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 یدختیب نیام اکبریعل
 رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یآموزش تیریاستاد، گروه مد

 ی اختچمحمدحسن پرد
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یآموزش تیریاستاد، گروه مد

 یاری یسعادت عل
 رانیا سمنان، دانشگاه سمنان، ،یآموزش تیریرشته مد یدکتر یدانشجو

 چکیده

بود. روش  ییمعلمان دوره ابتدا ایحرفه تیصالح یارهایمع یهدف از پژوهش حاضر بررس

 1399پژوهش را در سال  یبود. جامعه آمار یعامل لیبر تحل دیتأکبا  یشیمایپ -یفیپژوهش توص

حجم نمونه از جدول  نییتع ی. برادادندیم لینفر( تشک 160شهرستان پرند ) ییمعلمان مدارس ابتدا

 به شکل هاآن نشینمونه انتخاب شدند که گز عنوانبهنفر  113استفاده شد و تعداد  مورگان یکرجس

 نجشس استاندارد پرسشنامه اساس بر هاداده یآورجمعصورت گرفت.  متناسب ایطبقه – یتصادف

 یعامل لتحلی از استفاده با هاداده وتحلیلیهتجز( انجام شد. 1393 ،ییمعلمان )جوال تصالحی

 نیانگی( از م38/4) شدهمطرح اریمع 11 یکل نیانگیپژوهش نشان داد که م یجنتا .رفتیصورت پذ

 یارهایاند و همه مع-برخوردار بوده ینسبتاً خوب ایحرفه تیان از صالحمتوسط باالتر بوده و معلم

 اربه شم شانیا ایحرفه تیصالح یارهایاز مع 3 یکل نیانگیبا کسب نمرات باالتر از م شدهارائه

 یآموزش یزریو برنامه یزری( و طرح73/7) یا-در جهت توسعه حرفه تیو دو عامل فعال روندیم

الزم  جینتا نیمعلمان بوده است. بنابرا ایحرفه تیعوامل در صالح ینمؤثرترو  نتری( از مهم26/7)

 ان،ممعل ایحرفه تیعوامل مذکور در سنجش صالح هیقرار دادن کل اریامر ضمن مع نیاست مسئول

 یآموزش یزریو برنامه یزریخود و طرح اینسبت به دو عامل تالش معلمان جهت توسعه حرفه

 لحاظ ایژهیو گاهیبرخوردار بوده است توجه خاص نموده و جا شانیدر نزد ا یترباال تیکه از اهم

 .ندینما

 :های کلیدیواژه
 ایحرفه تیصالح یارهایمعلمان، مع ،یدوره ابتدائ

 
دانشگاه سمنان است یآموزش تیریرشته مد یمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتر.
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 مقدمه

 عامل حیات ینترباارزش و ینترمهممنابع انسانی هر سازمان 
آن است که بر تمامی ابعاد سازمان و ارتباط آن با عوامل بیرون 

بر نتایج و اثرات  مؤثرترین عنصر از خود اثر دارد و مهم
. کسب تجارب استعملکرد آن نیروی انسانی فعال سازمان 

اثربخشی نیروی  شدتبهتواند ای در عرصه عمل میحرفه
سانی ترین منابع انقرار دهد. اصلی یرتأث انسانی سازمان را تحت

کشور معلمان هستند و میزان توانایی و  وپرورشآموزش
مهارت و شایستگی ایشان بر کیفیت و اثربخشی فرایند آموزش 
و تربیت نسل جوان کشور و بالطبع آن بر توسعه و آبادانی آن 
اثرگذار است. این پاراگراف را محقق جهت معرفی موضوع و 

 خواننده به بحث نگاشته و منبع خاصی نداشته است.ورود 
است که فرد از دانش و  یمعن نیبه ا 1یاحرفه تیظرف

ست ا برخوردار یقو تی، نگرش مثبت و شخصیاطالعات کاف
از است و  یهوشمندانه و عمل یهامهارت یدارا که

 کریمی و معروفی،) ستین بهرهیب یاجتماع یهامهارت

1393.) 

ای در کالیفرنیا نشان داد که افراد توانمند افرادی با مطالعه
 یادزاحتمالبهصالحیت در کار و محیط اداری هستند و 

 ورطبهبینی و های کاری و مشکالت خود را پیشمسئولیت
 .(1399قرونه، )کنند برخورد می هاآنمستقل با 

معلمان در  یاحرفه یهاتیصالح یی وبه توانا 2صالحیت
ها و عملکرد تیظرف کار، محیطاستفاده از دانش و مهارت در 

 & Momeni Mahmouei) شودیم مربوط هاآن یاحرفه

Shariatmadari, 2009 .)معلم در ییمعلم به توانا یستگیشا 
ز امندی بهره و یحرفه معلم یهاو خواسته ازهاین یکاف نیتأم

عملی دانش، مهارت  واحد متشکل از اطالعات ومجموعه یک 
ه مجموع نیاشاره دارد تا او باورهای صحیح نگرش  الزم و نیز

 ,.Nijveldt et al) در عملکرد و بازتاب معلم منعکس شود

های شغلی، اداری و سازمانی زمینه (. این مفهوم در حوزه2005
شود که امکان رشد و لمداد میق هایییتفعالاصلی حضور در 

 (.1395،محمدی)کند توسعه فرد و سازمان را فراهم می

در مورد استقرار  وپرورشآموزش نیادیدر سند تحول بن"
و  ایحرفه ،یعموم یهاسنجش مهارت یبرا یستمیس

                                                                                                                                                                                                            
1. professional capacity 

 یعلم یندبرتبه ستمیو س یابیارز یارهایمع نیی، تعیتخصص
، هاآن یشغل شرفتیپ یبرا زهیانگ تیمعلمان و تقو یو آموزش

 داختپر تمسیاستقرار سی، استاندارد اسالم ستمیبا توجه به س
مورد  یتخصص، مهارت و عملکرد رقابتشایستگی، بر اساس 

 نیدوت لمانمع یاحرفه یبندنظام رتبه کو باید ی ؛است دیتأک
 ."(15 ، ص1392 و مخبر دزفولی، بابایی حاجی)شود 

 ینترمهمای معلمان شناسایی معیارهای صالحیت حرفه
در  ریزیهای شغلی و برنامهابزار برای سنجش میزان قابلیت
های ایشان و نیز ها و مهارتجهت رشد و توسعه توانمندی

یکی از ابزارهای بسیار ضروری برای ارتقای شغلی معلمان 
 شود.محسوب می

 و یدرسآموزشی و  هایدر ساختار، برنامه عمده راتییتغ
مربوطه  یهافقدان مهارتو آموزان دانش یتیجمعتغییرات 

 تیهو نشان داد که، دیجد تیوضع نیکنار آمدن با ا یبرا
 ,Moreno) دارد یبه بازساز ازین تیمعلمان به فور یاحرفه

اثربخشی آموزشی تا حد زیادی وابسته به اثربخشی  (.2007
 (.Williamson, 2007معلم است )

 ای هستند که وظیفهحرفه مربیان کارکنان عنوانبهمعلمان 
، انجام و آموزش ریزی و اجرای فرآیند یادگیریبرنامه

تحقیقات، راهنمایی و ارائه خدمات مناسب در این حوزه را بر 
یادگیری، بلکه هدایت،  تنهانهای بودن عهده دارند. معلم حرفه

های مختلف انسانی و اجتماعی و تمرین، تحقیق در حوزه
های ویژه ای باید دارای مهارتن حرفهمعلما آموزشی است.

های خاص، عاشق کار خود بودن، حفظ همچون شایستگی
 ,.Resnawati et al) حریم اخالقی و انسانی با دیگران باشند

2021.) 

، موضوع رانیدر اتربیت معلم داوطلب  رشیپذ یبرا
 جهموردتوویژه  ندیفرآ کی عنوانبه یاحرفه تیآموزش صالح

 بیو با تصو یادار یک فرایند صرفاًمر ا نیا ونیست 
 .(1383شعبانی، ) شودیها دنبال منامهنییآ

Hong and Horng (2008 ،)در را معلمان  یهامهارت
، یفکر یی: توانانموده است یبندطبقه یشش دسته اصل

، یتیریمد یی، توانایفرد نیب یها، مهارتیارزش ستمیس
 ی.تیشخص یهایژگیو و یاحرفه یستگیشا

2. competence 
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در و تحول  رییتغ یمعلمان به معنا یاحرفه تیظرف
حت معلمان ت نیاز محور یاتوسعه حرفه های رشد وبرنامه

 بهبود عملکرد حرفه خود است یمختلف برا طیشرا
(Jovanova Mitkovska, 2010). نظر ) ازWalls & Nardi, 

 ییداشتن دانش توانا شامل؛ معلمان ایحرفه (، قابلیت2002
 نییعآموزان، تارتباط با دانش یبرقرار ییکالس، توانا تیریمد

با  کیزدآموزان، تعامل و ارتباط ناز دانش هاآنانتظارات 
مشخصات  ،(Khan, 2008 ) از نظر .آموزان استدانش نیوالد
 به آموزش هایتوان مهارتمی را ایحرفه معلم یک

ارزشیابی و نظارت  درسی مناسب، ارائه برنامه آموزان،دانش
 مندی ازبهره و کالس و آموزش مدیریت پژوهشی، -آموزشی

 دانست. ارتباطاتامکانات فناورانه اطالعات و 
ا ای باعث ایجاد یک ظرفیت باالی تقاضپتانسیل معلم حرفه

یک سازمان یاددهنده و عامل ایجاد تغییر  عنوانبهاز مدارس 
های گوناگون معلم در جهت توسعه است و این دو با فعالیت

شود ای خود و در دو جنبه آموزش و پرورش حاصل میحرفه
(Mahmud, 2018.) 

 یابیارز یبرا(، 1385)انش پژوه و فرزاد د هاییافته
دهد یو متوسطه نشان م ییای معلمان ابتداحرفه یهامهارت

در کالس کمتر از اهداف دانش و  یآموزش یهاتیکه در فعال
 شود.یتوجه م ینگرش به اهداف مهارت

ای معلمان باید برای سنجش میزان صالحیت حرفه
رسیدن به این مهم معیارهای دقیق و مشخصی طراحی شود و 

شود و جز با مطالعات دقیق و همه جانبه موضوع میسر نمی
ود که شاهمیت و ضرورت این موضوع وقتی بیشتر آشکار می

ترین و تاثیرگذارترین عنصر فرایند مهم عنوانبهمعلمان 
آموزش به تناسب آن توجه به شناسایی معیارهای صالحیت 

 بزار باال بردن کیفیت آموزشترین امهم عنوانبهای ایشان حرفه
که واقعاً به چه معلمی  سؤاللحاظ شوند و به دنبال پاسخ این 

گویند؟ و واقعاً معیارهای شناسایی صالحیت ای میحرفه
 ای معلمان چیست.حرفه
 یهاییای، از جمله توانامعلم حرفه کی یهایژگیو

 یآموزش تیری، مدیابی، ارزیزیرآموزان، برنامهآموزش دانش
 کندیم فیرا توص یریادگی یهایوراو استفاده از فن

(Morales López, 2011.) تحقیقات نتایج این، بر عالوه 
توسعه و  در معلمان مشارکت میزان خصوص در پژوهشگران

 & Sutherland؛ Saka, 2009ای )حرفه قابلیت افزایش

Howard, 2010،) در معلمان تخصصی و عمومی هایمهارت 
اولیه  (، با دروندادهای1385دانش پژوه و فرزاد، )درس  کالس

 شخصی اولیه معلمان، هایداشته و فردی هایهمچون ویژگی
 سوابق تحصیالت، و آموزشی سطح جنس، سن، جمله از

 غلش به عالقمندی و فرهنگی سطح مسکن، وضعیت تدریس،
 عملکرد مانند آموزاندانش آموزشی با عملکرد معلمی

)مهاجری و همکاران، کالس  آموزش، تایجن آنان در تحصیلی
و عملکرد  یریادگی میزانبا  معلم تدریس سنوات (، و1390
، Huntly (2008) دارد. یداریآموزان رابطه معندانش یلیتحص

 نیای، تمردانش حرفه عنوانبهمعلمان را  یهاتیصالح
 Kosterاز نظر ) کند.یم یبندای طبقهحرفه تعهدای و حرفه

& Brekelmans, 2005بندی تقسیم اصلی دستۀ (، پنج
 ارتباطات، دانش تخصصی، معلمان سازماندهی، هایصالحیت

 رفتاری است.  و صالحیت( پداگوژی) تربیت و تعلیم

العمر معلمان ای و یادگیری مادامهای حرفهشایستگی
ای شامل این موارد است: انجام وظایف پیچیده آموزشی، حرفه

صبور  سالمت روحی و جسمی خوب، خوش صحبت، دارای
و بردبار، تمایل به همکاری با نسل جوان، ارتباط خوب و 

ای، درایت، روح تخیل زنده و رهبری های مشاهدهمهارت
(Shmelev, 2002.) 

عوامل استاندارد ، استرالیا معلمان در یالمللنیانجمن ب
 یادگیرندگان، هدایت و تربیترا در ای شدن یک معلم حرفه

ایشان،  ایحرفه قابلیت جهت رشد و توسعه وزش معلمانآم
و  روشن معیارهای استاندارد ایجاد و ها،مهارت تحصیالت،
شدن یک معلم در نظر گرفته  ایحرفه هایبا هدف دقیق مطابق

 (.Tuinamuana, 2011است )
ای معلم یعنی تالش و انگیزه برای خود شایستگی حرفه

سیستمی از واقعیت آموزش و بهبودی مستمر، توانایی دید 
ای در یک موقعیت آموزشی، توانایی اقدام سیستمی حرفه

 بینی نشده وهای خالقانه برای مشکالت پیشحلیافتن راه
ای و برخورداری از خاص آموزشی، تمایل به تفکر حرفه
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ای و اخالقی های حرفهسیستمی از ارزشها و اولویت
(Kazachenko et al., 2021.) 

 مؤلفهدوازده و در چهار سطح  زیآموزش کانادا ن وزارت
 -1 دهد:یای معلمان ارائه محرفه یهاتیصالح یرا برا یمدل

عوامل  -3 یآموزش یهاتیفعال -2 یعموم یهاتیصالح
 معیارهای عنوانبهای هویت حرفه -4آموزشی و اجتماعی 

ه است معلم ذکر شد کیای حرفهتوانایی و بارز  یاصل
(Martinet et al., 2001.) 

گذارترین عنصر فرایند آموزش ترین و تاثیرمعلمان مهم
بر اساس چند صفحه  صرفاًهستند و ارزیابی عمکرد ایشان 

سالیق و عالیق شخصی  یرتأثتحت  یتاًنهافرم و جدول که 
شود در طی سالیان اخیر دهی میمدیران و... قرار گرفته و نمره

لمان های مععملکرد و انگیزه نه تنها متضمن اثرات مثبتی بر
شغلی را  عدالتینبوده بلکه مصوبات نارضایتی و حتی گاهاً بی

برای ایشان به ارمغان آورده است و این پژوهش به دنبال پاسخ 
ای معلمان کدام است که معیارهای صالحیت حرفه سؤالاین 

 است؟
 مان،معل های صالحیتمؤلفه ارزیابی و شناسایی منظور به

آموزش  دورۀ معلمان ایحرفه هایصالحیت پژوهش ینا در
توان اهداف این و به طور اخص می است شده بررسی عمومی

ای ها و عناصر صالحیت حرفهپژوهش را شناسایی مولفه
ای معلمان و معلمان، بررسی وضعیت موجود صالحیت حرفه

ای از نظر ایشان بندی معیارهای صالحیت حرفهنیز اولویت

این پاراگراف جهت اشاره به هدف تحقیق توسط ) برشمرد.
 محقق نگاشته شده است و منبع خاصی ندارد(.

 روش 

از آنجایی که هدف پژوهش بررسی معیارهای صالحیت 
ای معلمان دوره ابتدائی بود، پس این پژوهش از نظر حرفه

 –هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی 
 تگی است.پیمایشی از نوع همبس

این پژوهش توصیفی بود چرا که به توصیف معیارهای 
پردازد و از نوع همبستگی بود چرا که ای میصالحیت حرفه

با استفاده از تحلیل همبستگی و تحلیل عامل تاییدی روابط 
زار نمود. ابمیان متغیرهای پنهان و آشکار را آزمون و تبیین می

 2شنامه بود که در اصلی گردآوری اطالعات این پژوهش پرس
بخش طراحی شده است بخش نخست: اطالعات دموگرافیک 

ها )سن، جنس، سطح تحصیالت، ...( و بخش دوم: بدنه نمونه
 76پژوهشی تحقیق  سؤاالتپرسشنامه است که مربوط به 

ای در نظر گرفته گزینه 5مؤلفه( با طیف لیکرت  11) سؤال
اخ به آلفای کرونبشده بود. برای سنجش پایایی پرسشنامه از 

از نظر آماری و نیز  که 7/0( یعنی باالی 87/0دست آمده )
 شودقابلیت سنجش معیارهای مورد نظر عالی توصیف می

 5استفاده شده بود و روایی صوری و محتوایی آن توسط 
قرار گرفت. برای بررسی  ییدتأمتخصص مورد بررسی و 

 د.ستفاده شروایی سازه پرسشنامه از تحلیل عامل تاییدی ا
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 .1شکل 

 مدل مفهومی پژوهش

 
 

آوری اطالعات تحقیق از پرسشنامه توسعه برای جمع
( 1393ای معلمان )جوالیی، های صالحیت حرفهاستاندارد

 استفاده شده است.
ی آماری پژوهش معلمان ابتدائی شهرستان پرند جامعه

نفر بر اساس جدول کرجسی  160اند که با تعداد کل بوده
نمونه به شکل تصادفی از مناطق  عنوانبهنفر  113ورگان م

آوری و پرسشنامه جمع 111اند که مختلف شهر انتخاب شده
آماری قرار گرفت. جدول زیر مشخصات  وتحلیلیهتجزمورد 

 دهد.کلی دموگرافیک نمونه مورد نظر را نشان را می

                                                                                                                                                                                                            
1. pattern matrix 

 .1 جدول

 جمعیت شناختی تحقیق
سابقه  نس مدرک تحصیلی جنسیت نمونه

 خدمت
 -25 لیسانس %60 مرد %60 نفر 111

35 
 سال 15 -5

فوق دیپلم و  %40 زن 40%
 دیپلم

 هایافته

برای پاسخ به سؤال اول پژوهشی، تحلیل عاملی اکتشافی انجام 
ی هایاوکلین تنها عامل -میر -بر اساس معیار کایزر گرفت.

ر یک باشد. سایباالتر از  هاآنشوند که مقدار ویژه انتخاب می
ندی بشوند. برای دستهها با مقادیر کمتر از یک حذف میعامل
بر اساس  1ها با مراجعه به ماتریس الگوییها در بین عاملگویه
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گیری + نوسان دارد تصمیم1و  -1که بین  هاآنمقدار بار عاملی 
 (.2شد )جدول 

 .2 جدول

 اصلی هایمؤلفهزیه کل واریانس تبیین شده با تحلیل عاملی به روش تج
مجموع مجذورات بارهای عاملی پس از چرخش  استخراج مجموع مجذورات بارهای عاملی ویژه مقادیر هاعامل

 واریماکس

درصد  کل
 واریانس

درصد واریانس 
 تجمعی

درصد  کل
 واریانس

درصد واریانس 
 تجمعی

درصد  کل
 واریانس

درصد واریانس 
 تجمعی

1 786/12 605/16 605/16 786/12 605/16 605/16 061/10 066/13 066/13 

2 423/7 640/9 245/26 423/7 640/9 245/26 884/7 240/10 305/23 

3 334/6 226/8 471/34 334/6 226/8 471/34 182/5 730/6 036/30 

4 632/5 314/7 786/41 632/5 314/7 786/41 881/4 339/6 375/36 

5 955/4 436/6 221/48 955/4 436/6 221/48 870/4 325/6 700/42 

6 578/4 945/5 166/54 578/4 945/5 166/54 600/4 974/5 674/48 

7 852/3 002/5 168/59 852/3 002/5 168/59 575/4 941/5 615/54 

8 665/3 760/4 928/63 665/3 760/4 928/63 573/4 939/5 554/60 

9 308/3 296/4 224/68 308/3 296/4 224/68 080/4 299/5 853/65 

10 135/3 072/4 295/72 135/3 072/4 295/72 829/3 973/4 826/70 

11 666/2 463/3 758/75 666/2 463/3 758/75 798/3 933/4 758/75 

متغیرهایی که بیشترین بار عاملی را بر روی یک عامل 
داشتند جدا کرده، بر اساس مبنای نظری تحت عنوان خاصی، 

 که گرفتند قرار موردتوجه غیرهاییمت سازی شدند. تنهامفهوم
 چهار طی از پس. بودند بیشتر و/. 3 هاآن عاملی بار مقدار
 اول پژوهشی سؤال به پاسخ برای نتایج تحلیل مذکور مرحله
 کفایت بیانگر=KMO/.828 مقدار به اینکه توجه و با
 بارتلت کرویت آزمون مشخصه و است گیرینمونه

 در هاداده همبستگی اتریسم باشدمی معنادار( 917/283)
. است توجیه قابل یابیعامل عمل بنابراین و نبوده صفر جامعه

 است شده داده نشان عاملی ماتریس ادامه در که همانگونه
 را «آموزشی ریزیبرنامه و ریزیطرح» یرمتغ اول عامل
 عامل این روی( 11 تا 1سؤال ) 11 که کندمی گیریاندازه
 یازدهم عامل باالخره و. است( 3/0) از ترباال عاملی بار دارای
 یتخصص حوزه با متناسب پژوهشی امور در مشارکت متغیر
 74سؤال ) 3 که کندمی گیریاندازه را «آموزش و تدریس مورد

( 3/0از ) باالتر عاملی بار بیشترین دارای عامل این روی (76 تا
ر د ها و بارهای عاملی مربوط به هر متغیرعامل شرح. است

 ارائه شده است. 3جدول 

 .3 جدول

 مربوط به هر عامل سؤاالتها و عامل
 بارعاملی سؤاالت متغیرها هاعامل

 96/0 11تا  1 آموزشی ریزیبرنامه ریزی وطرح 1
 93/0 18تا  12 ایجاد جو یادگیری و حفظ آن 2
 98/0 33تا  19 تدریس انجام و اجرا 3
 92/0 38تا  34 یادگیری جنتای با ارتباط برقراری و سنجش 4
 82/0 40تا  39 آموزش و یادگیری انعکاس و ارزیابی 5
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 بارعاملی سؤاالت متغیرها هاعامل
 92/0 45تا  41 دیگران و والدین همکاران، با همکاری 6
 91/0 49تا  46 ایحرفه توسعۀ جهت در فعالیت 7
 93/0 54تا  50 دانش محتوایی 8
 97/0 70تا  55 آموزشی تکنولوژی بکارگیری 9

 87/0 73تا  71 امور اجرایی و مدیریتی مشارکت در 10
 89/0 76تا  74 مشارکت در امور پژوهشی 11

ها همبستگی چند متغیره داده وتحلیلیهتجزدر راستای 
در  گویه پرسشنامه 76)تحلیل استنباطی( موضوع در مجموع 

ها و اصلی وارد تحلیل شدند. در ادامه جدول مؤلفه 11قالب 
حلیل عاملی تأییدی برای هر یک از نمودارهای مربوط به ت

ابعاد پرسشنامه به تفکیک ارائه شده است. پس از آن نیز 
 های مربوط به آزمون و اصالح مدل آمده و در پایانیافته

 ند.ااطالعات تکمیلی گزارش شده

 .2 شکل

 نمودار تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه
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از  برای بررسی برازش مدل در حداقل مربعات جزئی،
 (2004)و همکاران  Amatoت جهانی که توسط معیار کیفیّ

 کنیم.مطرح شد، استفاده می

GOF =  

 تمیانگین اشتراک هر متغیر است و کیفیّ 

میانگین ضرایب تعیین مربوط  سنجد. مدل بیرونی را می

ت مدل درونی را باشد و کیفیّزا میبه هر متغیر پنهان درون
زا بر طبق متغیرهای پنهانی که ر درونسنجد و برای هر متغیمی
 25/0، 01/0شود. سه مقدار دهند، محاسبه میرا توضیح می آن
 مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای عنوانبهرا  36/0و 

 .معرفی شده است( GoF) 1شاخص نیکویی برازش

 .4جدول 

 محاسبه برازش درونی
 مقادیر اشتراکی ضریب تعیین متغیرها

 608/0 969/0 تدریس اجرا و انجام

 775/0 686/0 ارزیابی و انعکاس یادگیری و آموزش

 601/0 877/0 ایجاد جو یادگیری و حفظ آن

 6/0 957/0 بکارگیری تکنولوژی آموزشی

 672/0 865/0 دانش محتوایی

 634/0 852/0 سنجش و برقراری ارتباط با نتایج یادگیری

 59/0 924/0 ریزی آموزشیبرنامه و ریزیطرح

 678/0 833/0 ایفعالیت در جهت توسعۀ حرفه

 71/0 767/0 مشارکت در امور اجرایی و مدیریتی

 712/0 801/0 مشارکت در امور پژوهشی

 642/0 846/0 همکاری با همکاران، والدین و دیگران

=Gof برازش مدل 74/0  

نمایید، مقدار شاخص مشاهده می 5همانطور که در جدول 
است که نشان از برازش کلی باالی  74/0معادل  نیکویی برازش

یعنی مدل درونی قدرت  ؛متوسط برای مدل ساختاری است
ان توکافی برای آزمون فرضیات را دارد و نتایج آزمون را می

همچنین معیار  دانست.ء صد قابل اتکا در به لحاظ آماری صد
2R ا زثیری دارد که متغیرهای برونأیا ضریب تعیین نشان از ت

های این معیار فقط برای سازه ؛زا دارندبر یک متغیر درون
زا مقدار آن های برونشود و در مورد سازهزا محاسبه میدرون

تر چه مقدار ضریب تعیین یک مدل بیش برابر صفر است. هر
و  33/0، 19/0باشد، نشان از برازش بهتر مدل دارد. سه مقدار 

عیف، متوسط و قوی مالک برای مقادیر ض عنوانبه 67/0
 .معرفی شده است

ونه چگابتدایی  معلمان ایحرفه وضعیت صالحیت دوم: سؤال
 است؟

پژوهشی مطرح شده با استفاده از  سؤالدر این قسمت 
به منظور قضاوت گیرد. های زیر مورد بررسی قرار میآزمون

ها و در مورد قرار داشتن در وضعیت آسیب هر یک از مقوله
تک نمونه استفاده شده است.  tاز آزمون  رسیابعاد مورد بر

بنابراین میانگین تجربی با میانگین فرضی که در اینجا عدد 
 شود.باشد، مقایسه می( می3وسط مقیاس لیکرت )

  

                                                                                                                                                                                                            
1. Goodness-of- fit index (GoF) 

2
Rycommunalit 

ycommunalit

2
R
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 .5 جدول

 ابتدایی معلمان ایحرفه بررسی وضعیت صالحیت
 متغیر 3میانگین فرضی =  شاخص آزمون تی

 تعداد ن تجربیمیانگی انحراف استاندارد
Sig. درجه آزادی t مقدار 
 آموزشی ریزیبرنامه ریزیطرح 111 4857/4 48486/0 283/32 110 001/0
 ایجاد جو یادگیری و حفظ آن 111 4212/4 41729/0 882/35 110 001/0
 تدریس انجام و اجرا 111 4092/4 43046/0 490/34 110 001/0
 یادگیری نتایج با ارتباط برقراری و سنجش 111 1405/4 57940/0 739/20 110 001/0
 آموزش و یادگیری انعکاس و ارزیابی 111 4730/4 53444/0 037/29 110 001/0
 دیگران و والدین همکاران، با همکاری 111 4162/4 57974/0 737/25 110 001/0
 ایحرفه توسعۀ جهت در فعالیت 111 5450/4 51478/0 621/31 110 001/0
 دانش محتوایی 111 3568/4 50983/0 037/28 110 001/0
 آموزشی تکنولوژی بکارگیری 111 1831/4 44275/0 152/28 110 001/0
 مشارکت در امور اجرایی و مدیریتی 111 9880/3 67857/0 340/15 110 001/0
 مشارکت در امور پژوهشی 111 1772/4 53337/0 253/23 110 001/0
 کل 111 3812/4 39081/0 235/37 110 001/0

 صالحیتبه منظور قضاوت در مورد وضعیت  6در جدول 
تک نمونه استفاده شده  tاز آزمون ابتدایی  معلمان ایحرفه

های فوق میانگین امتیاز تخصیص داده است. بر اساس داده
 ایحرفه صالحیتشده از سوی افراد نمونه به وضعیت 

است. از آنجا که این  38/4برابر است با ابتدایی  معلمان
 3میانگین از میانگین نظری )نمره متوسط مقیاس که برابر با 

توان اظهار داشت که از نگاه اعضای باشد( بیشتر است، میمی
های مورد بررسی بیشتر از حد متوسط است. نمونه امتیاز مقوله

توان اظهار می p=  001/0 و tبا در نظر گرفتن مقدار  عالوهبه
م دار و قابل تعمیدرصد اطمینان این نتیجه معنی 99 ه باداشت ک

باشد و با توجه به اینکه میانگین تجربی بزرگتر به جامعه می
 انمعلم ایحرفه صالحیتاز میانگین نظری است، بنابراین 

 گردد.ابتدایی باالتر از حد متوسط ارزیابی می
ی ابتدای معلمان ایحرفه لویت بندی صالحیتوا سوم: سؤال

 چگونه است؟

جهت بررسی یکسان بودن اهمیت ابعاد عوامل تاثیرگذار 
 شود.( از آزمون فریدمن استفاده میهاعامل)

 :خروجی اول

 .6جدول 

 ابتدایی معلمان ایحرفه صالحیتداری آزمون فریدمن ابعاد معنی

 مقادیر محاسبه شده های آماریشاخص

 426/144 آماره کای دو
 10 درجه آزادی

Sig 001/0 

رد شده و  0Hدرصد است،  5کمتر از  sigبدلیل اینکه 
متغیر پذیرفته  11ادعای یکسان بودن رتبه )اولویت( این 

 عوامل تاثیرگذار صالحیتابعاد گفت که  توانیمشود و نمی
 تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.ابتدایی  معلمان ایحرفه

 :خروجی دوم
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 .7 جدول

 با استفاده از تحلیل واریانس فریدمنابتدایی  معلمان ایحرفه صالحیت بندی ابعاداولویت
 میانگین رتبه ابعاد عوامل تاثیرگذار اولویت

 73/7 ایحرفه توسعۀ جهت در فعالیت اول

 26/7 آموزشی ریزیبرنامه ریزی وطرح دوم

 95/6 دیگران و والدین همکاران، با همکاری سوم

 68/6 آموزش و ادگیریی انعکاس و ارزیابی چهارم

 46/6 تدریس انجام و اجرا پنجم

 28/6 ایجاد جو یادگیری و حفظ آن ششم

 06/6 دانش محتوایی هفتم

 17/5 مشارکت در امور پژوهشی هشتم

 39/4 یادگیری نتایج با ارتباط برقراری و سنجش نهم

 66/4 آموزشی تکنولوژی بکارگیری دهم

 35/4 و مدیریتی مشارکت در امور اجرایی یازدهم

هر  هایاین خروجی آمار توصیفی است که میانگین رتبه
د، ها بزرگتر باشچقدر میانگین رتبه دهد. هرمتغیر را نشان می

نمونه  افراداهمیت آن متغیر بیشتر است که در اینجا از دیدگاه 
 ۀتوسع جهت در فعالیت»در زمینه  معلمان ایحرفه صالحیت

رتبه اول را دارد و  و است باالتری دارای رتبه «ایحرفه
 ( را دارد.11رتبه آخر ) «مشارکت در امور اجرایی و مدیریتی»

 گیریبحث و نتیجه

طبق نظر داوران گرامی و البته مطالعه نمونه کارهای مشابه در 
مجله این بخش تنظیم شده است وتالش شده با استفاده از 

حاصل  یهایافته هآمدبخشی از منایع مرتبط با نتایج به دست 
 تبیین شوند.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی معیارهای صالحیت 
ارها های تحقیق این معییافته ای معلمان دوره ابتدایی بود.حرفه
ارائه شده  8مورد شناسایی نمود که در جدول شماره  11را در 

 های به دست آمده ترتیب اولویتاست و نیز بر اساس میانگین
کنندگان را نیز نشان داد. بر ام در نزد مشارکتاهمیت هر کد

ین ای با میانگحرفه توسعۀ جهت در اساس این نتایج فعالیت
رتبه  26/7آموزشی با میانگین  ریزیبرنامه ریزی وو طرح 73/7

 عامل بکارگیری 2اند و اول و دوم اهمیت را به دست آورده
مور و مشارکت در ا 66/4آموزشی با میانگین  تکنولوژی

حائز کمترین درجه اهمیت  35/4اجرایی و مدیریتی با میانگین 
رای ای باند. توسعه حرفهکنندگان تحقیق شدهدر نزد مشارکت

معلم در واقع سفری دائمی است، سفری که در طول زندگی 
ها و ها، دانشیک معلم جریان دارد و موجب افزایش مهارت

واقع همان توسعه ای در شود. توسعه حرفههای او مینگرش
خرد عملی است که معلمان را به تصمیم گیرندگانی با 

لی شک خرد عمکند. بیتصمیمات درست و اخالقی تبدیل می
توسعه آن تدریجی است )ملکی،  شود وبه یکباره حاصل نمی

ها نشان داد آنچه بیش از همه برای معلمان حائز (. یافته1397
ای خود است. نتایج این اهمیت است تالش برای توسعه حرفه

تحقیق نیز مشابه آنچه در مبانی نظری از تحقیقات مشابه قبلی 
دارد که رشد و توسعه  یدتأکآورده شده است بر این نکته 

ترین عامل در نزد ایشان و نزدیک ینترمهمای معلمان حرفه
عنصر به عرصه تدریس و آموزش و افزایش اثر بخشی معلم 

دهد که معلم مطالعات نشان می در فرایند آموزش است.
به رشد شخصی، یادگیری معنادار و با  مؤثرتواند به طور می

افراد خالق کمک  عنوانبهآموزان انگیزه درونی و رشد دانش
دهد آنچه (. و نتایج تحقیق نشان میAbbasova, 2021کند )

ای عامل تحت عنوان معیارهای صالحیت حرفه 11در قالب 
قرار داده است از طرف ایشان  سؤالرا مورد  کنندگانمشارکت

های قرار گرفته است و میانگین کلیه پاسخ ییدتأو  موردتوجه
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)در جدول  3مربوط به هر عامل باالتر از میانگین طیف لیکرت 
ت ها با بررسی وضعیباشد. بخش دیگری از یافتهمی (8شماره 

 تک T ای معلمان ابتدائی شهر پرند با آزمونصالحیت حرفه
نشان داد که میانگین کسب  38/4ای و کسب میانگین نمونه

گردد ( ارزیابی می3شده توسط ایشان باالتر از حد متوسط )
( و این بدان معناست که این معلمان از نظر 6)جدول 
ردار قابل قبولی برخو نسبتاًای از وضعیت های حرفهصالحیت

ای و لی، منطقهالملهای بینهستند. برآیند مطالعات و پژوهش
بدیل صالحیت محلی موجود همگی از اثر مستقیم و بی

ای معلمان بر ارتقای کیفیت نظام آموزشی و همچنین حرفه
آموزان حکایت دارد بهبود سطح یادگیری دانش

(CochranSmith et al., 2013چنانچه مدیران و برنامه .) ریزان
دف مهم نظام آموزشی در راستای رسیدن معلمان به این ه

ای ریزی و بستر را مهیا کنند و مصوبات رشد حرفهبرنامه
بخش یعنی  ینترمهممعلمان را فراهم نمایند اثرات آن بر 

چرخه آموزش و فرایند اصلی آن یعنی فعالیت معلمان در این 
 چرخه بیش از پیش آشکار خواهد شد.

ای در حال حاضر شناسایی معیارها و ابعاد صالحیت حرفه
بندی معلمان در ابزارهای اجرای رتبه ینترمهمیکی از  معلمان

وزارت آموزش و پرورش و نظام آموزشی کشور است و چنین 
ای معلمان ابتدا رسد قلب تپنده صالحیت حرفهبه نظر می

 هایشناسایی دقیق معیارهای مورد نظر و سپس طراحی روش
گیری و سنجش این معیارها باشد و همه صحیح اندازه

اندرکاران موضوع درصدد هستند تا معیارهای مناسب، دست
ای گیری صالحیت حرفهدقیق، کیفی و قابل سنجش و اندازه

 بندی معلمان را تدوینمعلمان را شناسائی و بر اساس آن رتبه
د توانو اجرا نمایند. پژوهش و مطالعات عمیق در این زمینه می

ه عمیق و همه اندرکار را در جهت نگامسئولین و مدیران دست
بندی جانبه به موضوع و شناسایی معیارهای دقیق و واقعی رتبه

عنایت به  با و تدوین و اجرای هر چه بهتر آن یاری نماید.
 گردد.همین نتایج پیشنهادهای زیر ارائه می

ای معلمان ابتدائی موضوع چندگانه و موضوع صالحیت حرفه -
اد خصصی است. پیشنهدارای ابعاد مختلف انسانی، جغرافیایی و ت

اندرکاران موضوع به این پیچیدگی و شود مدیران و دستمی

تر معیارها و تر و دقیقهای عمیقچندگانگی دقت و با بررسی
 ها را تدوین و ارائه نمایند.مؤلفه

با توجه به لزوم رعایت عدالت و انصاف سازمانی در همه  -
 گیری وتصمیممشاغل از آنجائیکه این معیارها مبنای بخشی از 

قضاوت و ارزشیابی پیرامون شایستگی و صالحیت معلمان است 
های خارجی و نیز الزم است ضمن بومی سازی الگوها و نمونه

ها و معیارها با دقت نظر مورد انجام مطالعات تطبیقی این مؤلفه
 بررسی و استفاده قرار گیرد.

های عملی ای و توانائیهای حرفهبا توجه به لزوم وجود مهارت -
شود مدیران و برای یک معلم در نظام آموزشی پیشنهاد می

 ها و مهارت را بیشگیرندگان این توانائیاندرکاران و تصمیمدست
ای ایشان لحاظ کرده و نیز معیار صالحیت حرفه عنوانبهاز پیش 

گیری مناسبی را برای ارزشیابی عملکرد سازوکار سنجش و اندازه
ها کاربردی، عینی و مهارتی ند و معیارها و مؤلفهمعلمان طراحی نمای

باشد نه صوری و تعدادی مدرک دوره ضمن خدمت تئوری که 
های تدریس و آموزش معلم نداشته احتماالً اثری در بهبود مهارت

 است.

فراهم نمودن بستری مناسب از هر نظر برای رشد و توسعه  -
یکی از ای معلمان در حوزه تخصصی و شغلی خود نیز حرفه

 بندیراهکارهای اصلی برقراری عدالت و انصاف سازمانی در رتبه
معلمان است. محدودیت منابع و ادبیات پژوهشی داخلی به دلیل 
عدم انجام تحقیقات مساله و نیاز محور عمیق در زمینه ارتقا و 

ای معلمان و نیز بندی شغلی و معیارهای صالحیت حرفهرتبه
و نمونه تحقیق به دلیل کمبود وقت  محدودیت در انتخاب جامعه

علی رغم چند وجهی بودن و پیچیدگی موضوع از جمله 
 باشد.های تحقیق میمحدودیت

 تعارض منافع 

 .مقاله حاضر هیچ گونه تعارض منافعی ندارد

 منابع

بندی نظــام رتبه (.1392)مخبردزفولی، م. و  .م ،حاجی بابایــی
ابع انســانی وزارت ای معلمان و جذب و تأمین منحرفه

 یمعاونت توســعهسند تحول بنیادین  ،آموزش وپرورش
 .15ص  .ریت و پشــتیبانی وزارت آموزش وپرورشیمد



 

 

    47 ص    ... یاحرفه تیصالح یارهایمع یبررس | همکاران و یدختیب نیام

  1401بهار   | 56 شماره | 16 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

(. راهنمای جامع 1388و صفری شمالی، ر. ) .حبیب پور گتابی، ک
 یهادادهتحلیل "در تحقیقات پیمایشی  SPSSکاربرد 

 .321 ص ،چاپ اول تابستان "کمی

ای های حرفهارزشیابی مهارت .(1385). و ،و فرزاد ز پژوه،دانش
های آموزشی، ی ابتدایی، فصلنامه نوآوریمعلمان دوره

 ، سال پنجم.18شماره 
ی تربیت معلم ایران و بررسی تطبیقی برنامه .(1383) شعبانی، ز.

ی تعلیم و تربیت، سال بیستم، چند کشور جهان، فصلنامه
 .79، پیاپی 3شماره 

ای کارکنان دانشگاه (. شناسایی شایستگی حرفه1399د. ) قرونه،
 ، مجله پژوهشهاآنفردوسی مشهد، متناسب با مسیر شغلی 

ص  ،99ویژه نامه تابستان  14های آموزشی شماره در نظام
66. 

 یاحرفهرائه مدل مفهومی صالحیت (. ا1395محمدی، ر. )
له ، مجارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی

 .67ص  - 35پژوهش در نظامهای آموزشی: شماره 

رویکردهای مورد استفاده اساتید  (.1393معروفی، ی. و کریمی، ز. )
 لهمج دانشگاه برای مشارکت در روند تدوین برنامه درسی،

 .1پیاپی  3مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، شماره 
 نمعلما ای(. پرسشنامه استاندارد توسعه حرفه1393جوالیی، الف. )

nameh.blog.ir-https://payan  (   9/12/1393)شنبه  

 ای معلمان،(. توسعه حرفه1397ملکی، ص. )

https://www.roshdmag.ir 
رابطه بین (. 1390الف. )مهاجری, م. و شریف, م. و مهاجری, 

وره ابتدایی با عملکرد ای معلمان دهای حرفهقابلیت
پژوهشکده تعلیم و تربیت. اصفهان،  آموزانتحصیلی دانش

 .1شماره  7مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره 

الگوی  طراحی(. 1388ح. و شریعتمداری، ع. ) مهمویی، یمؤمن
درسی مبتنی بر شایستگی برای مقطع کارشناسی رشته برنامه

ریزی در رنامه، فصلنامه مدیریت و بآموزش ابتدایی
 .3شماره  2های آموزشی، پاییز، دوره نظام
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