ها ،پیاد ساالی و اجرای اردوها و تمریناق در حوال
تخصصی)
ا تفکر تخصصی (پیینهاد و ارائه راهکار اص ح فرایند طراحی و اجرا در حوال تخصصی)
تحلیل ويژگیهاي استادان و مربیان در پژوهشهاي پیشین
وضعیت ظاهري (ترکیب ظاهري ،سالمت جسماني ،توازن جسمي ،چهره)

در تحقی فاطمی استاد مطلو

اال نظر دانیتویان عبارق اال شاخص شخصیتی ،مذهب و نارش،

چاونای پوشش استادان است .اال ویژگیهای معلم خو

در تفکر ابن سینا وضع ظاهری مربی در

ارالیابی کودکان اال اوست و میگوید :در وااع معلمی که سر و صورق و لباسش مرتب ،تمیز و شیک
است در نظر کودکان فردی بزرگ و ااب احترا است .اربانی و همکاران مهمترین ویژگیهای استاد
خو را اال دیدگا دانیتویان آراستای و ظاهر مناسب اع

کرد اند.

بیان (شیوا و رسا بودن بیان ،جذابیت کالم ،توان اداي کلمات و حروف)

اربانی و همکاران اال مهمترین ویژگیهای استاد خو را اال دیدگا دانیتویان به ترتیب تسلط استاد
بر درس و شیوایی بیان برمیشمرند .در تفکر ابن سینا نیز آمد است :بیان سخنان حکیمانه ،معلم را نزد
دانش آموالان بزرگ و ااب اعتماد میساالد .البته در تحقی فاطمی استاد مطلو

اال نظر دانیتویان

عبارق اال شاخص آموالشییان که اال این بین فن بیان اال موارد اصلی است .وکیلی در مطالعهای نیان داد
که در حیطه مقرراق آموالشی اال نظر دانیتویان علو پزشکی در حیطه اخ ای ا رفتاری شیوایی بیان
مهمترین ویژگیهای مدرس خو است.
توان فکري (عالقه به مطالعه و يادگیري ،حرف و فکر داشتن ،قدرت تجزيه و تحلیل و تفکر خالق)

جوهانسون و هورن در مورد توان فکری استاد این چنین مینویسند :استاد خو باید در جهت رشد
دانیتویان ت ش کند؛ دلسوال دانیتویان باشد و دربار رفتار و فعالیتهای خود به صورق سامانمند
تفکر کند و همچنین در سند دانیاا اس می اال ویژگیهای استادان ،توان دانش آموختاانی متخصص،
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متعهد ،خ ق و کارافرین ،تولیدکنند محتوا است (سند دانیاا اس می)6 :9312 ،
توان مديريتي (مدير بودن ،جذبه داشتن)

تری اورلیک با توجه به وظایف مربی ،وظیفههای او این گونه است :نقش آموالش دهند معلم،
برانایزانند  ،نظم دهند  ،رهبر و مدیر اداری .در تحقیقی فاطمی استاد مطلو

اال نظر دانیتویان را

شاخص آموالشییان (فن بیان ،تسلط علمی و مدیریت ک س) بر شمرد است .در مطالعه روبرق و دیر

9

مهمترین ویژگی مؤثر استاد چنین بیان شد است :تسلط علمی بر درس ،مدیریت مؤثر ،ایتاد انایز و
استفاد اال روشهای مختلف تدریس و همچنین یونگ در نتایج تحقیقاق نیان داد که ساالماندهی
مطالب درسی و مدیریت ک سی اال ویژگیهای استاد موف است.
توان ارتباطي (رابطه برقرار کردن ،اشتیاق به وجود آوردن ،رفیق شدن)

اال ویژگیهای معلم خو

در تفکر ابن سینا ارتباط برارار کردن معلم با روحیه لطیف و ظریف

کودک بیان شد است .مطاب تحقی الرسون 2دانشآموالان ،معلمانی را مؤثر دانستهاند که ویژگیهایی
همچون نیاندادن شور و اشتیاق برای تدریس ،کمک به یادگیری دانشآموالان ،تیوی کردن و توانایی
در براراری ارتباط مؤثر داشته باشند .در تحقی فاطمی استاد مطلو

اال نظر دانیتویان ویژگیهای

شخصیتی ارتباط شام میارکت دانیتویان و احترا به آنها است .اربانی و همکاران ویژگیهای استاد
خو

را در االب چهار حیطه شخصیت فردی ،دانشپژوهیی ،روش تدریس و حیطه توانایی در

براراری ارتباط بررسی کرد اند .لوکبی و واگن 3در پژوهش خود شور و اشتیاق برای تدریس ،ع اه
به تدریس ،توانایی در براراری ارتباط مؤثر ،ساالماندهی و تنظیم درس ،میارکت دادن دانیتو و آدا
و معاشرق خو را اال ویژگیهای مهم استاد نا برد اند.
انگیزه و عالقه (عالقهمندي به کار تعلیم و تربیت ،تعلیم و تربیت را عبادت دانستن)

به طور کلی (اسکودا) ویژگیهایی چون دریافت باالخورد ،ارالیابی مناسب ،ایتاد فرصت یادگیری،
داشتن رابطه تعاملی ،ایتاد انایز برای یادگیری و ...اال ویژگیهای استادان خو

است .در مطالعه

روبرق و دیر مهمترین ویژگی مؤثر استاد چنین بیان شد است :صادق و درستکار باودن ،تسلط علمی
بر درس ،مدیریت مؤثر ،ایتاد انایز و استفاد اال روشهای مختلف تدریس .ریچارد و همکاران رفتار
استاد را در پنج دسته شام محیط احساسی ،مهارق استاد ،انایز استاد ،میارکت دادن دانیتو و نمر

1. Robert & Dyer
2. Larson
3. Lockaby & Vaughn
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دادن طبقهبندی کرد اند .لوکبی و واگن در پژوهش خود شور و اشتیاق برای تدریس ،ع اه به
تدریس ،توانایی در براراری ارتباط مؤثر و ...را اال ویژگیهای مهم استاد نا برد اند .اال نظر دانشآموالان
بندر ماهیهر ،معلم خو اال دو ویژگی آموالشی ا انایزشی و اخ ای ا انسانی برخوردار است (سواری
و همکاران)03 :9309 ،؛ لذا این یافتهها با یافتههای ،مظاهری ،نیکنامی ،دیویس ،تادوران ،بانسی  ،بایبر و
اسنایدر ،اودی ،لوین ،ویتی ،کاتنیک و جالس ،همسو است.
اعتقادات (مؤمن ،داراي بصیرت ديني ،مطیع واليت مطلق فقیه ،شناخت احکام مبتال به ،تکلیفگرا،
حافظ حدود الهي)

در تحقی مظلومی و همکاران مهمترین ویژگیهای استاد خو
ترتیب عبارق است اال :مؤد

اال دیدگا دانیتویان پرستاری به

بودن ،صمیمی بودن ،احترا گذاشتن به دانیتو ،داشتن علم و تتربه،

داشتن طرح درس ،داشتن اعتقاداق مذهبی و حضور بمواع در ک س .نتایج تحقیقاق یونگ 9و
همکاران نیان داد که ساالماندهی مطالب درسی ،مدیریت ک سی ،استفاد اال افکار دانیتویان،
تکلیفگرا بودن و ...اال مهمترین ویژگیهای مؤثر استادان است .در چیمانداال آموالشی دانیاا اس می
طب سند چیمانداال اف  9909ویژگی استادان و مربیان اینگونه برشمرد شد است :برخوردار اال
استادان عالم ،متدین ،انق بی ،محق و مولد علم نافع ،کارامد و منطب با آموال های دینی و وحیانی،
عدالتخوا و آالاداندیش ،تربیت یافته در مکتب اس
ویژگیهای معلم خو

و( ...سند دانیاا اس می .)6 :9312 ،اال

در تفکر ابنسینا بهرغم اینکه بر دانایی معلم تأکید میشود ،آن را شرط کافی

برای نیستن بر کرسی معلمی نمیداند بلکه آنچه معلم را الاو و سرمی رفتاری دانشآموالان ارار
میدهد ،اد  ،اخ ق و تقوای اوست .بنابراین منظور اال دینداری و دارا بودن این ویژگیهای عالی،
رفتاری است که الال است شخصیت و منش معلم به آنها آراسته شود.
اخالقي و رفتاري (الگو در صفات و فضايل اخالقي ،مبرا از آلودگیها و رذايل نفساني ،منضبط و
قانونگرا ،متعهد به حقوق ديگران ،قدرت تأثیرگذاري مثبت)

گوندی ویژگی مربی موف و کارامد را گوش دادن ،رهبری کردن ،معلم بودن ،هدایت کردن،
میاور بودن و الاو بودن میداند .ابنسینا معلم را الاو و سرمی رفتاری دانشآموالان ارار میدهد.
مرحو شهید ثانی در کتا خود ،که در آدا معلم و دانیتو نوشته شد  ،حدود سی صفت تنها برای
معلم ذکر کرد که داشتن ص حیت اخ ای و شایستای در تعلیم و تربیت و دارای اخ ق نیکو بودن و

1. Young

00

میزان اثرگذاري و اولويت شاخصهاي رفتاري استادان و مربیان موفق بر تربیت دانشجوي تراز انقالب اسالمي و...

فروتن و متواضع و بردبار بودن است .یافتههای پژوهش سواری و همکاران نیان داد که اال نظر
دانشآموالان بندر ماهیهر ،معلم خو اال دو ویژگی آموالشی ا انایزشی و اخ ای ا انسانی برخوردار
است و ضمناً یافتهها با یافتههای میثاایان اردکانی ،مظاهری ،نارلی ،گاتری ،ویتی ،پراساد و ساین
هماهنگ است.
حوزه علوم تربیت انساني (شناخت اهداف ،اصول ،الزامات و روشهاي تربیت)

در چیمانداال آموالشی دانیاا اس می طب سند چیمانداال اف  9909ویژگی استادان و مربیان
اینگونه برشمرد شد است :برخوردار اال استادان تربیت یافته در مکتب اس

و انق

 ،مسئولیتپذیر

در عرصههای سیاسی ،اجتماعی و ااتصادی با توان دانش آموختاانی متخصص ،متعهد ،خ ق و
کارافرین ،تولیدکنند محتوای منطب بر دین ،عدالت محور ،معتقد به نورانیت و ادسیت علم و تکریم
عالم و متعلم (سند دانیاا اس می .)6 :9312 ،ناش و کولینز بیان کردند مربیاری کارامد ،ترکیبی اال
تعلیم و تربیت و اصول علمی مانند فراگیری مهارتهای حرکتی ،روانیناختی و جامعه شناختی و جامعه
شناسی است که اغلب علم مربیاری به شمار میرود .بوعلی سینا نیز در آموالش و پرورش و تعلیم و
تربیت کودک اال پدر میخواهد که در انتخا

آموالگار بسیار دات کند و بداند فرالندش را به دست

چه کسی میسپارد؛ لذا میگوید :معلم باید با تربیت کودک آشنا باشد .بدون شناخت ویژگیهای رشد
و نیاالها و خواستههای کودک در مراح مختلف سنی و بدون آشنایی با چاونای شک گیری مفاهیم
در ذهن کودک و دیار ابعاد شخصیتی او امکان تعلیم و تربیت وجود نخواهد داشت .معلم باید
کودک را بیناسد و را های تأمین نیاالهای عاطفی ،اجتماعی و عقلی او را بفهمد .مرحو شهید ثانی در
کتا خود ،داشتن ص حیت اخ ای و شایستای در تعلیم و تربیت را برشمرد است.
حوزه برنامهريزي آموزشي و درسي (آشنايي با اصول و مراحل برنامهريزي آموزشي و درسي)

احمدوند در تحقیقی معلم موف را فرد فکوری معرفی کرد که اال شیو ای پویا برای تدریس استفاد
میکند که او را اال معلمان معمولی متمایز میکند .احمدوند اظهار کرد که معلمان موف اال طری تطبی
مهارتها و راهکارهاییان با وضعیت خاص ،هدف درس و ع اهمندیها ،نیاالها و تواناییهای یادگیرندگان
به طرحریزی و اجرای برنامههای آموالشی ماؤثر میپرداالند .به باور «پیرل» ،معلمی که در ایفای نقش
خود در مقا رهبر به طور موفقیتآمیز عم میکند ،اادر است اوانین و مقرراق آموالشی را ،با توجه
به آثار و نتایج آنها ،مورد توجه ارار دهد .معلم موف برد بیچون و چرای مقرراق نیست و هناا
اجرا ،ضمن احترا به آنها میکوشد عوام بسیاری را بیناسد که واضع مقرراق در هناا وضع و اب غ
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آن در نظر نداشته است و در نتیته ،مقرراق را با توجه به همه عوام انسانی ،عدل و انصاف ،مروق و
مهمتر اال آن با توجه به عق سلیم اجرا کند (ابراهیمی اوا .)96 :9309 ،
حوزه روشها و فنون تدريس (آشنايي با الگوها ،روشها و فنون مختلف تدريس)

اال نظر پیوک ،9وودروف ،2وانهای ،3پرو تیمپرلی 9به طور کلی استاد و آموالشار خو

برای

موفقیت در کار خود باید دانیتویان را بیناسد ،اال موضوعاق مختلف مورد نیاال دانیتویان و
چاونای تدریس آنها آگا باشد .اال نظر جوهانسون و هورن ،5ویژگیهای استاد خو دربرگیرند همه
مسائ مربوط به روابط حرفهای استادان با دانیتویان است .مسائ مربوط به تدریس ،پژوهش ،روابط
فردی و ویژگیهای شخصی و ...استاد خو را اال استادان دیار متمایز میکند.
با توجه به اهمیت نقش معلم در فرایند تدریس ،پژوهیهای الیادی دربار بررسی ویژگیهای معلمان
و استادان موف صورق گرفته و براساس آنها معیارهایی برای ارالیابی عملکرد معلمان در ک س تهیه
شد است تا بدین وسیله کیفیت عملکرد آنان در ک س ارتقا یابد .فلدمن به مقایسه بیست و هیت
ویژگی تدریس مؤثر با توجه به تأثیرشان در موفقیت دانشآموالان پرداخت .سرویان و سن در پژوهیی
تحت عنوان کارایی مدرس در سطوح باالی تحصیلی به بررسی رفتارهای مختلفی پرداختند که استادان
هناا تدریس و ارائه درس نیان میدادند .احمدوند در تحقیقی معلم موف را فرد فکوری معرفی کرد
که اال شیو ای پویا برای تدریس استفاد میکند که او را اال معلمان معمولی متمایز میکند .احمدوند
اظهار کرد که معلمان موف اال طری تطبی مهارتها و راهکارهاییان با وضع خاص ،هدف درس و
ع اهمندیها ،نیاالها و تواناییهای یادگیرندگان به طرحریزی و اجرای برنامههای آموالشی مؤثر
میپرداالند .رشتچی و کیوانفر نیز بیان کردند معلمان باید دارای برخی ویژگیها باشند تا بتوانند در ایتاد
محیط آموالشی موف و کارا تأثیرگذار باشند .ویژگیهای مد نظر رشتچی و کیوانفر بدین ارار است:
دانش :اب اال هر چیز الال است که معلم نسبت به موضوع تدریس و نسبت به جهان دانش کافی داشته
باشد .منظور اال دانش نسبت به جهان اط عاق کلی دربار موضوعاق اجتماعی ،تاریخی ،جغرافیایی،
فرهنای ،سیاسی ،علمی و ادبی است و منظور اال دانش نسبت به موضوع تدریس ،داشتن مهارق و علم
کافی نسبت به البان و همچنین آگاهی اال اصول عملی و نظری آموالش البان است.

1. Peacock
2. Woodruff
3. Wanhai
4. Parr Timperly
5. Johanson & Horne
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دانش تخصصي (تحصیالت متناسب با تخصص ،طي دورههاي تخصصي ،اطالعات تخصصي ،به روز
بودن در حوزه تخصصي)

در چیمانداال آموالشی دانیاا اس می طب سند چیمانداال اف  9909ویژگیهای استادان و مربیان
این گونه برشمرد شد است :برخوردار اال استادان عالم با توان دانش آموختاانی متخصص ،متعهد،
خ ق و کارافرین ،تولیدکنند محتوای منطب بر دین ،عدالت محور ،معتقد به نورانیت و ادسیت علم و
تکریم عالم و متعلم (سند دانیاا اس می.)6 :9312 ،
ويژگیهاي مورد قبول در اين پژوهش
با توجه به تما موارد یاد شد وگویههای مختلفی که بیان شد ،مصدااهای آن منطب با پژوهیهای
متعدد ادما و پژوهیاران جدید و ادیم ،و همچنین شیو نامه شایستایها و توان مربیان نیز طب سند
دانیاا اس می منطب با سند چیمانداال اف  ،9909تعریف این پژوهش اال مربی موف و ویژگیهای آن
همان توان و استعدادهای  39گانه شیو نامه اب غی سپا است که در ذی بدان اشار شد است:
مربي موفق :ویژگیها و شایستایهای مربیان طب آخرین سند اب غی سپا :
در این شیو نامه شایستایها و توان مربیان در چهار بعد توان و استعدادهای ذاتی(د مؤلفه)،
شایستایهای ارالشی (شش مؤلفه) ،شایستایهای حرفهای (د مؤلفه) ،شایستایهای تخصصی (پنج
مؤلفه) و در  39مؤلفه اب غ شد است.
 9ا شایستایهای ذاتی (وضعیت ظاهری ،بیان ،نوع گویش ،وضعیت هوشی ،وضعیت روحی،
روانی ،توان فکری ،توان تفهیم ،توان مدیریتی ،توان ارتباطی ،انایز و ع اه)
 2ا شایستایهای ارالشی (اعتقادی ،روحیه جهادی ،اخ ای و رفتاری ،روحی ،روانی ،جوهر
انق بیگری ،روحیه ارآنی)
 3ا شایستایهای حرفهای (حوال های علو تربیت انسانی ،علم روانیناسی ،برنامهریزی آموالشی و
درسی ،طرح درس نویسی ،تتهیزاق آموالشی ،روشها و فنون تدریس ،ارالشیابی تربیتی ،آموالشی،
کیف و پرورش استعداد ،مطالعه ،تحقی و پژوهش ،حوال کتابت جزو  ،مقاله و کتا )
 9ا شایستایهای تخصصی (دانش تخصصی ،مهارق تخصصی ،توان تخصصی ،طراحی
تخصصی ،تفکر تخصصی) (سند اب غی شمار  613تاریخ چهار خرداد ما سال  9319فرماندهی ک
سپا ).
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تربیت
اف طون ( 396ا  923ق ) .در تعریف تربیت گفته است :تعلیم و تربیت ،کیف استعدادهای طبیعی
و شکوفا ساختن آنها است (گرو نویسندگان 963 :9309 ،ا  933با تلخیص) .همچنین ارسطو ( 322ا
 309ق ) .نیز تربیت را متموعهای اال رفتاری دانسته است که به وسیله خانواد و دولت برای ایتاد
فضای اخ ای و مدنی در افراد صورق میپذیرد (گرو نویسندگان 933 :9309 ،ا .)930
فارابی ( 260ا 331ق) در تعریف تربیت بیان میکند که :تعلیم و تربیت ،هدایت فرد به وسیله
فیلسوف و حکیم برای عضویت در مدینه فاضله به منظور دستیابی به سعادق و کمال اول در این دنیا و
کمال نهایی در آخرق است (گرو نویسندگان 339 :9309 ،ا  .)969همچنین ابنسینا ( 333یا  363ا
920ق) در تعریف تربیت گفته است :تعلیم و تربیت ،برنامهریزی و فعالیت محاسبه شد در جهت رشد
کودک ،س مت خانواد و تدبیر شئون اجتماعی برای وصول انسان به کمال دنیوی و سعادق جاویدان
الهی است (گرو نویسندگان .)309 :9309 ،اال میان آرای تربیتی غزالی ( 950ا 505ق) نیز میتوان در
تعریف تربیت این را به دست آورد که او اائ بود است ،تربیت ،نوعی تدبیر نفس و باطن اال طری
اعتدالبخیی تدریتی به اوا و تمای ق به وسیله معرفت ،ریاضت و استمرار برای رسیدن به انس و ار
الهی است (گرو نویسندگان.)305 :9309 ،
تربیت در نگاه انديشمندان اسالمي

استاد مطهری در تعریف تربیت اینگونه بیان میکند :تربیت ،پرورش دادن است؛ یعنى استعدادهاى
درونىاى را که بالقو در یک شىء موجود است به فعلیت درآوردن و پروردن و لهذا تربیت فقط در
مورد جاندارها یعنى گیا و حیوان و انسان صادق است و اگر این کلمه را در مورد غیر جاندار بهکار
ببریم ،متاالاً به کار برد ایم؛ نه اینکه به مفهو وااعى ،آن شىء را پرورش داد ایم (مطهری:9303 ،
.)559
استاد اعرافی در بیان تعریف تربیت دینى بیان میکند :تربیت دینی ،متموعه اعمال عمدى و
هدفدار به منظور آموالش گزار هاى معتبر دین به افراد دیار در عم و نظر است تا به آن آموال ها
متعهد و پایبند گردند (اعرافى و داوودى.)29 :9303 ،
در کتا

سید محمد باار حتتی این تعریف بیان شد است :تربیت ،عملی است که اوای جسمانی

و روانی و عقلی انسان را شکوفا ساالد تا آن اوا با نظا و ساالمان ویژ ای با استمداد اال درون و متبری و
به مدد کوششهای او به میزان توانایی و استعدادهای خود رشد و پییرفت کند (حتتی.)90 :9305 ،
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همچنین در تعریف دلیاد تهرانی بیان شد است :تربیت ،رفع موانع و ایتاد مقتضیاق است برای اینکه
استعدادهای انسان در جهت کمال مطل شکوفا شود (دلیاد تهرانی .)29 :9300 ،تعریف استاد مصباح اال
تربیت ،فراهم کردن المینههایی است برای اینکه استعدادها و نیروهای موجود رشد کند تا بتواند اال این
نیروها برای رسیدن به کمال خودش بهر مند شود (گرو علو تربیتی مؤسسه آموالشی و پژوهیی اما
خمینی.)53 :9300 ،
با توجه به متموعۀ تعاریف اال تربیت اس می (مطهری55 :9333 ،؛ صانعی39 :9330 ،؛ دلیاد
تهرانی92 :9305 ،؛ فایضی و آشتیانی ،)23 :9335 ،میتوان اینگونه استنباط کرد که تربیت اس می،
شکوفاساالی و به فعلیت رساندن جمیع استعدادها در جنبههای گوناگون شخصیتی یعنی ابعاد جسمانی،
عق نی ،اجتماعی ،عاطفی و اخ ای است .این شکوفاساالی با مواالین و ضوابط الهی میسر است و اال
اینرو خ ف چنین ضوابطی ،شکوفاساالی نیست و بنابراین تربیت هم المداد نمیشود؛ اال این رو
متموعا میتوان گفت انسان تربیت شد در تمامی ابعاد پییین هدایت یافته و تربیت شد است و
اینگونه نیست که فقط در یک جنبۀ مستق به نا دین تربیت و هدایت شد باشد (علوی 63 :9300 ،و
.)69
تربیت در نگاه انديشمندان غیر مسلمان

در تعریف جان دئویی :تربیت ،متموعه فرایندهایی است که اال را آنها ،گرو و جامعه تواناییها و
خواستههای خود را به اعضا و نسلهای جدید منتق میکند تا بقا و رشد پیوسته خویش را تضمین کند
(گرو نویسندگان .)269 :9300 ،همچنین در تعریف امی دورکیم به هدف آن پرداخته ،و اینچنین
بیان شد است :تربیت کارکردی است که در طی آن ،نس بالغ ،رسید و تربیت یافته بر نسلی که هنوال
برای الندگی به انداال کافی پختای نیافته است ،اثر میگذارد و هدف اال آن ،برانایختن و گسترش
حاالق جسمی ،عقلی و اخ ای متربی است (گرو نویسندگان 229 :9300 ،و .)225
استاد رفیعی در کتا خود در مورد نظر روسو اال تربیت نوشته است :تربیت ،هنر یا فنی است که به
صورق راهنمایی یا حمایت و هدایت نیروهای طبیعی و استعدادهای متربی و با رعایت اوانین رشد
طبیعی و با همکاری خود او برای الیستن تحق میپذیرد .اال نظر او تربیت ،فرایند پرورش متربی در
گستر استعدادهای مادرالادی است (رفیعی .)12 :9300 ،همچنین نظر کانت اینگونه بیان شد است:
تربیت ،پرورش و تأدیب و تعلیم همرا با فرهنگ است که در پی کامیابی متربی در جامعه آیند است؛
جامعهای که بمراتب اال جامعه کنونی برتر است (رفیعی.)12 :9300 ،
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تعريف مورد نظر در اين پژوهش

در پینوشت رهنامه نظا تربیت رسمی و عمومی جمهوری اس می ایران اال اول علم الهدی تربیت
تنها کار خداست که ذی تدبیراق حضرق باری و توسط انسانهای کام رخ میدهد .آدمی نه تنها
برای مظهریت ح محتاج هدایت و تربیت است ،بلکه تربیت او مستلز م حظه تحول دائمی و
آالادی ذاتی او است .به رغم اینکه مصداق کام خلیفه خداوند ،پیامبران و اولیا معرفی شد اند اال آیه
جعلناکم خ ئف فی االرض استنباط میشود که مأموریتهای خلیفه کام خداوند به درجاق متنوع و
در سطوح گوناگون به دیاران نیز نسبت داد میشود؛ پس هر کس به میزانی و تا حدودی خ فت
ح را بر عهد دارد و تا همان حدود نیز در هدایت مردمان مؤثر است؛ یعنی هدایت که اصالتاً کار
خدا و مأموریت رسوالن اوست به طور فرعی یا اعتباری و به درجاق مختلف توسط افراد و
گرو هایی اال مرد محق میشود .البته نکته مهم این است که هرگز تربیت واگذار نمیشود و دخالت
یا وساطت افراد در تربیت فارغ اال تدبیر الهی و دور اال چیم خلیفه کام او رخ نمیدهد .اال این رو
فعالیتهای تربیتی در صورتی که بتواند مصداق هدایت باشد تنها مقدمه هدایت الهی تلقی میشود
(پینوشت رهنامه نظا تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اس می ایران 360 :9303 ،به نق اال علم
الهدی.)9306 ،
معنای تربیت در فلسفه تربیت جزء اسناد پیتیبان نقیه جامع علمی کیور به این شرح است :تربیت
جریان تعاملی المینهساال هدایت افراد جامعه به سوی رشد همه جانبه و متعادل و تکوین و تعالی
پیوسته هویت خود براساس معیارهای اس می است تا با کسب شایستایهای الال به منظور درک
مواعیت خود و عم برای بهبود مستمر آن ،آماد تحق مراتب حیاق طیبه در همه ابعاد شود (سند
ملی آموالش و پرورش)9303 ،؛ لذا با توجه به تعدد تعاریف محکم اال تربیت ،تعریف تربیت در سلسله
اسناد پیتیبان نقیه جامع علمی کیور مبنای تعریف این نوشته است که برگرفته اال مصداق تا تربیت
اس می و منطب با معیارهای مورد نظر در این پژوهش است:
جریان تعاملی المینهساالی هدایت افراد جامعه بهسوی رشد همهجانبه و متعادل و تکوین و تعالی
پیوسته هویت خود براساس معیارهای اس می تا با کسب شایستایهای الال به منظور درک مواعیت
خود و عم برای بهبود مستمر آن ،آماد تحق مراتب حیاق طیبه در همه ابعاد آن شود (اسناد پیتیبان
نقیه جامع علمی کیور.)93 :9303 ،
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مؤلفههاي اصلي شايستگيهاي مورد انتظار از دانشجوي تراز انقالب اسالمي
مؤلفههای اصلی شایستایهای ارالشی مورد انتظار اال دانیتویان تراال انق

اس می طب اب غیه

 21آبان ما سال :9310
9ا مؤمن( :عالم ،معتقد ،عام  ،مبلغ و مروج شریعت و اخ ق اس می) یعنی گروند  ،با ایمان،
خ ف کافر (عمید)105 :9301 ،
ویژگیهای رفتاری دانیتوی مؤمن اینگونه است:
ا ح ل و حرا الهی را رعایت میکند.
ا اعمال عبادی نماال ،دادن الکاق ،حج خانه خدا و روال ما رمضان را با اشتیاق انتا میدهد.
ا در تمامی کارها و شئون الندگی براساس مقرراق اس

عم میکند.

ا در اجتماع مسلمانان حضور و میارکتی فعال دارد.
ا با البان و بیان و نوشتن ،معروفها و منکرها را عالمانه و منطقی تبیین میکند.
ا آگاهانه و میتااانه امر به معروف و نهی اال منکر را انتا میدهد.
ا منظم و منضبط در کارهای عبادی ،اجتماعی ،مالی و خدمتی است.
 2ا والیی (عارف ،محب ،پیرو ،ناصر ،مطیع و مدافع ولی)
ویژگیهای رفتاری دانیتوی والیی اینگونه است:
ا تکالیف و عبادتهایی که خداوند برای بندگان خود تیریع کرد است ،انتا میدهد.
ا اال هرآنچه بهوسیله وحی به پیامبر صلی اهلل علیه وآله و سلم رسید و یا به اذن پروردگار تیریع
شد است و سنت اییان را اطاعت میکند.
ا اال دستور ائمه معصومین علیهم الس

اطاعت و برای عم به سیر اییان ت ش میکند.

ا برای ظهور و تیکی حکومت جهانی حضرق مهدی موعود عت اهلل تعالی فرجه الیریف ت ش
میکند.
ا اال ولی فقیه در هر المان و مکان دفاع میکند.
ا برای ترویج ،نیر و غلبه اندییه و گفتمان ولی فقیه با تما توان ت ش میکند.
ا برای تحق تدابیر ولی فقیه در نهاد با تما توان ت ش میکند.
ا اال دوستان ولی فقیه در عرصههای مختلف حمایت و دفاع میکند.
ا علیه انحرافاق و خیانتهای دشمنان ولی فقیه افیا گری و مقابله میکند.
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ا خود را برای م ااق پروردگار  ،رسول و ولی خدا آماد میکند.
ا مؤمنان را به ح و به صبر تواصی میکند.
ا اوضاع و احوال مسلمانان و جامعه اس می را دید بانی میکند و در برابر آن بیاعتنا نیست.
 3ا متاهد (مقاو  ،صبور ،شتاع ،خستای ناپذیر ،ایثارگر ،مخلص ،متوک  ،پرت ش و کم هزینه)
یعنی کوشش کنند  ،کسی که با دشمن جنگ کند (عمید.)193 :9301 ،
ویژگیهای رفتاری دانیتوی متاهد اینگونه است:
ا علیه فساد و تتاوال و ظلم ،توطئه ،مکر و فریب شیطان ،منافقین ،طاغوق و نظا سلطه افیاگری و
روشناری میکند.
ا برای مبارال با شیطان ،منافقان ،طاغوق و نظا سلطه و حامیان آنها با تما ادرق و توان ت ش
میکند.
ا همه سختیها و میک ق و هزینههای جهاد با شیطان ،منافقان ،طاغوق و نظا سلطه را شتاعانه و
سر سختانه تحم میکند و تسلیم آنها نمیشود.
ا در مقاب دشمن مهاجم سرسخت و مقاو و ساالش ناپذیر است.
ا برای تحق توحید ،عدالت ،معنویت و شریعت اس می در جامعه با تما ادرق و توان ت ش
میکند.
ا سرنوشت اس

و جامعه اس می را بر سرنوشت خود مقد میدارد و ترجیح میدهد و با جان،

مال و آبروی خود در را خدا مبارال میکند.
 9ا انق بی (آرمانارا ،ح طلب ،عدالتخوا  ،وااعبین ،خ ق ،مبتکر ،بنبست شکن و تحولخوا )
ویژگیهای رفتاری دانیتوی انق بی اینگونه است:
ا آگاهانه و هوشمندانه تحوالق انق
ا همییه در مواضع انق

اس می را رصد ،تحلی و ارالیابی میکند.

و هرجا که انق

متواع باشد ،حضوری فعال دارد.

ا برای کمک به شک گیری نظا اس می و دولت اس می و جامعه اس می ت ش میکند.
ا برای تحق ارالشهاى انق بى در نهاد مقدس و جامعه هموار ت ش میکند.
ا الاوی صحیح انق بی بودن و سبک الندگی اس می را به جامعه ارائه میکند.
ا برای تحول همرا با پییرفت نهاد ،عاا نه فکر ،عالمانه برنامهریزی ،و عاشقانه اادا میکند.
ا به همرا تکالیف تعریف شد ساالمانی اکتفا نمیکند و اال رسالت انق بی خود استقبال میکند.
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ا پای تحق انتظاراق تحولی و تعالیبخش و پییرفت درونزای نهاد ایستادگی میکند.
ا فرصت توطئه و ادرق نمایی و میدان گردنایی را اال ایادی طاغوق و مخالفان ملت و کیور
میگیرد.
ا توطئهها ،مکر و نقیههای دشمنان انق

اس می را شناسایی و افیاء میکند.

 5ا مردمی (حامی ،خیرخوا  ،دلسوال ،ناصح ،امین ،خاد  ،بسیج کنند و پییبرند مرد )
ویژگیهای رفتاری دانیتوی مردمی اینگونه است:
ا روابط و تعام ق خود را با مرد براساس اخوق ایمانی تنظیم میکند.
ا به نیاالمندان ،محرومان و مستمندان بی منت انفاق و احسان و کمک میکند.
ا با مستضعفان و محرومان همنیین و همسفر میشود.
ا در فعالیتهای عا المنفعه مرتبط با مرد حاضر و فعال است.
ا مرد را در عم به آموال های اس می و تحق ارالشهای انق

اس می ترغیب و هدایت میکند.

ا نسبت به ناهنتاری اعتقادی ،اخ ای و رفتاری جامعه بیاعتنا نیست و در جهت رییهکن ساختن
آنها ت ش میکند.
ا مرد را در ح مسائ و تأمین نیاالهای انق

اس می بسیج میکند.

ا سرنوشت امت اس می را برسرنوشت خود مقد میدارد و ترجیح میدهد.
 6ا بصیر (هوشمند ،ح شناس ،دشمنشناس ،جریانشناس ،تاریخشناس ،فتنهشناس و عبرقآموال)
ا بصیرق به معنای بینش ،دانایی،الیرکی ،عق شاهد و حتت (عمید 239 :9301 ،و  )235و در
اصط ح به معنای فهم و درک عمی است که المینه تیخیص ح اال باط و انتخا را درست اال غلط
را برای انسان فراهم میکند (جمعی اال نویسندگان)1 :9310 ،
ویژگیهای رفتاری دانیتوی بصیر اینگونه است:
ا اجر و پاداش متاهدق خود را در رسیدن به هدف الهی اال خداوند متعال مسئلت میکند.
ا برای دستیابی به هدف مقدس الندگی خویش پیوسته و امیدوارانه ت ش میکند.
ا گوش خود را بر صداها نمیبندد و واتى شنید در رد و ابول شنید ها میاندیید.
ا اال حوادث و تحوالق فرصتطلبی به نفع شخصىِ خود نمیکند.
ا با حرکت به سمت خدا الناارهای جلوی بصیرق خودش را میالداید و را را برای ادامه حرکتش
راحتتر میکند.
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ا در محاسباق خود هیچگا به دشمن و وعد های او اعتماد نمیکند.
ا در محاسباق خود همییه به خدا ،سنتهای آفرینش و نیروهای خودی اعتماد میکند.
ا ت ش میکند تا انق

اال مسیر اصلیش منحرف ،و به ضد خودش تبدی نیود.

ا اال آرمانها ،اهداف ک ن و جهتایریهای اصلی انق

دفاع میکند.

با توجه به سند دانیاا اس می در المینه تربیت دانیتویان (نخباانی عالم ،معتقد ،متیرع و متخل
و مهذ ) و آخرین اب غ به دانیاا دربارۀ تربیت دانیتویان (مؤمن ،والیی ،متاهد ،انق بی ،مردمی و
بصیر) و همپوشانی سند دانیاا اس می با اب غ استادان ،م کهای اب غیه  21آبان ما سال  9310مدنظر
ارار میگیرد.
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-1وضعیت ظاهری
 -2انگیزه و عالقه
-3شیوا و رسا بودن بیان

شایستگیهای ذاتی

-4گویش دلنشین
-5قدرت تجزیه و تحلیل و تفکر خالق
-6وضعیت هوشی
-7وضعیت روحی
-8توان تفهیم
-9مدیر بودن
-10رابطه برقرار کردن
-1اعتقاد
-2روحیه جهادی(سخت کوشی)

دانشجوی تراز انقالب

شایستگیهای ارزشی

-4جوهره ی انقالبی گری

اسالمی
مومن
والیی

-5تسلط براستفاده کاربردی آیات قرآن
مرتبط بارشته تخصصی
-6روحیه تحول

تربیت

-1الزامات و روش های تربیت

انقالبی

-2آشنایی با روانشناسی
-3آشنایی با برنامه ریزی آموزشی

جهادی
مردمی

-3الگو در فضائل اخالقی

-4آشنایی با حوزه طرح درس نویسی

شایستگیهای حرفهای

-5آشنایی با حوزه روشهای تدریس
-6آشنایی با حوزه تجهیزات آموزشی

بصیر

-7آشنایی با ارزشیابی آموزشی
-8آشنایی با حوزه کشف استعداد
-9آشنایی با حوزه مطالعه
-10آشنایی با حوزه کتابت ،مقاله و ...
-1توان تخصصی

شایستگیهای تخصصی

-2دانش تخصصی
-3مهارت و سوابق کاری در حوزه
مرتبط با تخصص
-4تفکر تخصصی
-5طراحی تخصصی

نمودار  :1الگوی مفهومی
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روش تحلیل دادهها
به منظور تتزیه و تحلی یافتههای پژوهش اال آمار توصیفی (شام شاخصهای گرایش به مرکز مث
میاناین و شاخصهای پراکندگی مث انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلی رگرسیون برای بررسی
سؤال اصلی و همبستای پیرسون برای بررسی سؤالهای فرعی) کمک گرفته شد است .با استفاد اال فن
رایانهای نسبت به ورودی صحیح اط عاق به برنامه اطمینان حاص شد.

جامعه آماري و نمونه مورد مطالعه
تما استادان و فرماندهان و مدیران و مسئوالن تربیتی یکی اال مراکز آموالش عالی نیروهای مسلح و
دانیتویان که تعداد آنان  9136نفر است .در نمونه آماری اال ک متموع  391نفر که پرسشنامه را
تکمی کرد اند 201 ،نفر دانیتو (تعداد دانش آموختاان  933نفر و تعداد محص ن  956نفر) و  30نفر
استاد هستند.

تحلیل و تفسیر يافتههاي پژوهش
سؤال اصلي پژوهش
میزان اثرگذاری و اولویتِ شاخصهای رفتاری استادان بر ویژگیهای تربیتی دانیتوی تراال انق
چقدر است و الاوی مناسب در این راستا چیست؟
جدول  :1شاخصهای مربوط به متغیر شایستگیهای ذاتی مربیان برای تربیت دانشجویان
شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

میانگین

4/1368

انحراف معیار

0/7293

حداکثر

5

میانه

4/3167

دامنه تغییر

3/40

تعداد

319

نما

5/00

حداقل

1/60

جدول  :2آزمون تی استیودنت متغیر شایستگیهای ذاتی مربیان برای تربیت دانشجویان
متغیر

تعداد

میانگین

مقدار t

معناداری

شایستگیهای ذاتی مربیان برای تربیت دانشجویان

319

4/1368

2/7840

0/000
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فرض آالمون فریدمن :بین میزان شایستایهای ذاتی مربیان برای تربیت دانیتویان در شش حوال
مؤمن ،والیی ،متاهد ،انق بی ،مردمی و بصیر تفاوق وجود ندارد .در بررسی فرضیه اصلی دو فرض
 H0و  H1به این شرح ،مورد تحلی و ارالیابی ارار میگیرد.
بین میزان شایستایهای ذاتی مربیان برای تربیت دانیتویان در شش حوال تفاوق معناداری وجود ندارد: .

بین میزان شایستایهای ذاتی مربیان برای تربیت دانیتویان در شش حوال تفاوق معناداری وجود دارد: .
تعداد

319

کای اسکوئر

5/893

درجه آزادی

5

معناداری

0/317

نتایج جدول نیان میدهد معناداری محاسبه شد برای عوام باال اال معناداری در سطح آلفای 0/05
بزرگتر است؛ لذا فرض صفر رد ،و فرضیه تحقی تأیید شد که بین میزان شایستایهای ذاتی مربیان
برای تربیت دانیتویان در شش حوال مؤمن ،والیی ،متاهد ،انق بی ،مردمی و بصیر تفاوق وجود
ندارد.
جدول  :3رتبه بندی میزان شایستگیهای ذاتی مربیان برای تربیت دانشجویان
شایستگیهای ذاتی مربیان برای تربیت دانشجویان

رتبه میانگین

برای تربیت دانشجویان مؤمن

3/66

برای تربیت دانشجویان والیی

3/46

برای تربیت دانشجویان مجاهد

3/46

برای تربیت دانشجویان انقالبی

3/56

برای تربیت دانشجویان مردمی

3/37

برای تربیت دانشجویان بصیر

3/50

جدول  :4شاخصهای مربوط به متغیر شایستگیهای ارزشی مربیان برای تربیت دانشجویان
شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

میانگین

4/1902

انحراف معیار

0/75306

حداکثر

5

میانه

4/3889

دامنه تغییر

3/50

تعداد

319

نما

5/00

حداقل

1/50

جدول  :5آزمون تی استیودنت متغیر شایستگیهای ارزشی مربیان برای تربیت دانشجویان
متغییر

تعداد

میانگین

مقدار t

معنا داری

شایستگیهای ارزشی مربیان برای تربیت دانشجویان

319

4/1902

28/228

0/000
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فرض آالمون فریدمن :بین میزان تأثیر شایستایهای ارالشی مربیان برای تربیت دانیتویان در شش
حوال مؤمن ،والیی  ،متاهد ،انق بی  ،مردمی و بصیر تفاوق وجود ندارد  .در بررسی فرضیه اصلی دو
فرض  H0و  H1به این شرح ،مورد تحلی و ارالیابی ارار میگیرد.
بین میزان شایستایهای ارالشی مربیان برای تربیت دانیتویان در شش حوال تفاوق معناداری وجود ندارد: .
بین میزان شایستایهای ارالشی مربیان برای تربیت دانیتویان در شش حوال تفاوق معناداری وجود دارد: .
تعداد

319

کای اسکوئر

20/768

درجه آزادی

5

معناداری

0/001

نتایج جدول نیان میدهد معناداری محاسبه شد برای عوام باال اال معناداری در سطح آلفای 0/05
کوچکتر است؛ لذا فرض صفر تأیید ،و فرضیه تحقی رد شد که بین میزان شایستایهای ارالشی مربیان
برای تربیت دانیتویان در شش حوال مؤمن ،والیی ،متاهد ،انق بی ،مردمی و بصیر تفاوق وجود دارد
به طوری که بییترین میزان برای  9ا تربیت دانیتویان مؤمن  2ا تربیت دانیتویان متاهد  3ا تربیت
دانیتویان والیی  9ا تربیت دانیتویان انق بی  5ا تربیت دانیتویان مردمی  6ا تربیت دانیتویان بصیر
است.
جدول  :6رتبه بندی میزان شایستگیهای ارزشی مربیان برای تربیت دانشجویان
شایستگیهای ارزشی مربیان برای تربیت دانشجویان

رتبه میانگین

برای تربیت دانشجویان مؤمن

3/69

برای تربیت دانشجویان مجاهد

3/65

برای تربیت دانشجویان والیی

3/60

برای تربیت دانشجویان انقالبی

3/46

برای تربیت دانشجویان مردمی

3/31

برای تربیت دانشجویان بصیر

3/29

جدول  :7شاخصهای مربوط به متغیر شایستگیهای حرفهای مربیان برای تربیت دانشجویان
شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

میانگین

3/9252

انحراف معیار

0/7806

حداکثر

5

میانه

4/0667

دامنه تغییر

3/50

تعداد

319

نما

5/00

حداقل

1/50
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جدول  :8آزمون تی استیودنت متغیر شایستگیهای حرفهای مربیان برای تربیت دانشجویان
متغییر

تعداد

میانگین

مقدار t

معنا داری

شایستگیهای حرفهای مربیان برای تربیت دانشجویان

319

3/9252

21/169

0/000

فرض آالمون فریدمن :بین میزان شایستایهای حرفهای مربیان برای تربیت دانیتویان در شش
حوال مؤمن ،والیی ،متاهد ،انق بی ،مردمی و بصیر تفاوق وجود ندارد .در بررسی فرضیه اصلی دو
فرض  H0و  H1به این شرح ،مورد تحلی و ارالیابی ارار میگیرد.
بین میزان شایستایهای حرفهای مربیان برای تربیت دانیتویان در شش حوال تفاوق معناداری وجود ندارد:.
بین میزان شایستایهای حرفهای مربیان برای تربیت دانیتویان در شش حوال تفاوق معناداری وجود دارد: .
تعداد

319

کای اسکوئر

3/322

درجه آزادی

5

معناداری

0/650

نتایج جدول نیان میدهد معناداری محاسبه شد برای عوام باال اال معناداری در سطح آلفای 0/05
بزرگتر است؛ لذا فرض صفر رد ،و فرضیه تحقی تأیید شد که بین میزان شایستایهای حرفهای مربیان
برای تربیت دانیتویان در شش حوال مؤمن ،والیی ،متاهد ،انق بی ،مردمی و بصیر تفاوق وجود
ندارد.
جدول  :9رتبه بندی میزان شایستگیهای حرفهای مربیان برای تربیت دانشجویان
شایستگیهای حرفهای مربیان برای تربیت دانشجویان

رتبه میانگین

برای تربیت دانشجویان مؤمن

3/60

برای تربیت دانشجویان والیی

3/59

برای تربیت دانشجویان مجاهد

3/46

برای تربیت دانشجویان انقالبی

3/49

برای تربیت دانشجویان مردمی

3/42

برای تربیت دانشجویان بصیر

3/45

جدول  :11شاخصهای مربوط به متغیر شایستگیهای تخصصی مربیان برای تربیت دانشجویان
شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

میانگین

4/0741

انحراف معیار

0/7562

حداکثر

5

میانه

4/1667

دامنه تغییر

3/40

تعداد

319

نما

5/00

حداقل

1/60
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جدول  :11آزمون تی استیودنت متغیر شایستگیهای تخصصی مربیان برای تربیت دانشجویان
متغییر

تعداد

میانگین

مقدار t

معنا داری

شایستگیهای تخصصی مربیان برای تربیت دانشجویان

319

4/0741

25/367

0/000

فرض آالمون فریدمن :بین میزان تأثیر شایستایهای تخصصی مربیان برای تربیت دانیتویان در
شش حوال مؤمن ،والیی ،متاهد ،انق بی ،مردمی و بصیر تفاوق وجود ندارد .در بررسی فرضیه اصلی
دو فرض  H0و  H1به این شرح ،مورد تحلی و ارالیابی ارار میگیرد.
بین میزان شایستایهای تخصصی مربیان برای تربیت دانیتویان در شش حوال تفاوق معناداری وجود ندارد:.
بین میزان شایستایهای تخصصی مربیان برای تربیت دانیتویان در شش حوال تفاوق معناداری وجود دارد: .
تعداد

319

کای اسکوئر

12/119

درجه آزادی

5

معناداری

0/330

نتایج جدول نیان میدهد معناداری محاسبه شد برای عوام باال اال معناداری در سطح آلفای
0005کوچکتر است؛ لذا فرض صفر تأیید ،و فرضیه تحقی رد شد که بین میزان شایستایهای تخصصی
مربیان برای تربیت دانیتویان در شش حوال مؤمن ،والیی ،متاهد ،انق بی  ،مردمی و بصیر تفاوق
وجود دارد به طوری که بییترین میزان برای  9ا تربیت دانیتویان متاهد  2ا تربیت دانیتویان مؤمن
 3ا تربیت دانیتویان بصیر  9ا تربیت دانیتویان والیی  5ا تربیت دانیتویان انق بی  6ا تربیت
دانیتویان مردمی است.
جدول  :12رتبه بندی میزان شایستگیهای تخصصی مربیان برای تربیت دانشجویان
شایستگیهای تخصصی مربیان برای تربیت دانشجویان

رتبه میانگین

برای تربیت دانشجویان مجاهد

3/71

برای تربیت دانشجویان مؤمن

3/55

برای تربیت دانشجویان بصیر

3/49

برای تربیت دانشجویان والیی

3/48

برای تربیت دانشجویان انقالبی

3/44

برای تربیت دانشجویان مردمی

3/32
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فرض آالمون فریدمن :بین میزان چهار بعد شایستایهای مربیان برای تربیت دانیتویان تفاوق
وجود ندارد.
در بررسی فرضیه اصلی دو فرض  H0و  H1به این شرح ،مورد تحلی و ارالیابی ارار میگیرد.
بین میزان چهار بعد شایستایهای مربیان برای تربیت دانیتویان تفاوق معناداری وجود ندارد: .
بین میزان چهار بعد شایستایهای مربیان برای تربیت دانیتویان تفاوق معناداری وجود دارد: .
319

تعداد
کای اسکوئر

92/372

درجه آزادی

5

معناداری

0/000

نتایج جدول نیان میدهد معناداری محاسبه شد برای عوام باال اال معناداری در سطح آلفای 0/05
کوچکتر است؛ لذا فرض صفر تأیید ،و فرضیه تحقی رد شد که بین میزان چهار بعد شایستایهای
مربیان برای تربیت دانیتویان تفاوق وجود دارد به طوری که بییترین میزان شایستای به ترتیب برای
 9ا شایستایهای ارالشی  2ا شایستایهای ذاتی  3ا شایستایهای حرفهای  9ا شایستایهای
تخصصی است.
جدول  :13رتبه بندی میزان شایستگیهای مربیان برای تربیت دانشجویان
شایستگیهای مربیان برای تربیت دانشجویان

رتبه میانگین

شایستگیهای ارزشی مربیان برای تربیت دانشجویان

2/94

شایستگیهای ذاتی مربیان برای تربیت دانشجویان

2/55

شایستگیهای تخصصی مربیان برای تربیت دانشجویان

2/51

شایستگیهای حرفهای مربیان برای تربیت دانشجویان

1/99
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پاسخ این مقاله برای تربیت دانیتوی مؤمن :بییترین تأثیر اال بین سیویک گویه پرسینامه استادان
طب جدول ذی است:
نوع رفتار

گویههای اثر گذار

معناداری

برای تربیت دانشجوی مؤمن

ذاتی

قدرت تجزیه و تحلیل و تفکر خالق
وضعیت هوشی
نوع گویش دلنشین و شیوا و رسا بودن بیان
انگیزه و عالقه

0/718
0/710
0/709
0/706

ارزشی

اخالق و رفتار (الگو در فضایل اخالقی)
روحیه جهادی (سختکوش ،ایثار ،خطر پذیر)
جوهره انقالبیگری (مدافع ارزشها)
استفاده کاربردی آیات قرآن مرتبط با رشته تخصصی
روحیه تحول و نوشوندگی

0/773
0/730
0/728
0/724
0/716

حرفهای

آشنایی با حوزه مطالعه ،تحقیق و پژوهش
آشنایی با حوزه کشف و پرورش استعداد
آشنایی با ارزشیابی تربیتی ،آموزشی
آشنایی با کتابت جزوه ،مقاله و کتاب
آشنایی با روانشناسی (مخاطب شناسی)
آشنایی با حوزه روشها و فنون تدریس

0/767
0/752
0/734
0/730
0/711
0/700

تخصصی

تفکر تخصصی (ارائه راهکار ،اصالح فرایند طراحی)
دانش تخصصی (تحصیالت متناسب با تخصص)
مهارت و سوابق کاری در حوزه مرتبط با تخصص
طراحی تخصصی (دوره ها و اردوها و تمرینات)

0/746
0/738
0/720
0/713
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پاسخ این مقاله برای تربیت دانیتوی متاهد :بییترین تأثیر اال بین سیویک گویه پرسینامه مربیان
طب جدول ذی است:
نوع رفتار

گویههای اثر گذار

معناداری

برای تربیت دانشجوی مجاهد

ذاتی

وضعیت هوشی
وضعیت ظاهری
قدرت تجزیه و تحلیل و تفکر خالق
مدیر بودن ،جذبه داشتن

0/738
0/721
0/706
0/700

ارزشی

اخالق و رفتار (الگو در فضایل اخالقی)
جوهره انقالبیگری (مدافع ارزشها)
روحیه جهادی (سختکوش ،ایثار ،خطر پذیر)
روحیه تحول و نوشوندگی

0/760
0/731
0/747
0/708

حرفهای

آشنایی با حوزه مطالعه ،تحقیق و پژوهش
آشنایی با حوزه کشف و پرورش استعداد
آشنایی با ارزشیابی تربیتی ،آموزشی
آشنایی با کتابت جزوه ،مقاله و کتاب
آشنایی با حوزه طرح درس نویسی

0/754
0/731
0/724
0/736
0/718

تخصصی

تفکر تخصصی (ارائه راهکار ،اصالح فرایند طراحی)
دانش تخصصی (تحصیالت متناسب با تخصص)
مهارت و سوابق کاری در حوزه مرتبط با تخصص

0/729
0/759
0/735

پاسخ این مقاله برای تربیت دانیتوی انق بی :بییترین تأثیر اال بین سیویک گویه پرسینامه مربیان
طب جدول ذی است:
نوع رفتار

گویههای اثر گذار

معناداری

برای تربیت دانشجوی انقالبی

ذاتی

وضعیت روحی و روانی
وضعیت هوشی

0/767
0/700

ارزشی

اخالق و رفتار (الگو در فضایل اخالقی)
روحیه جهادی (سختکوش ،ایثار ،خطر پذیر)
روحیه تحول و نوشوندگی

0/703
0/756
0/737

حرفهای

آشنایی با حوزه مطالعه ،تحقیق و پژوهش
آشنایی با حوزه کشف و پرورش استعداد
آشنایی با ارزشیابی تربیتی ،آموزشی
آشنایی با کتابت جزوه ،مقاله و کتاب
آشنایی با حوزه طرح درس نویسی

0/701
0/760
0/748
0/703
0/712

تخصصی

دانش تخصصی (تحصیالت متناسب)
طراحی تخصصی (دوره ها و اردوها و تمرینات)

0/737
0/726
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پاسخ این مقاله برای تربیت دانیتوی والیی :بییترین تأثیر اال بین سیویک گویه پرسینامه مربیان
طب جدول ذی است:
نوع رفتار

گویههای اثر گذار

معناداری

برای تربیت دانشجوی والیی

ذاتی

وضعیت هوشی
وضعیت ظاهری
شیوا و رسا بودن بیان
قدرت تجزیه و تحلیل و تفکر خالق
مدیر بودن ،جذبه داشتن
نوع گویش دلنشین
رابطه برقرار کردن ،رفیق شدن
انگیزه و عالقه

0/716
0/712
0/701
0/739
0/714
0/724
0/700
0/703

ارزشی

اخالق و رفتار (الگو در فضایل اخالقی)
جوهره انقالبیگری (مدافع ارزشها)
استفاده کاربردی آیات قرآن مرتبط با رشته تخصصی
روحیه تحول و نوشوندگی

0/755
0/743
0/729
0/730

حرفهای

آشنایی با حوزه مطالعه ،تحقیق و پژوهش
آشنایی با حوزه کشف و پرورش استعداد
آشنایی با ارزشیابی تربیتی ،آموزشی
آشنایی با کتابت جزوه ،مقاله و کتاب
آشنایی با حوزه روشها و فنون تدریس

0/786
0/747
0/705
0/715
0/700

تخصصی

تفکر تخصصی (ارائه راهکار ،اصالح فرایند طراحی)
دانش تخصصی (تحصیالت متناسب با تخصص)
مهارت و سوابق کاری در حوزه مرتبط با تخصص

0/744
0/721
0/733
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پاسخ این مقاله برای تربیت دانیتوی بصیر :بییترین تأثیر اال بین سیویک گویه پرسینامه مربیان
طب جدول ذی است:
نوع رفتار

گویههای اثر گذار

معناداری

ارزشی

اخالق و رفتار (الگو در فضایل اخالقی)
روحیه جهادی (سخت کوش ،ایثار ،خطر پذیر)
اعتقاد (مؤمن ،دارای بصیرت دینی ،تکلیفگرا)
جوهره انقالبیگری (مدافع ارزشها)
روحیه تحول و نوشوندگی

0/742
0/790
0/762
0/741
0/754

حرفهای

آشنایی با حوزه کشف و پرورش استعداد
آشنایی با ارزشیابی تربیتی ،آموزشی
آشنایی با حوزه روشها و فنون تدریس
آشنایی با الزامات و روشهای تربیت
آشنایی با کتابت جزوه
آشنایی با روانشناسی
آشنایی با برنامه ریزی آموزشی
آشنایی با طرح درس نویسی
آشنایی با حوزه تجهیزات
آشنایی با حوزه مطالعه

0/760
0/771
0/771
0/734
0/722
0/754
0/722
0/720
0/719
0/710

تخصصی

طراحی تخصصی (دورهها و اردوها و تمرینات)
توان تخصصی ( قدرت بدنی متناسب با تخصص)
دانش تخصصی (تحصیالت متناسب با تخصص)
مهارت و سوابق کاری در حوزه مرتبط با تخصص

0/758
0/700
0/807
0/792

برای تربیت دانشجوی بصیر

ذاتی

شیوا و رسا بودن بیان
نوع گویش دلنشین
مدیر بودن ،جذبه داشتن
وضعیت هوشی
وضعیت روحی ،روانی

0/753
0/748
0/743
0/718
0/705
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پاسخ این مقاله برای تربیت دانیتوی مردمی :بییترین تأثیر اال بین سیویک گویه پرسینامه مربیان
طب جدول ذی است:
نوع رفتار

گویههای اثر گذار

معناداری

برای تربیت دانشجوی مردمی

ذاتی

شیوا و رسا بودن بیان

0/742

ارزشی

روحیه جهادی (سختکوش ،خطر پذیر)
اخالق و رفتار (الگو در فضایل اخالقی)
جوهره انقالبیگری (مدافع ارزشها)
روحیه تحول و نوشوندگی

0/790
0/766
0/701
0/770

حرفهای

آشنایی با حوزه مطالعه ،تحقیق و پژوهش
آشنایی با ارزشیابی تربیتی ،آموزشی
آشنایی با حوزه طرح درس نویسی
آشنایی با کتابت جزوه ،مقاله و کتاب
آشنایی با روانشناسی (مخاطب شناسی)
شناخت حوزه علوم تربیت انسانی
آشنایی با حوزه تجهیزات آموزشی
آشنایی با حوزه کشف و پرورش استعداد

0/710
0/771
0/771
0/722
0/767
0/767
0/719
0/760

تخصصی

دانش تخصصی (تحصیالت متناسب)
توان تخصصی ( قدرت بدنی متناسب)
طراحی تخصصی (دوره ها و اردوها)
مهارت و سوابق کاری مرتبط با تخصص
تفکر تحصصی

0/791
0/709
0/745
0/756
0/736
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نمودار  :2الگوی پیشنهادی (برآمده از تحلیل مسیر) گویههای مؤلفه ذاتی
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نمودار  :3الگوی گویههای مؤلفه ارزشی استادان
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نمودار  :4الگوی گویههای مؤلفه حرفهای استادان
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نمودار  :5الگوی گویههای مؤلفه تخصصی استادان

به منظور بررسی نتایج به جدول ضرایب 9مراجعه ،و سطح معناداری هر متغیر بررسی شد .اگر سطح
هر متغیر مستق پیشبین اال  0/30بییتر باشد ،نتیته این میشود که تأثیر آن متغیر بر میزان شایستایهای
مربیان تأیید میشود و آن متغیر میتواند به طور معناداری تغییراق میزان شایستایهای مربیان را
پیشبینی کند.
مطاب نتایج تحلی مسیر موجود:
اال شایستایهای ذاتی مربیان وضعیت هوشی ،ادرق تتزیه و تحلی  ،انایز و ع اه و شیوا و رسا
بودن بیان بییترین تأثیر را در تربیت دانیتویان میگذارد.
1. Coefficients
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 1ـ وضعیت هوشی

شایستگیهای ذاتی

 2ـ شیوا و رسا بودن بیان
 3ـ قدرت تجزیه و تحلیل و تفکر خالق
 4ـ انگیزه و عالقه

اال شایستایهای ارالشی مربیان روحیه تحول و نوشوندگی ،روحیه جهادی (سختکوشی) ،الاو در
فضای اخ ای ،تسلط بر استفاد کاربردی آیاق ارآن مرتبط با بحث و جوهر انق بیگری بییترین
تأثیر را در تربیت دانیتویان میگذارد.
 1ـ روحیه تحول و نوشوندگی
 2ـ روحیه جهادی (سخت کوشی)

شایستگیهای ارزشی

 3ـ الگو در فضائل اخالقی ،منضبط و قانونگرا

 4ـ جوهره انقالبیگری (مقاوم در برابر آسیبها)
 5ـ تسلط بر استفاده کاربردی آیات قرآن مرتبط بارشته تخصصی

اال شایستایهای حرفهای مربیان آشنایی با حوال کیف و پرورش استعداد ،آشنایی با حوال کتابت
مقاله و کتا  ،آشنایی با حوال مطالعه و تحقی و پژوهش ،آشنایی با ارالشیابی تربیتی و آموالشی،
آشنایی با حوال روانیناسی و آشنایی با حوال طرح درس نویسی بییترین تأثیر را در تربیت دانیتویان
میگذارد.

 1ـ آشنایی با حوزه کشف و پرورش استعداد
 2ـ آشنایی با حوزه کتابت مقاله و کتاب

شایستگیهای حرفهای

 3ـ آشنایی با حوزه مطالعه و تحقیق و پژوهش
 4ـ آشنایی با ارزشیابی تربیتی و آموزشی
 5ـ آشنایی با حوزه روشها و فنون تدریس
 6ـ آشنایی با روانشناسی (مخاطب شناسی)
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اال شایستایهای تخصصی مربیان تحصی ق ،مهارق ،طراحی تخصصی و تفکر تخصصی بییترین
تأثیر را در تربیت دانیتویان میگذارد.
 1ـ دانش تخصصی (تحصیالت متناسب با تخصص)

شایستگیهای تخصصی

 2ـ مهارت و سوابق کاری در حوزه مرتبط با تخصص
 3ـ تفکر تخصصی (ارائه راهکار ،اصالح فرایند طراحی)
 4ـ طراحی تخصصی (طراحی دوره ها و اردوها)

لذا در ک بین میزان چهار بعد شایستایهای مربیان برای تربیت دانیتویان تفاوق وجود دارد
بهطوری که بییترین میزان شایستای به ترتیب برای  9ا برای شایستایهای ارالشی  2ا برای
شایستایهای ذاتی  3ا برای شایستایهای حرفهای  9ا برای شایستایهای تخصصی است.
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