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 : دهیچک

این پژوهش با هدف واکاوی و شناسایی و تعیین صالحیت های حرفه ای آموزگاران به منظور ارائه یک چارچوب مفهومی      

طراحی و اجرا شد. روش پژوهش، از نوع ترکیبی اکتشافی است. ابتدا در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته  

گیری هدفمند انتخاب شده بودند،بعد از  نظران و آموزگارن دوره ابتدایی که به روش نمونه متخصصان و صاحبنفر از    20با 

بعد دانشی،   4ها، ابعاد صالحیت حرفه ای آموزگاران  شامل ها و مؤلفهگذاری و دستیابی به زیر مؤلفه انجام مصاحبه و کد

نفر( بودند    7000ی، جامعه آماری پژوهش کلیه آموزگاران استان البرز )مهارتی، فردی و توانایی شناسایی شدند. در بخش کم

آوری گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمعنفر به روش نمونه  364که از بین آنها تعداد 

هش نشان داد، در  های پژو یافته ای آموزگاران استفاده شد.های حرفهنامه محقق ساخته صالحیت اطالعات، از پرسش

بین میانگین رتبه ابعاد صالحیت حرفه ای آموزگاران در هر دو وضعیت موجود و مطلوب تفاوت   01/0سطح معناداری 

ای آموزگاران به ترتیب عبارتند از :بعد دانشی، بعد مهارتی، داری وجود دارد. در هر دو وضعیت، ابعاد صالحیت حرفه  معنی

نین میانگین نمره این ابعاد بر حسب وضعیت موجود و مطلوب با هم تفاوت معنی داری  بعد فردی، بعد توانایی. همچ

معنی دار است   95/0(، و برای بعد فردی در سطح p˂01/0) 99/0دارد این تفاوت برای بعد دانشی، مهارتی و توانایی در سطح 

(05/0˂pنتایج این پژوهش می .) ای آموزگاران  و ایجاد ی به صالحیت حرفههای جدیدی را برای توجه بنیادتواند دریچه

 تغییرات مطلوب در بازنگری برنامة بهسازی منابع انسانی بگشاید. 
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Abstract: 

This research was designed and implemented with the aim of analyzing, identifying and determining the 

professional competencies of teachers in order to provide a conceptual framework. The research method is 

exploratory hybrid. First, in the qualitative stage through semi-structured interviews with 20 experts, experts 

and primary school teachers who were selected by purposive sampling, after the interview and coding and 

obtaining the following components and components, dimensions Teachers' professional competence 

including 4 dimensions of knowledge, skill, individual and ability were identified. In the quantitative part, the 

statistical population of the study was all teachers in Alborz province (7000 people) from which 364 people 

were selected by cluster random sampling. A researcher-made questionnaire on teachers' professional 

competencies was used to collect information. Findings showed that at a significance level of 0.01, there is a 

significant difference between the average rank of the dimensions of professional competence of teachers in 

both the current and desired situation. In both situations, the dimensions of teachers' professional 

competence are: knowledge dimension, skill dimension, individual dimension, ability dimension. Also, the 

average score of these dimensions is significantly different according to the current and desired situation. 

This difference is significant for the dimension of knowledge, skill and ability at the level of 0.99 (p˂0.01), and 

for the individual dimension at the level of 0.95. Is (p 050.05). The results of this study can open new windows 

for fundamental attention to the professional competence of teachers and make desirable changes in the 

review of the human resource improvement program. 
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 مقدمه

در جوامع امروز جریان تربیت کودکان در خانواده آغاز می شود 

ولی به زودی سازمانی اختصاصی، یعنی مدرسه مسئولیت ایفای 

این وظیفه را رسماً بر عهده می گیرد و ادامه امر تربیت، عمدتاً در  

شرایط و وضعیت های سازمان یافته، طبق برنامه های مشخص 

و به منظور تحقق هدف های معینی صورت می پذیرد 

(Alageband ,2020). 

 يادگيري و ياددهي فرايند بر اثرگذار عوامل دربارة آنچه رغم علي

گفته مي شود، مطالعات اخير دربارة نقش معلم در آموزش، همه 

ه كيفيت تدريس معلم مهمترين عامل بر اين نكته تأكيد دارند ك

اثربخش در يادگيري دانش آموز است. در قسمت يافته هاي يكي 

دانش آموزاني كه از يك آموزگار »از مطالعات عنوان شده است، 

خوب و تأثيرگذار سود مي برند، عملكرد علمي قوي تري نسبت به  

نچه در طبق آ«. دانش آموزاني كه آموزگار آنها ضعيف تر بود، دارند

يافته هاي پژوهشي عنوان شده است، تأثيرگذاري اموزگاران بر 

آموزش كودكان چنان قوي است كه تنها گوناگوني دركيفيت 

آموزشي آموزگاران، مي تواند سبب ايجاد تفاوت هاي عظيم در 

عملكرد كودكان با بافتهاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت گردد 

(Darling ،2003.) 

توافق جهانی بر روی نگارش استاندارهایی برای صالحیت  بی تردید 

های حرفه ای معلمان در واقع غیرممکن است. دشواری فراهم 

آوردن یک تعریف مناسب و مورد توافق برای صالحیت معلمان 

بخشی از مشکالت توسعه استاندارهای عملکرد معلمان می 

 Hantli ،2008باشد )

های واکاوی صالحیت حوزه رد هاییانجام پژوهش با توجه به

 با داریم قصد پژوهش، این در ای آموزگاران با رویکرد تربیتی،حرفه

 و ساختاریافته نیمه هاي مصاحبه بنیاد،داده روش از استفاده

شناسایی عوامل کلیدی   به پدیدار شناختی، روش از گیري بهره

 با تا ای آموزگاران بپردازیمهای حرفهمؤثر در ابعاد صالحیت

 کارآمدتر و بیشتر بتوانیم هرچه آنها از گیريبهره و کردن نهادینه

بهره  زمینه و کنیم ای آموزگاران را اجراییفرآیند صالحیت حرفه

براي   سازیم. فراهم را فرایند این مزایاي از بیشتر چه هر برداري

 و نظري مبانی اجمالی بررسی به ابتدا در اهداف، این به دستیابی

 پردازیم:  می زمینه این در انجام شده هاي پژوهش پیشینه

های آموزشی و پرورشی هر  ها و فعالیت توفیق یا شکست برنامه

نظام و هر کشوری به معلمان آن بستگی دارد و تحول بدون 

شود. از ابتدای انقالب وپرورش محقق نمی تغییر در نیروی آموزش

-داده   رش ایران رخوپرو اسالمی تاکنون تغییرات فراوانی در آموزش

وتربیت است؛ اما آنچه امروز در دستور کار تحول در نظام تعلیم

وپرورش است که با تغییرات  بوده، سند تحول بنیادین در آموزش

  قبلی تفاوت زیادی دارد. مرحلة تدوین و تصویب سند تحول انجام

 131ه.ش تمام احکام سند که  1404است تا سال شده بینی  و پیش

های پایه جهت پرورش و توسعة شایستگی»ر دارد، ازجمله؛ راهکا

تعمیق هویت مشترک و حرفه ای معلمان در ابعاد فردی، 

، عملیاتی شود. «تراز اصول اعتقادی انسانی، اسالمی، ایرانی هم

-به این امر است که اهمیت کار و مقام و شکلبنابراین باتوجه 

آن در عزت و ذلت و  گیری هویت حرفه ای معلمان و تأثیر عمیق 

شود  و تربیت و جامعه روشن میپیشرفت و انحطاط نظام تعلیم 

(Hejazi ,2019.) 

با بررسی موضوع صالحیت و بررسی تعاریفی که در مورد صالحیت 

ارائه شده است، اولین چیزی که به خوبی مشخص می شود  

فقدان تعریف واحد و اصالح شناسی مشخص در مورد شایستگی  

است.صاحب نظــران تعلیم و تربیــت دربــاره ی  مفهوم آن 

مفهــوم صالحیــت و مهارت هــای حرفــه ای آموزگاران، که از 

اواســط قرن بیســتم در نظام های آموزشــی پدیدار شــده اســت،  

 نظریات مختلفی بیان کرده اند:

صالحیت حرفه ای مجموعه ای از شایستگیها شامل دانش،  

ست که به تناسب هر شغل یا حرفه تعیین و در  مهارت و نگرشی ا

فرایندهای آموزشی و تجربی در محیطهای کاری و جامعه کسب  

شده و تبدیل به رفتار حرفه ای می گردد )آیین نامه نظام صالحیت 

(. صالحیت حرفه ای معلم به توانایی معلم در 1391حرفه ای ، 

افی و با برآوردن نیازها و مطالبات حرفه تدریس به میزان ک

استفاده از مجموعه های یکپارچه از دانش، مهارت و نگرش گفته  

می شود به طوری که این مجموعه در عملکرد و بازتاب معلم 

(. حرفه ای شدن معلمان بر جنبه های  Nich et al ،2005تجلی یابد )

تکنیکی و حرفه ای تدریس و ارتقاء موقعیت اجتماعی حرفه  

. حرفه ای شدن فرآیندی است که به وسیله معلمی متمرکز است

آن انجام یک حرفه یا شغل مستلزم داشتن مهارت های ویژه ای  

می شود. معلم حرفه ای باید درک عمیق تری از دانش محتوایی، 

رشد کودک، سبک های یادگیری، راهبردهای تدریس و مجموعه ای 

کاری با  جدید از ارزش ها همراه با احترام به تفاوت های فردی،هم

 همکاران و گرفتن بازخورد مداوم از تدریس و قابلیت هدایت و

. رویکرد های جدید در تربیت و تغییر و ارتباط مؤثر داشته باشد

آموزش مداوم معلمان، براساس توسعه مفهوم رویکرد  

سیستمی به آموزش، در نظر گرفتن تدریس به عنوان فعالیت 

سعه حرفه ای به وجود حرفه ای و سیاست های حمایت کننده تو

آمده و آموزش نیاز مداوم زندگی حرفه ای معلمان شده است 

(Vaylant ،2007  به نقل ازHasannejad ,2016) 

های مدارس و  درب« آموزشی فراگیر »در عصری که با شعار 

دانشگاه ها باید باز باشد تا هر کسی به فراخور توانایی و استعداد 

انش توشه بر گیرد، نیاز به تربیت  خویش بتواند از خوان علم و د

معلمانی حرفه ای و صاحب صالحیت که بتوانند با دانش، مهارتها 

و نگرشهای الزم همچون دیگر مشاغل مانند پزشکی، قضاوت،  
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مهندسی و... کاروان عظیم تعلیم و تربیت را به پیش برند؛ بیش از 

 (Fatemi & Hakimzadeh  ،2012بیش اهمیت پیدا می کند )

های مختلفی که با هدف شناسایی ابعاد و   در بررسی پژوهش

توان  ای آموزگاران انجام شده است میهای صالحیت حرفه مؤلفه

ای در های اصلی صالحیت حرفهپی برد که عناصر و مؤلفه

نظران و  های مختلف متفاوت است و هریک از صاحبپژوهش

 اند. پژوهشگران به عناصر کم و بیش متفاوتی اشاره کرده

ای در هایی که به عنوان عناصر صالحیت حرفه ترین مؤلفهعمده

های   های مختلف به آن اشاره شده است عبارتند از: مؤلفه پژوهش

 ای، آموزشی، پژوهشی، اخالقی، شخصی، سازمانی، و رهبری.حرفه

مندی به موضوع بالندگی هیأت علمیصالحیت در ایران عالقه

ابی وضعیت موجود درحال افزایش است، ای آموزگاران و ارزیحرفه

و   Mirhoseiniلیکن تا دستیابی به وضعیت مطلوب فاصله هست؛ 

( پژوهشی با عنوان طراحی مدل صالحیت حرفه ای  2020همکاران )

معلمان تربیت بدنی ایران انجام داده اند.در این پژوهش تاکید  

ن شده است که شایستگی ها و مهارت های معلمان در کارآمد بود

آنان و تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش نقش اساسی دارند.  

فقدان مدل صالحیت های حرفه ای ضروری معلمان تربیت بدنی  

در ایران محقق را بر آن داشت تا به طراحی مدل صالحیت حرفه 

 Asgari & Kianiای معلمان تربیت بدنی در ایران اقدام نماید 

الگوی معیار صالحیت حرفه ای معلمی  ( پژوهشی با عنوان 2019)

به نظر ایشان  در تراز جمهوری اسالمی ایران انجام داده اند.

بدیل   ای بیاندیشمندان تربیت و توسعه حرفه ای معلمان را انگاره

اند. این مهم  های آموزشی دانسته در تضمین کیفیت سامانه

چنانچه به منظور رصد افقهای شایستگی و بالندگی در زوایای 

سنگ تعلیم و تربیت معلمان انجام شود، هدفی واال و گران

( پژوهشی با عنوان بررسی صالحیت های 2018) Salehiخواهد بود. 

ه ابتدایی استان مازندران انجام داده است.  حرفه ای معلمان دور 

نتایج تحقیق نشان داد که صالحیت های حرفه ای معلمان در دو 

آوری های آموزشی و مدیریت آموزش مطلوب نمی  بعد کاربرد فن

باشد ولی در سه بعد تدریس، اخالق حرفه ای و توسعه ی حرفه 

ا عنوان عوامل  ( پژوهشی ب2018) Jafari et al .ای مطلوب می باشد

حرفه ای معلمان ابتدایی در مدارس  ۀای توسع سازمانی و زمینه

 8ها نشان داد که  استثنایی انجام داده است. نتایج حاصل از یافته

حرفه ای معلمان موثر است،   ۀای بر توسع عامل سازمانی و زمینه

که عبارتند از: دانش آموزان و نیازهای یادگیری آنان، معلمان و  

فرهنگ سازمانی،    -ای یادگیری آنان، هنجارهای نظام آموزشینیازه

نظام برنامه ریزی درسی و آموزشی، سیاست های ملی و محلی،  

منابع مالی و زمانی )تخصیص زمان(، خانواده و جامعه، مدیریت  

درصد   94های یادگیری. این عوامل، حدود  مدرسه و محیط

 .دندتغییرات توسعه حرفه ای معلمان را تبیین نمو

كند كه در   تحليل اين مسائل ما را به اين واقعيت هدايت مي

بایست به دو  ای آموزگاران، مینگرش نوين به صالحیت حرفه

شود: اول، چگونگي صالحیت براي تربیت معلم در  عامل توجه 

(؛ دوم، 1390چارچوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )

اه فرهنگیان در تربیت عملكرد دانشگ ۀچگونگي ذهنيت غالب دربار

 آموزگار فکور. 

به آنچه اشاره شد، یکی از موضوعات بسیار مهم در اسناد  باتوجه 

ویژه سند تحول بنیادین  باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران به

رغم  وپرورش، توجه به رشد حرفه ای آموزگاران است. به آموزش

ویژه سند  ت بهتوجه و تأکید اسناد باالدستی نظام تعلیم و تربی

وپرورش، به پرورش و توسعة متوازن   تحول بنیادین آموزش

های پایه برای تعمیق هویت و رشد صالحیتهای حرفه شایستگی

ای معلمان ابتدایی در تمام ابعاد فردی، انسانی، اسالمی و ایرانی،  

های    آمده بر روی شاخص عمل های به  نتایج مطالعات و بررسی

موزگاران در بعد صالحیت های حرفه ای، های پایة آشایستگی

حرفه ای   ۀحاکی از نامطلوب شدن این شاخص در رشد و توسع

ویژه در سند تحول بنیادین  معلمان و توجه حداقلی به آن به

 ( . Khorooshi et al  ،2018وپرورش است ) آموزش

به اعتقاد صاحبنظران باتوجه به اهمیت دوره ابتدایی در شکل  

انش آموزان، صالحیت معلمان که منجر به گیری شخصیت د

آماده سازی آنان برای تدریس در دوره ابتدایی می گردد نیز از 

اهمیت خاصی برخوردار است. دوره ابتدایی، اساس وگام نخست 

برای هرگونه اصالحات و اقدامات تحول زا در مقاطع تحصیلی 

باال  (. لذا  توجه به موارد Khandagi & Dashti  ،2011باالتر است )

صالحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی  باید با حساسیت و 

اهمیت خاصی دنبال شود. غفلت از این حلقه پیوستار 

ای آموزگاران و همچنین تأکید مکرر سند تحول بنیادین  حرفه رشد 

آموزش و پرورش بر این مقوله، محقق را بر آن داشت تا در نوشتار 

باشیم که مشخصات بنیادین  حاضر در پی یافتن مدل یا رویکردی 

ای آموزگاران را در خود ملحوظ  های اثربخش صالحیت حرفه مدل

بدارد، تا در نهایت بتوانیم عناصری را که در موفقیت و اثربخشی  

ای تربیت معلم مهم و اساسی تلقی   حرفه های رشد  برنامه

شوند، شناسایی نماییم. از این رو، پژوهش حاضر در صدد  می

 های زیر می باشد: ه این سؤالپاسخگویی ب

 باشند؟ صالحیت های حرفه ای آموزگاران چه می

ابعاد و مولفه های تشکیل دهنده صالحیت های حرفه ای 

 باشند؟آموزگاران چه می

ارایه الگوی مفهومی صالحیت های حرفه ای آموزگاران چگونه 

 است؟

 وضعیت موجود صالحیت های حرفه ای آموزگاران براساس الگوی

 ارایه شده چیست؟

 روش تحقیق

از آنجا که این پژوهش با هدف واکاوی و شناسایی و تعیین  

صالحیت های حرفه ای آموزگاران  به منظور ارائه یک چارچوب  

های کیفی  مفهومی طراحی و اجرا شد ، بنابراین سعی شد از داده

و کّمی برای نیل به هدف یادشده استفاده شود. بنابر این، در این 

پژوهش از رویکرد ترکیبی، ابتدا کیفی و به طور خاص از راهبرد  

نفر از    20شناسی استفاده شد. در بخش کیفی، ابتدا با پدیدار

نظران و آموزگاران دوره ابتدایی، در خصوص   متخصصان و صاحب

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1369197/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1369197/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1369197/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86


 

78-69، 1400، تابستان 2سال دوم، شمارٔه   ،یکاربرد  یآموزش یرهبر  یمجلٔه علم

 

AEL. Vol. 2. No.2. Summer 2021, 69-78 

 

73 |   

 

های ای آموزگاران مصاحبههای صالحیت حرفهشناسایی مؤلفه

و تحلیل   منظور تجزیه  . بهعمیق نیمه ساختار یافته انجام شد

های بخش کیفی و برای پاسخ به سؤال اول پژوهش، از  داده

شناسی استفاده شد. در تحقیقات پدیدار شناسی، از تکنیک پدیدار

ابزار مصاحبه عمیق با سواالت نیمه ساختار یافته، استفاده می  

شود. و پس از نهایی شدن سواالت، باید برای مصاحبه اقدام شود 

. در مرحلة اول  (Dortinse،  2002اده های الزم گرد آوری گردد)و د

های   ها مورد مطالعه قرار گرفتند و تمام گزاره متن مصاحبه

ای آموزگاران استخراج شدند. در مرحلة  مربوط به صالحیت حرفه

بندی مناسب انتخاب شد. در مرحلة سوم هر یک  دوم روش مقوله

ها،   ار گرفتن در هر یک از مقولهشده برای قر  آوری های جمع از گزاره

بندی با روش کدگذاری   گذاری شدند. در مرحلة چهارم مقوله نشانه

ها در   باز و کدگذاری محوری انجام شد و تفسیر و ارزشیابی یافته

 مرحلة پنجم صورت گرفت. 

در تحقیق کیفی اعتبار درونی  بستگی به این دارد که تا حد دو یا 

آنچه دیده اند و تفسیر میکنند، توافق  چند مشاهده گر در مورد 

دارند.برای افزایش قابلیت اعتماد و اعتبار درونی، از روش های  

گوناگون کنش متقابل سه گانه استفاده میکنند که جامع ترین 

تعریف از کنش متقابل سه گانه را ارائه کرده است به چهار نوع  

 .کنش اشاره می کند

   ها،مکان ها و از افراد مختلفجمع آوری داده ها:در زمان. 

   مثلث سازی بررسی کننده:استفاده از چندین مصاحبه گر یا

 .مشاهده گر

 مثلث سازی نظری:ارزیابی داده ها از دیدگاه های مختلف. 

  مثلث سازی روش شناختی:استفاده از روش های مختلف

 .جمع آوری داده ها

 اعتبار بیرونی مورد اهمیت محققان کیفی نیست. 

آماری پژوهش در بخش کمی، کلیه آموزگاران استان البرز  جامعه

به امر آموزش و پرورش  1399-1398بودند که در سال تحصیلی 

-نفر می   7000آموزان اشتغال داشتند و تعداد آنها حدوددانش

باشند. در این پژوهش، برای تعیین حجم نمونه از میان جامعه 

يري کوکراناستفاده شد.  آموزگاران استان البرز، از فرمول نمونه گ

(، با در  =7000Nبنابراین با توجه به تعداد جامعه آماری آموزگاران )

و درجه  tبراي  96/1درصد و رقم   95نظر گرفتن سطح معنی داری 

)احتمال   pبراي  50/0و  50/0درصد و در نظر گرفتن   5( dاطمینان )

)احتمال عدم مجموعه سازی   qمجموعه سازی مناسب( و 

 نفر برآورد گردید.  364(، حجم نمونه آموزگاران معادل مناسب

های کمی   ساخته جهت گردآوری دادهنامه محقق . از ابزار پرسش

ها غالباً مستخرج از مفاهیم بهره گرفته شد. سؤاالت پرسشنامه

باشد.اما در این پژوهش  و ادبیات نظری و تجربی تحقیق می

ا صاحبنظران ههایی است که از مصاحبهشامل زیرمؤلفه

باشد و  گویه می  71استخراج شد. پرسشنامه طراحی شده شامل 

؛ 5درجه ای لیکرت)از خیلی زیاد نمره  5های آن بر پایه طیف گویه

( تنظیم  1و خیلی کم نمره  2؛ کم نمره3؛ متوسط نمره4زیاد نمره

بعد مهارت ،  40تا  24صالحیت دانشی ؛  بعد  23تا  1شد. سؤاالت 

بعد فردی را موردسنجش قرار   71تا  55توانایی و  بعد 54تا  41

  .دهند می

ها، از اعتبار  با این وجود، به منظور بررسی اعتبار و میزان دقت آن 

صوری و اجماع صاحبنظران استفاده گردیده است. به این معنی  

که از طریق مراجعه به محققان و صاحبنظران حوزه موضوعی  

ی مطروحه اجماع حاصل شده و هامورد مطالعه، در مورد گویه

 پرسشنامه نهایی به تأیید آنان رسیده است. 

های پرسشنامه  درونی گویهبرای بررسی میزان پایایی و سازگاری

مطالعه، از مقیاس رایج آلفای کرونباخ استفاده شده است که با 

پاسخگوی تصادفی انتخاب شده   30آزمون بر روی انجام یک پیش

مبادرت شد. که میزان الفای کرونباخ برای  در میان آموزگاران  

 متغیرهای پژوهش در جدول زیر ارائه شده است. 

 پایایی متغیرهای پژوهش با بررسی همبستگی درونی گویه ها :1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه ها متغیرها

 818/0 23 وضعیت موجود بعد دانشی

 807/0 17 وضعیت موجود بعد مهارتی

 831/0 14 موجود بعد تواناییوضعیت 

 861/0 17 وضعیت موجود بعد فردی

 882/0 23 وضعیت مطلوب بعد دانشی

 822/0 17 وضعیت مطلوب بعد مهارتی

 812/0 14 وضعیت مطلوب بعد توانایی

 810/0 17 وضعیت مطلوب بعد فردی

ها در بخش کیفی بر اساس کدگذاری داده ها تجزیه و تحلیل داده

-ها( صورت پذیرفت. به منظور تحلیل دادهمفاهیم در داده)یافتن  

های کیفی از روش تحلیل تم که به ترتیب مبتنی بر کدگذاری باز و  

 )گزینشی( است، استفاده شد.  کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی

 
 هاي تحقیقفرآیند انجام و تکمیل تجزیه و تحلیل داده -1شکل 

عات جمع آوری شده در بخش کمی به منظور تجریه و تحلیل اطال 

ای  ها مورد بازبینی قرار گرفت تا پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه

ها کدگذاری و وارد ناقص پر نشده باشد و سپس این پرسشنامه

spss   وتحلیل توصیفی و  گردید و اطالعات مورد تجزیه  26نسخه

استنباطی قرار گرفت. برای انجام اطالعات توصیفی از آمار 

  ها، میانگین و انحراف استاندارد( استفادهفی )فراوانی،درصدتوصی

های مستقل استفاده  گروه  tشده است؛ و برای آزمون سؤاالت از 

 گردید.

 های تحقیق یافته
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در ابتدا، اطالعات جمعيت شناختي نمونه پژوهش به شرح زير 

 گردد: ارائه مي

 اطالعات مربوط به وضعیت سنی نمونه مورد مطالعه -

 
 نمودار وضعیت سنی نمونه مورد مطالعه- 2شکل 

درصد   62.9کننده،  شرکت  364دهد، از مجموع  نشان می  2شکل 

 ساله می باشند.  45تا  30از مشارکت کنندگان 

 اطالعات مربوط به وضعیت جنسیت نمونه مورد مطالعه -

 
 نمودار وضعیت جنسیت افراد مورد مطالعه  -3شکل 

مشاهده می شود اطالعات مربوط به   3همانطور که در شکل 

  54وضعیت جنسیت نمونه مورد مطالعه، نشان می دهد که 

 درصد آن ها زن بوده اند.   46درصد از آن ها مرد و 

 اطالعات مربوط به وضعیت تأهل نمونه مورد مطالعه -

 
 نمودار وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه- 4شکل 

مشاهده می شود اطالعات   6-4دول همانطور که در ج

مربوط به وضعیت جنسیت نمونه مورد مطالعه، نشان می دهد  

 درصد آن ها زن بوده اند.   46درصد از آن ها مرد و   54که 

 اطالعات مربوط به وضعیت تحصیالت نمونه مورد مطالعه -

 
 نمودار وضعیت تحصیالت نمونه مورد مطالعه  -5شکل 

مشاهده می شود اطالعات مربوط به  5همانطور که در شکل

درصد    49وضعیت تحصیالت نمونه مورد مطالعه نشان می دهد 

درصد دارای مدرک    36نمونه مورد مطالعه دارای مدرک لیسانس، 

 درصد دارای مدرک دکتری بوده اند.  15فوق لیسانس و حدود 

 اطالعات مربوط به وضعیت سابقه خدمت نمونه مورد مطالعه -

 
 نمودار وضعیت سابقه خدمت نمونه مورد مطالعه 6شکل 

مشاهده می شود اطالعات مربوط به    6همانطور که در نمودار 

درصد    2/41سابقه خدمت نمونه مورد مطالعه نشان می دهد که 

درصد آن ها دارای    7/46سال،   10دارای سابقه خدمت کمتر از 

یش از درصد آن ها سابقه خدمت ب  1/12سال و   20-10سابقه خدمت 

 سال داشته اند.   20

های کیفی و کمی  های این پژوهش شامل دو بخش یافته یافته

 است. محقق برای پاسخگویی به این سواالت:

.  ابعاد و مولفه های تشکیل دهنده صالحیت های حرفه ای 1 

 باشند؟آموزگاران چه می

. ارایه الگوی مفهومی صالحیت های حرفه ای آموزگاران چگونه 2

 است؟

از روش پژوهش کیفی پدیدار شناختی استفاده نمود. در این 

ها و بررسی روابط درونی  بخش محقق بر اساس بررسی مشابهت

ها در قالب   بعد با کد محوری دست یافت که این مولفه 4به 

 ارایه شد. 1شکل

 
 مدل صالحیت های حرفه ای آموزگاران دوره ابتدایی -7شکل 

 

 های بخش کیفی و پاسخ به سؤاالت  اول و دوم پژوهش  یافته

ها و  بر این اساس و با توجه به نتایج تحلیل محتواي مصاحبه

اي مربوط به بعد دانش معلمان  هاي حرفهکدهاي باز، صالحیت

های دانش آموزشی،  شاغل در پست  آموزگاری شامل مولفه

روش تدریس،  دانش سازمانی، دانش منابع انسانی، تسلط بر 

ها  دانش ارزشیابی، دانش مربوط به فاوا می باشد که این مؤلفه

های آشنایی با اصول تعلیم و تربیت، دانش شامل زیرمؤلفه

تحقیق و درس پژوهی، آشنایی با ارزشیابی توصیفی ، آشنایی با 

روانشناسی، شناخت وسایل آموزشی، شناخت شرح وظایف پست  

گانه ، آشنایی با سند تحول   سازمانی، شناخت ساحت های شش

بنیادین، آشنایی با برنامه درسی ملی، آشنایی با قانون تخلفات 
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اداری، شرکت در دوره های ضمن خدمت، دانش مدیریت و اداره  

کالس درس، دانش رفتار سازمانی، تسلط بر موضوعات درسی و 

ارائه محتوای آموزشی ، تسلط بر روشهای نوین تدریس، 

یادگیری ، سازماندهی شرایط و محیط آموزشی  -یاددهی¬روشهای

ها و رویکردهای تربیتی،تسلط  شناخت مفاهیم اساسی نظریه

ها، مقاصد، اهداف و  کامل بر ارزشیابی توصیفی، درک ارزش

نیازهای آموزشی در برنامه درسی ملی، آشنایی با انواع ارزشیابی، 

یکی، آشنایی های آموزشی،  تولید محتوای الکترون آشنایی با فناوری

باشند؛بنابر این آموزگاران باید در بعد دانش با با تکنولوژی روز می

توجه به موارد باال از دانش کافی برخوردار باشند. بخش دیگر از 

های الگوی مورد بحث  ها این پژوهش نشان داد؛ از ویژگییافته

های این بعد شامل  توان به بعد مهارتی اشاره کرد. مؤلفهمی

یابی و شناسایی مسئله، ارتباط و تعامل با جامعه، مهارت مسئله 

باشد  اجرای پژوهش، مربیگری همتا، مهارت تدریس و مدیریت می

های زیر می باشند: مهارت پرورش تفکر خالق، که شامل زیر مؤلفه

توانایی تحلیل محتوای کتب درسی، رویکرد حل مسئله ای،  

گ ملی و محلی،  مشارکتی، آشنایی با فرهن-فعالیت گروهی 

مهارتهای زندگی، مهارت ارتباطی، درس پژوهی و اقدام پژوهی 

برای بهبود تدریس، مهارت در انجام تحقیق، مطالعه پژوهش ها  

مرتبط با تدریس، کمک به همکاران، احساس مسئولیت نسبت به  

همکاران، نشست های تخصصی و از هم آموزی، مهارت استفاده 

مشارکت در کارهای مدرسه،  رفتار  از روش های تدریس مناسب،  

شهروندی سازمانی، مهارت مدیریت کالس. نتایج نشان داد که بعد  

ای آموزگاران فردی یکی دیگر از ابعاد الگوی صالحیت حرفه

های اخالق حرفه ای، یادگیری مستمر،  است.این بعد شامل مؤلفه

  باشد و این مؤلفه ها از زیرمدیریت زمان، مهارت ارتباطی می

داری، سعه صدر،   های آراستگی ظاهری، فروتنی، امانتمؤلفه

مهربانی و صمیمیت، انتقاد پذیری، نظم و تعهد، الگو بودن، 

یادگیری،  خودآموزی، یادگیری مادام العمر، مدیریت زمان، 

فردی  ریزی، سازماندهی، نظارت و راهنمایی، ارتباطات میان برنامه

باشد.آخرین بعد به  اط مؤثر می(،  برقراری ارتبTA) و درون فردی

دست آمده در پژوهش،بعد توانایی می باشد.مؤلفه های به دست 

آمده این بعد شامل توانایی فکری، توانایی تدریس، داشتن 

های  ها از زیر مؤلفهباشد.این مؤلفهتخصصی، توانایی تعامل می

خالقیت، تفکر انتقادی، هوش عاطفی، داشتن انگیزه، طرح درس،  

ت تفاوت های فردی، شناخت نقاط ضعف خود و دانش شناخ

آموز، ارائه صحیح تشویق ، مدرک تحصیلی، تحصیل در دانشگاه  

فرهنگیان، تجربه)سابقه خدمت(، ارتباط با دانش آموزان، تعامل با 

 همکاران، تعامل با اولیا می باشند.

 هاي سوم پژوهش هاي كمي و پاسخ به سؤال يافته

. وضعیت موجود صالحیت های 3ن سوال: برای پاسخگویی به ای

حرفه ای آموزگاران براساس الگوی ارایه شده چیست؟ از روش  

کمی استفاده شد. در این پژوهش جهت بررسی نرمال بودن داده  

ها از ضرایب کجی و کشیدگی استفاده شد. قدر مطلق ضریب  

تخطی از نرمال بودن داده ها را نشان می دهد.   3کجی بزرگتر از 

در تحلیل داده ها مشکل    10مطلق ضریب کشیدگی بزرگتر از   قدر

مشکل   20ساز می شود و قدر مطلق ضریب کشیدگی بزرگتر از 

(. در این Klain ،2010جدی در تحلیل داده ها ایجاد می کند )

نشان می دهد چولگی و    11-4پژوهش نتایج ارائه شده در جدول 

با توجه به  کشیدگی همه ابعاد در وضعیت موجود و مطلوب 

معیار های بیان شده قابل قبول بوده و در هیچ کدام از آن ها 

 تخطی از نرمال بودن مشاهده نشد. 

روشی دیگر جهت اطمینان از نرمال بودن داده ها استفاده از 

 2اسمیرنوف است که نتایج این آزمون در جدول  -آزمون کلموگرف

 ارائه شده است.
 هاسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادها-آزمون کلموگرف :2جدول شماره 

 معنی داری (Kolmogorov-Smirnov) تعداد متغیرها

 وضعیت موجود بعد دانشی

 وضعیت مطلوب بعد دانشی

 وضعیت موجود بعد مهارتی

 وضعیت مطلوب بعد مهارتی

 وضعیت موجود بعد توانایی

 وضعیت مطلوب بعد توانایی

 وضعیت موجود بعد فردی

 بعد فردیوضعیت مطلوب 

364 

364 

364 

364 

364 

364 

364 

364 

76/2 

85/2 

84/3 

96/2 

18/3 

20/2 

90/2 

35/3 

ns344/0 

ns694/0 

ns235/0 

ns452/0 

ns124/0 

ns090/0 

ns077/0 

ns143/0 

= ns درصد  5دار در سطح غیرمعنی 

مشاهده می شود نتایج آزمون    2همانطور که در جدول 

در آزمون    Pاسمیرنوف نشان می دهد که مقدارهای  -کلموگروف

 05/0فوق برای هر چهار بعد در دو وضعیت موجود و مطلوب از 

بزرگتر است. فرضیه صفر در این آزمون پیروی داده ها از توزیع  

اده ها از توزیع  نرمال می باشد و فرضیه مقابل آن عدم پیروی د

یا سطح معنی داری و عدم رد   Pنرمال است. باتوجه به مقدار 

 فرضیه صفر توزیع داده ها منطبق بر توزیع نرمال می باشد. 

 پژوهش 3بررسی سؤال  -

وضعیت موجود صالحیت های حرفه ای آموزگاران براساس الگوی 

 ارایه شده چیست؟

های مستقل   گروه  Tبه منظور بررسی این سؤال از آزمون 

استفاده شد و ابعاد چهارگانه صالحیت حرفه ای آموزگاران بر 

 حسب وضعیت موجود و مطلوب با هم مقایسه شد. 
مقايسه ميانگين ابعاد دانشی، مهارتی، توانایی و فردی صالحیت حرفه ای : 3جدول 

 آموزگاران بر حسب وضعیت موجود و مطلوب 

 های آماریشاخص متغیرها

انحراف  ميانگين تعداد                    

 استاندارد

تفاوت 

 هاميانگين

درجــــــه  Tمقدار 

 آزادي

سطح 

 داريمعنی

وضعیت  بعد دانشی

 موجود

364 90/52 57/7 58/39- 

10/72- 726  **001/0 

وضعیت 

 مطلوب

364 48/92 23/7 58/39- 

وضعیت  بعد مهارتی

 موجود

وضعیت 

 مطلوب

364 

364 

28/40 

69/69 

27/5 

04/5 

41/29- 

41/29- 
85/76- 726 **004/0 

وضعیت  بعد توانایی

 موجود

وضعیت 

 مطلوب

364 

364 

95/31 

76/56 

06/4 

73/2 

80/24- 

80/24- 
50/96- 726 **005/0 
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وضعیت  بعد فردی

 موجود

وضعیت 

 مطلوب

364 

364 

88/39 

46/69 

43/5 

94/6 

58/29- 

58/29- 
01/64- 726 *023/0 

 دار در سطح پنج درصدمعنی *دار در سطح یک درصد                  معنی **

تفاوت نمره میانگین ابعاد چهارگانه صالحیت حرفه ای  3جدول 

آموزگاران بر حسب وضعیت موجود و مطلوب را نشان می دهد.  

با توجه به آماره های موجود در این جدول، میانگین نمره ابعاد  

دانشی، مهارتی، توانایی و فردی آموزگاران بر حسب وضعیت  

موجود و مطلوب با هم تفاوت معنی داری دارد به طوریکه  

میانگین بعد دانشی بر حسب وضعیت موجود و مطلوب به 

ر حسب (، میانگین بعد مهارتی ب48/92( و )90/52ترتیب )

(، میانگین  69/69( و )28/40وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب )

بعد توانایی بر حسب وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب 

(، میانگین بعد فردی بر حسب وضعیت  76/56( و )95/31)

( می باشد. که این 46/69( و )88/39موجود و مطلوب به ترتیب )

یت حرفه ای دهد وضعیت موجود ابعاد صالحاعداد نشان می

آموزگاران با وضعیت مطلوب تفاوت دارد. این تفاوت برای بعد  

(، و برای بعد فردی  p˂01/0) 99/0دانشی، مهارتی و توانایی در سطح 

 (. p˂05/0معنی دار است )  95/0در سطح 

اولویت بندی ابعاد صالحیت حرفه ای آموزگاران در دو  7-4

 وضعیت موجود و مطلوب 

شود، در سطح معناداری مشاهده می  4ل همانطور که در جدو 

بین میانگین رتبه ابعاد صالحیت حرفه ای آموزگاران در  01/0

داری وجود دارد. طبق نتیجه آزمون   وضعیت موجود تفاوت معنی

تحلیل واریانس فریدمن در وضعیت موجود بعد دانشی با  

در   56/2در اولویت اول، بعد مهارتی با میانگین   87/3میانگین 

در اولویت سوم و بعد   47/2لویت دوم، بعد فردی با میانگین او

   گیرد.در اولویت چهارم قرار می  10/1توانایی با میانگین 
ها در آزمون فریدمن به منظور بررسی ابعاد صالحیت حرفه ای میانگین رتبه 4جدول 

 آموزگاران در وضعیت موجود

X تعداد اولویت میانگین رتبه ردیف
2

 df Sig 

بعد   87/3 1

 دانشی

 

 

364 

 

 

16/853 

 

 

3 

 

 

بعد  56/2 2 000/0

 مهارتی

بعد   47/2 3

 فردی

بعد  10/1 4

 توانایی

شود، در سطح  مشاهده می 4وه بر این همانطور که در جدول عال 

بین میانگین رتبه ابعاد صالحیت حرفه ای آموزگاران   01/0معناداری 

داری وجود دارد. طبق نتیجه   در وضعیت مطلوب تفاوت معنی

آزمون تحلیل واریانس فریدمن در وضعیت مطلوب بعد دانشی با  

در   57/2در اولویت اول، بعد مهارتی با میانگین   99/3میانگین 

در اولویت سوم و بعد   44/2اولویت دوم، بعد فردی با میانگین 

 .  گیرددر اولویت چهارم قرار می  00/1توانایی با میانگین 

ها در آزمون فریدمن به منظور بررسی ابعاد صالحیت حرفه ای میانگین رتبه 5ول جد

 آموزگاران در وضعیت مطلوب
X تعداد اولویت میانگین رتبه ردیف

2
 df Sig 

بعد   99/3 1

 دانشی

 

 

364 

 

 

58/980 

 

 

3 

 

 

بعد  57/2 2 000/0

 مهارتی

بعد   44/2 3

 فردی

بعد  00/1 4

 توانایی

 

 بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش که با هدف واکاوی صالحیت های حرفه ای 

آموزگاران طراحی شده بود، یافته های مطالعه حاکی از آن است  

که صالحیت های حرفه ای آموزگاران به ترتیب اولویت  دارای ابعاد 

. صالحیت  3. صالحیت مهارتی 2. صالحیت دانشی 1زیر است: 

 یی. صالحیت توانا4فردی 

در ادامه تفاوت نمره میانگین ابعاد چهارگانه صالحیت حرفه ای 

آموزگاران بر حسب وضعیت موجود و مطلوب را بررسی شد. با 

های موجود در این جدول، میانگین نمره ابعاد  توجه به آماره

دانشی، مهارتی، توانایی و فردی آموزگاران بر حسب وضعیت  

ری دارد به طوریکه  موجود و مطلوب با هم تفاوت معنی دا

میانگین بعد دانشی بر حسب وضعیت موجود و مطلوب به 

(، میانگین بعد مهارتی بر حسب 48/92( و )90/52ترتیب )

(، میانگین  69/69( و )28/40وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب )

بعد توانایی بر حسب وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب 

بر حسب وضعیت موجود  (، میانگین بعد فردی76/56( و )95/31)

( می باشد. که این اعداد  46/69( و )88/39و مطلوب به ترتیب )

دهد وضعیت موجود ابعاد صالحیت حرفه ای آموزگاران نشان می

با وضعیت مطلوب تفاوت دارد. این تفاوت برای بعد دانشی،  

(، و برای بعد فردی در  p˂01/0) 99/0مهارتی و توانایی در سطح 

 (. p˂05/0دار است )  معنی  95/0سطح 

( یافت شد. نتایج این 2021) Hejaziنتایج این تحقیق در تحقیق 

ای اعضای هیأت های بالندگی حرفه مؤلفهتحقیق نشان داد که  

مؤلفه آموزشی، پژوهشی،   4علمی دانشگاه فرهنگیان شامل 

خدماتی و فردی هستند. در این پژوهش با استفاده از تحقیق  

چارچوبی مفهومی برای بالندگی اعضای   )ترکیبی(، کیفی و کمی

تواند محققان و دست  هیأت علمی ارائه شده است که این الگو می

ای  های بالندگی هیأت علمی را در تدوین برنامه اندکاران برنامه

ای از   های بالندگی حرفه جامع یاری نماید. بنابراین شناسایی برنامه

توجه است؛ چرا که  دیدگاه اعضای هیأت علمی بسیار مهم و قابل

تواند مانعی قوی جهت رکود  ای می حرفه های بالندگی  برنامه

علمی باشد و انگیزش الزم جهت فراگیری اعضای هیأت علمی  

فراهم نموده و به تغییرات بسیار مثبت در محیط دانشگاهی  

( نشان دادند که  2020) و همکاران Mirhoseni منجر شود.

ان در کارآمد بودن آنان و تحقق شایستگی ها و مهارت های معلم

این تحقیق به  اهداف نظام آموزش و پرورش نقش اساسی دارند.

نفر از   21روش تحقیق آمیخته انجام پذیرفت. در مرحله کیفی با 

خبرگان تربیت بدنی در مدارس مصاحبه نیمه ساختار انجام  
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گرفت، داده های حاصل به روش نظریه زمینه ای تجزیه و تحلیل  

گویه در یازده مؤلفه )آموزش های تخصصی، ویژگی    53، گردید

های شخصی، عالقمندی، توجه به تفاوت ها، دانش و مهارت 

تخصصی، نقش انگیزه دهنده خالقیت، الگو بودن، ارتباطی، 

راهنمایی دهنده و ایمن ساز( و چهار بعد )صالحیت رفتاری، 

تایج عاطفی، شناختی و مهارتی( نتیجه حاصل از آن بود. در ن

 شامل مؤلفه ( شانزده2018)  و همکاران Poor Karimi پژوهش 

 انسانی، دانش منابع  دانش سازمانی، و اطالعات آموزشی، دانش

 مهارتهاي شغلی، مهارتهاي اجتماعی، مهارتهاي فناوري،

 توانایی هاي مدیریتی تواناییهاي تخصصی، مهارتهاي مدیریتی،

 آموزش سازمانی، به مثبت نگرش توانایی هاي فکري، واجرایی،

دیدگاه  نگرش به یادگیري سازمانی، نگرش سیستمی به سازمان،

 مورد ویژگیهاي رفتاري و ویژگیهاي شغلی حل مسئل هاي،

 وضعیت تبیین به کمی بخش در سپس گرفت. قرار شناسایی

 نشاننتایج    .شد پرداخته آموزش کارشناسان صالحیت حرف هاي

 نسبتاً  سطح در کارشناسان آموزش که صالحیت حرفه اي داد

مهارتهاي   و دانش سازمانی مؤلفه هاي و دارد قرار مطلوبی

نتایج تحقیق حدودا با تحقیق .دارند قرار متوسط سطح در شغلی

Majedi et al (2020 همخوانی دارد. در این پژوهش آمیخته )

مل  ای در پنج بعد شا های حرفه کیفی( صالحیت-اکتشافی)کمی

پداگوژی،برقراری ارتباط، تخصصی/    ای ) دانش دانش حرفه

ای)مهارت تدریس ،  های حرفه سازمانی و خودشناسی(، مهارت

برقراری ارتباط موثر، کار تیمی ، فناورانه و ارزشیابی(، توانایی های 

حرفه ای )تفکر خالق تفکر انتقادی،حل مسئله، توانایی ذهنی / 

ای ) یادگیری مادام العمر،   حرفهتحلیلی، رهبری(، نگرش های 

نگرش معلمی،خود/دگرباوری مثبت، نگرش پیش کنشی،نگاه  

دمکراسی، دیدگاه دانش آموز محوری( و ویژگی های حرفه ای 

 باشد. )اخالقی، رفتاری، عاطفی، و ارتباطی( می

Kajaktoran (2011 ویژگی هایی که معلمان باید داشته باشند تا )

د را مشخص کرده است. ایشان در مطالعات برای آینده آماده شون

  7گویه در   171خود مقیاس صالحیت معلم پیش دبستانی را با 

گروه شامل  توانایی در هنر، ویژگی   7گروه طراحی کرده است. این 

های شخصیتی، مهارت زبانی، توانایی کمی، مولفه های صالحیت  

-ز میسازی محیط یادگیری و تسلط بر دانش رو   معلم در آماده

ی  های معلمان را در سه حوزه( شایستگی2008) Hantliباشند. 

بندی کرده ای تقسیمای و تعهد حرفهای، عمل حرفهدانش حرفه

 است. 

نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از این است که صالحیت  

ای آموزگاران عبارتند از: بعد دانشی، بعد مهارتی، بعد  های حرفه

. بعد دانشی از نظر مشارکت کنندگان دارای فردی، بعد توانایی

باشد. یعنی در زمینه های مختلف از جمله بیشترین اهمیت می

روش تدریس و فاوا دانش کافی و وافی داشته باشند و با توجه به 

تغییر علوم در زمینه های مختلف، نیاز است آموزگاران نیز در 

ه صرف داشتن  روز باشند.البتزمینه های مربوط به حرفه خود به

دانش برای آموزش دانش آموزان کافی نیست، چرا که داشتن  

مهارت و ویژگی های فردی و توانایی آموزگاران نیز از ابعاد  

صالحیت حرفه ای آموزگاران می باشد و آموزگاران باید در این 

زمینه ها هم صالحیت داشته باشند.در ادامه پژوهش وضعیت  

ها بررسی شد. نتایج  حیتموجود و وضعیت مطلوب این صال 

نشان داد بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب صالحیت های 

حرفه ای آموزگاران تفاوت و جود دارد و این تفاوت در صالحیت  

های دانشی، مهارتی و توانایی بیشتر است و در صالحیت فردی  

 کمتر است.

)ترکیبی(،  در این پژوهش با استفاده از تحقیق کیفی و کمی

ای آموزگاران ارائه شده مفهومی برای صالحیت حرفه  چارچوبی

تواند محققان و دست اندکاران تعلیم و  است که این الگو می

 ای جامع یاری نماید.  تربیت را در تدوین برنامه

اندرکارن  با توجه به نتایج پژوهش حاضر به مدیران و دست

 گردد؛  تعلیم و تربیت پیشنهاد می

و تربیت و آموزش آموزگاران   پیشنهاد می شود استخدام

متخصص، فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان باشد و در شرایط  

موجود اداره کل آموزش و پرورش استان البرز بر صالحیت های  

دانشی و مهارتی و توانایی آموزگاران جدیداالستخدام توجه ویژه  

برگزاری دوره های ضمن خدمت به صورت  همچنین نماید.  

آموزگاران به گذراندن دوره های صالحیت های  کارگاهی و الزام

 حرفه ای خصوصا در ابعاد دانشی و مهارتی.

پیشنهاد می شود آموزگاران استان البرز با اتخاذ راهکارها و  

مطالعات، در جهت شناسایی برنامه آموزشی مناسب، استفاده از  

پژوهی،  های نوین تدریس، استفاده از فاوا، تحقیق و درسشیوه

های آموزشی را ارتقا داده و در جهت باال بردن  برنامه کیفیت

نظام  همچنین    ای خود در ابعاد مختلف بکوشند.صالحیت حرفه

رپا   ای آموزگارانها با توجه به صالحیت حرفهها و پاداشمشوق

 شود.



 ییآموزگاران دوره ابتدا یاحرفه یها  تیصالح  یواکاو
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