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هدف :پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی صالحیت حرفهای دبیران انجام پذیرفت .روش
پژوهش :پژوهش مذکور از نظر هدف بنیادی -کاربردی و از نظر دادههای اطالعاتی ،از نوع
آمیخته بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد .از نظر نحوه اجراء ،نیز از الگوهای پیمایشی
در این پژوهش استفاده شد .جامعۀ آماری در بخش کیفی پژوهش ،شامل خبرگان آموزش و
پرورش بود که با نمونه گیری هدفمند تعداد  02خبره انتخاب شدند .در بخش کمی نیز جامعه
آماری ،شامل دبیران زن دورۀ دوم متوسط شهر تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران
تعداد  000نفر انتخاب شدند .به منظور گردآوری دادهها ،در بخش کیفی پژوهش حاضر از
مصاحبههای نیمه ساختار یافته استفاده شد .در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد .روایی و پایایی ابزارها مورد سنجش و تایید قرار گرفت .روش تحلیل دادهها در
بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریهپردازی داده بنیاد بود .در بخش کمّی با
توجه به سؤالهای پژوهش از روشهای آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی،
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به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:

درون متن:
(تنها ،فتحی ورنوسفادرانی و احقر)0022 ،

معادالت ساختاری استفاده شده است .یافتهها :نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مولفه
های صالحیت حرفه ای شامل ،صالحیت شناختی و قابلیتی (خودشناسی ،دانش موضوعی،
شناخت فرایند یادگیری) ،مولفه های صالحیت رفتاری -قضاوتی (صالحیت ارزشی ،صالحیت
نگرشی ،صالحیت عالیق) ،مولفه های صالحیت مدیریتی رهبری (صالحیت مرتبط با کالس
درس ،صالحیت مربوط به محیط آموزش ،صالحیت عملکردی ،صالحیت در هدایت) ،مولفه
های صالحیت معنوی -اخالقی (صالحیت در رهبری ،صالحیت در رفتار اخالق مدار ،صالحیت
هنجاری) است .نتیجه گیری :نتایج نشان داد که صالحیت حرفه ای معلمان تاثیر معناداری بر
نشاط معنوی ایشان دارد.
کلیدواژهها :صالحیت حرفهای ،صالحیت رفتاری ،صالحیت شناختی ،صالحیت معنوی

در فهرست منابع:
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مقدمه
ارزیابی کیفیت نظام تربیت معلم چندی ا ست که در صدر مطالبات سیا ستگذاران و دغدغهمندان این
حوزه در عرصههه های داخلی و بین المللی قرار گرفته اسههت .افزون بر این ،در سههال های اخیر ،توجه
روزافزون به امر نظارت و ارزیابی م ستمر ناظر بر ارتقای کیفیت خدمات آموزش در سرا سر دنیا نمایان
ا ست .در این میان ،سنجش عملکرد معلمان ،با انگیزه هایی مانند ارتقای سطح آموزش ،بهبود جذب و
همچنین ارتقای دانش حرفه ای همواره به مثابه گزینه ای راهگشهها ،مد نظر مسههئوالن نهادهای نظارتی
بوده ا ست؛ چرا که برایند پژوه شهای بین المللی ،منطقه ای و محلی موجود ،همگی از اثر م ستقیم و بی
بدیل صالحیت حرفه ای معلمان بر ارتقای کیفیت نظام آموز شی و همچنین بهبود سطح یادگیری دانش
آموزان حکایت دارد) ع سگری متین و کیانی .)0029 ،باوجود اهمیت این مو ضوع ،در برر سی ادبیات این
حوزه خالئی مح سوس در زمینه کاوش انگاره های مرتبط با امر صالحیت حرفه ای به چ شم می خورد و
پژوهش ها و نگارش های اندکی در این زمینه وجود دارند .این در حالی ا ست که نظام آموز شی به دلیل
نبود نظارت کیفی ،به ویژه در س هه حوزۀ پذیرش دانشههجو-معلم ،صههدور مدرک (فراغت از تحصههیل) و
نظارت ضمن خدمت همواره آسیب پذیر خواهد بود (میرکمالی و همکاران.)0092 ،
آموزش و پرورش با فراهم آوردن محیطی تربیتی و تعلیمی ،مهمترین وظیفه را در توسعه دانش و آگاهی
بخ شیدن به مردم دارا ست .این مهم زمانی می تواند محقق گردد که نظام تعلیم و تربیت دارای شای سته
ترین و محبوبترین افراد با شد تا بتواند به طور شای سته و مطلوب ،ر سالت خود که همانا تعلیم و تربیت
صحیح و همگانی است به انجام برساند (صافی .)0092 ،درواقع ،بشر امروز به خوبی دریافته است که نظام
آموزش و پرورش برای برخورداری از کیفیت بهتر بیش از هر چیز نیاز به معلمانی دارد که از ویژگی ها،
شای ستگی ها و قابلیت های منا سب برخوردار با شد (گرایلی و همکاران .)0202 ،ندا شتن صالحیت های
اولیه و کمبود صالحیت ها و مهارت های الزم و بهروز ،موجب کاهش اعتمادبه نفس ،کاهش سطح انرژی
و عالقه ،ضعف حافظه و سایر عوامل ناشی از افسردگی و فشار روانی ،خشم ،پرخاشگری ،بیزاری از کار و
 ،...همگی موجب کاهش صبر و بردباری ،ظرافت در کار ،کمی ت سلط بر کار و افت بازده می گردد که
طبعاً نار ضایتی شغلی را به وجود می آورد و عالوه بر به خطر انداختن بهدا شت روانی فرد بر م سئولیت
شغلی خطیر وی به عنوان معلم و انسانساز خلل وارد می کند (شعبانی.)0029 ،
توجه به صالحیت های حرفه ای معلمان ،پیش از خدمت و در حین خدمت ،ارزیابی مداوم صالحیت های
آنان و اقدامات مقت ضی بر ا ساس نتایج حا صل از ارزیابی ها در بهبود و ا صالح و ضعیت صالحیت های
معلمان مؤثر خواهد بود .در واقع شغل معلمی ،مانند ب سیاری از م شاغل تخ ص صی و حرفه ای دیگر باید
دارای و معیارها و صالحیت های تخ ص صی کامال م شخص و قابل اندازه گیری با شد و مورد ارزیابی مداوم
قرار گیرد .سند تحول راهبردی آموزش و پرورش و نق شه جامع علمی ک شور در قالب گزاره های زیر به
ضرورت وجود سازوکارهایی برای سنجش صالحیت های حرفه ای معلمان اشاره کرده اند:
 استقرار نظام سنجش صالحیت های عمومی ،تخصصی و حرفه ای ،تعیین مالک های ارزیابی و
ارتقای مرتبه و رکود علمی و تربیتی معلمان و نهادینه سازی انگیزه ارتقای شغلی در آنان.
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 ایجاد سازوکارهای سنجش توانمندی های دانش آموزان و معلمان و عملکرد مدارس ،مستقل از
مؤسسات مجری آموزش (سند اصالحات اساسی آموزش.)0022 ،1
در صورت اتخاذ سازوکارهای دقیق جهت ارزیابی صالحیت های حرفه ای معلمان ،طیفی از قابل قبول تا
غیرقابل قبول بودن سههطح صههالحیت های حرفه ای معلمان مبتنی بر معیارهای اسههتفاده شههده جهت
ارزیابی ،تعیین خواهد شد  .نتایج پژوهش گراوف ( )0205بیانگر آن است که معلمانی که عملکردی پایین
تر از حداقل سطح استانداردهای معلمی دارند ،از صالحیت حرفه ای ضعیفی برخوردار هستند.
اندروز ( )0202در مطالعات خود به نتیجه دسهت یافت که روحیه سهایر افراد زمانی خراب می شهود که
معلمان ضعیف باز هم در مو ضع خود باقی بمانند و ت صمیمی برای مواجهه با آنان اتخاذ ن شود ،همچنین
بیان می کند یکی از راهکارهای مقابله با ضعف عملکرد در معلمان افزایش نشاط و ایجاد انگیزش می باشد.

صالحیت حرفه ای
مفهوم صالحیت حرفه ای معموالً در دو حالت متصور است :یکی بیشتر به صالحیت کالن فرد در موقعیت
شغلی وی ا شاره دارد و دیگری بی شتر به صالحیتهایی که باید در کنار هم جمع شوند تا فرد را در یک
موقعیت شغلی موفق سازند (کوپر .)0202 ،اولی ن شانگر توانایی کالن یعنی شای ستهبودن فرد برای انجام
اثربخش کارهای مربوط به شغل ا ست و تعریف دوم ناظر به ویژگی ( صالحیت حرفه ای ) هایی ا ست که
فرد برای عملکرد اثربخش در یک شههه غل خای ن یاز دارد .این دو تعریف با وجود نزدیکی به ی کدیگر،
متفاوتاند .دومی دربردارندۀ آن چیزی است که برای موفقیت در یک شغل الزم است ،در حالی که اولی با
اسههتانداردی که هر فرد برای توفیق در یک شههغل با آن سههنجیده میشههود ،ارتباط دارد .صههافی ( )0020و
ملکی ( )0025نیز بر همین تعریف تأکید دارند .فرهنگ آک سفورد صالحیت حرفه ای را «قدرت ،توانایی و
ظرفیت انجامدادن یک وظیفه» تعریف کرده ا ست (آک سفورد .)0204 ،ا صطالح صالحیت حرفه ای برای
توصهههیف مجموعهای از رفتارها به کار می رود که ترکیب پیچیده و واحدی از دانش ،مهارت ،توانایی ها و
انگیزهها را منعکس میکند و با عملکرد در یک نقش خای مرتبط اسههت .برای مثال ،صههالحیت حرفه ای
گوشدادن که معموالً در مدلهای صالحیت حرفه ای وجود دارد ،شامل رفتارهایی از قبیل تماس چشمی،
تکاندادن سر ،تصدیق شفاهی ،تعبیر صحیح و… است .اینکه فرد چطور صالحیت حرفه ای گوشدادن را
به طور مناسهههب به کار ببرد ،به دانش دربارۀ گوشدادن ،توانایی درک شهههنیدهها ،مهارت دربارۀ رفتارهای
گوشدادن و نهایتاً انگیزه برای گوشکردن وابسته است .این تعریف مبنای بسیاری از پژوهشهاست.عنوان
صهالحیت حرفه ای فقط باید به مقوالتی نسهبت داده شهود که :اوالً :سهرمایهای قابل یادگیری باشهد؛ ثانیاً:
ارتقای مسهههتمر برای آن امکانپذیر باشهههد؛ ثالثاً :در راسهههتای تعالی فرد و کمک او به تعالی دیگران قابل
استفاده باشد .به عالوۀ اینکه هر صالحیت حرفه ای  ،همزمان جزئی از صالحیت حرفه ای فراتری است که
خود نیز به اجزای فروتری قابل تجزیه است( .قائدی و همکاران .)0022،
کیو ( )0205صالحیت حرفه ای را به عنوان نتیجۀ به کاربردن دانش و مهارت به طور منا سب ؛ تعریف می
کند .بعبارتی دیگر صالحیت حرفه ای یعنی مهارت بعالوه دانش .مو س سه ن شنال پارک سرویس امپلویز
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( ) 0200صالحیت حرفه ای را مجموعه ای از دانش ،مهارت و توانایی ها در یک شغل خای می داند که به
شههخص اجازه می دهد که به موفقیت در انجام وظایف دسههت یابد .همان طور که مشههاهده می شههود ،این
تعریف مولفه توانایی را نیز به مولفه های صههالحیت حرفه ای افزوده اسههت .صههالحیت حرفه ای عموماً به
عنوان مجموعه رفتارها یا نکتۀ مهم دیگر در مورد صالحیت حرفه ای ها این است که همۀ صالحیت حرفه
ای ها از یک نوع و از یک جنس نی ستند و همین موجب شده ا ست که صاحبنظران به د ستهبندی انواع
صالحیت حرفه ای ها بپردازند(بلومک.)0202،

معلم
جامعه امروز از فراهم نمودن اجباری آموزش به سهههمت تمرکز بر کیفیت آموزش و پرورش حرکت کرده و
اصههالحات جدید برنامه درسههی بر پرورش مهارتهای فراگیران ،یادگیری چگونه یاد گرفتن ،توسههعه برنامه
در سی و ا ستفاده از راهبردهای متنوع تدریس تأکید مینمایند .چنین تغییراتی م ستلزم تغییر نقش معلم
اسهههت (لی و همکاران .)0220 ،نقش معلم از مخابره کننده اطالعات ،0به یاریگر فراگیری ،0راهنما و هم
درس با دانشآموز تغییر می یابد این نقش جدید از اهمیت مقام معلم نمی کاهد ،بلکه مسهههتلزم دانش و
مهارت جدید ا ست .در چنین محیطی ،دانشآموز در فرایند یادگیری خود م سئولیت بزرگتری را به عهده
میگیرد ،چرا که میبایست بجوید ،بیابد ،نتیجه بگیرد و دانستههای خود را با دیگران شریک شود .فناوری
اطالعات و ارتباطات ،0ابزارهای نیرومندی برای پشههتیبانی از این سههیر تحول به سههوی فراگیری دانشآموز
محور و نقش جدید معلم و شاگرد فراهم میکند (شمس.)0090 ،

سطوح صالحیت حرفه ای
سطح صالحیت حرفه ای  ،درجه صالحیت حرفه ای انجام کار را ن شان میدهد .به طور طبیعی برای هر
صالحیت حرفه ای  ،یک سطح پایه وجود دارد .این سطح نشان میدهد که فرد از دانش پایه آن صالحیت
حرفه ای برخوردار ا ست .دانش پایه از طریق یک آموزش کوتاه مدت ،ک سب مهارت اندک یا تجربه ب سیار
محدود به د ست می آید .فرد در سطح یک ،همی شه منتظر کمک ا ست و برای انجام این عمل ،به کمک و
مساعدت مرتب نیاز دارد.در برخی منابع ،صالحیت حرفه ای ها به کوه یخی تشبیه شدهاند که بخش عمدۀ
آن در زیر آب قرار دارد (عالمیان.) 0092 ،به عبارت دیگر ،بعضی سطوح صالحیت حرفه ای  ،به آسانی در
رفتارهای قابل مشههاهده نموده مییابند و بنابراین به آسههانی تعریف میشههوند و قابل دسههترستر و قابل
شناساییتر هستند .صالحیت حرفه ای را میتوان در سه سطح محوری ،رهبری و شغلی دسته بندی کرد.

صالحیت حرفه ای فردی
صههالحیت حرفه ای در این سههطح شههامل دانش و مهارت های بالقوه ،ظرفیت ها ( قابلیت ها) و صههالحیت
های کارکنان است.
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صالحیت حرفه ای راهبردی
من ظور از صههالحیت حرفه ای ها ،ایجاد و حفب برتری رقابت آمیز ،از راه ترکیب خاصههی از دانش ،مهارتها،
ساختارها ،راهبردها و فرایندها است .سطوح صالحیت حرفه ای در نظام مدیریت بر مبنای صالحیت حرفه
ای مجموعه صالحیت حرفه ای ها در نظام مدیریت بر مبنای صالحیت حرفه ای در سه سطح قابل تجزیه
و تحلیل می با شد .صالحیت حرفه ای های ه سته ای(کلیدی) ،صالحیت حرفه ای های کن شی ،صالحیت
حرفه ای های تکلیفی.

صالحیت حرفه ای های کلیدی
عبارتند از مجموعه صالحیت حرفه ای های محوری و م شترک برای تمام سطوح شغلی در سازمان ،این
صالحیت حرفه ای ها از ماموریت و رسالت ارزش های سازمانی نشات می گیرند ،البته نشانگرهای رفتاری
صالحیت حرفه ای های کلیدی برای سطوح مختلف شغلی در سازمان کامالً متفاوت می باشد.

صالحیت حرفه ای های کنشی یا گروهی
مجموعه صالحیت حرفه ای هایی ه ستند که برای تمام کارکنانی که وظیفه م شترکی را انجام می دهند و
در یک طبقه یا گروه شههغلی مشههترک قرار دارند ضههروری اسههت به عبارت دیگر صههالحیت حرفه ای های
کنشی ویژگی های مشترکی هستند که پست های مختلف درون یک خانواده شغلی در آن سهیم هستند.

صالحیت حرفه ای های تکلیفی
مجموعه ویژگی ها و ملزومات فنی و حرفه ای هسههتند در یک شههغل خای مورد توجه قرار می گیرد .در
ساختار نظام صالحیت حرفه ای سازمان صالحیت حرفه ای های کلیدی زیربنایی صالحیت حرفه ای های
کنشی بوده و در عین حال از صالحیت حرفه ای های تکلیفی حمایت می کنند.

صالحیت حرفه ای سازمانی
صالحیت حرفه ای شامل روش ویژه ای در ترکیب منابع گوناگون سازمان با یکدیگر است .به عبارت دیگر،
صالحیت حرفه ای شامل ترکیب متقابل دانش و مهارت های کارکنان با دیگر منابع سازمان ،مانند دانش
سیستم ها ،امور جاری ،رویه ها و تولیدات فناورانه است(.حسینیان و شریفیان)0022 ،

الگوی صالحیت حرفه ای
الگوی صالحیت حرفه ای عبارت ا ست از یک الگوی قابل اندازه گیری برای سنجش تواناییها و رفتارهای
مورد نیاز برای انجام دادن فعالیتهای کاری به صورت موفقیت آمیز .هدف از تدوین مدل صالحیت حرفه
ای در هر سازمان ارائه الگویی برای یکپارچه سازی عملکرد سامانه منابع انسانی است .به گونهای که منجر
به عملکرد مؤثر و موفقیت سازمانی شود( .شیخ االسالمی و همکاران .)0022،
اگر همه صههالحیت حرفه ای های مورد انتظار از یک نقش یا شههغل مطلوب و آرمانی را در مدلی مفهومی
تصور کنیم ،اصطالح جدیدی با عنوان الگوی صالحیت حرفه ای شکل میگیرد .الگوی صالحیت حرفه ای
مفهوم نسههبتاً جدیدی اسههت که بسههیاری از انتظارات مورد توجه صههاحبنظران را در خود جای میدهد .با
نگاهی به ادبیات رایج در تو سعه منابع ان سانی ،ا صطالح مدل یا الگوی صالحیت حرفه ای برای م شاغل و
حرف مختلف به کرات دیده می شود .برای مثال ،الگوی صالحیت حرفه ای معلمان ،الگوی صالحیت حرفه
ای مدیران ،الگوی صالحیت حرفه ای پزشکان ،الگوی صالحیت حرفه ای مشاوران ،الگوی صالحیت حرفه
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ای قضههات و در نهایت الگوی صههالحیت حرفه ای رهبران.الگوی صههالحیت حرفه ای میتواند در حوزههای
گوناگون نظام آموزشی ،از جمله مدیریت آموزشی ،برنامهریزی آموزشی ،برنامهریزی درسی ،جذب دانشجو
و نهایتاً ارز شیابی در سطوح متفاوت آن ،کاربرد دا شته با شد .به عبارت دیگر ،کل فرایند طراحی و ارزیابی
هر نظام آموز شی را میتوان بر مبنای الگوی صالحیت حرفه ای پایهگذاری کرد( .م شایخی و من صوریان،
)0024
اهمیت پرداختن به این موضههوع را از منظر شههایسههته سههاالری نیز که یکی از نیازهای جدی امروز کشههور
ما ست ،میتوان برر سی کرد .شای سته ساالری در یک سازمان به این معنا ست که در آن ،برخورداری از
صههالحیت ،قابلیتها و مهارتهای انجام وظایف و رفتار شههایسههته کارکنان ،نوعی ارزش تلقی شههود و معیار
ا صلی انتخاب و گمارش افراد در وظایف سازمانی و اقدامات نگهدا شت و به سازی آنان ،صالحیت حرفه ای
آن ها باشد .البته باید توجه داشت که صالحیت حرفه ای اساساً مفهومی نسبی است که در شرایط گوناگون
و از محیطی به محیط دیگر متفاوت خواهد بود.به بیان دیگر ،فردی که در یک محیط محدود و در میان
همگنان خود ،شههایسههتهترین به حسههاب میآید ،لزوماً در محیطی بزرگتر و در میان افرادی با قابلیتهای
برتر ،شای ستهترین نخواهد بود .یا فردی که در یک شغل و تخ صص خای ،شای ستهترین تلقی می شود ،به
احتمال زیاد در وظیفه و تخ ص صی دیگر از چنین امتیازی برخوردار نی ست .با توجه به پی شینه پژوهش می
توان عنوان کرد که صالحیت حرفه ای مورد توجه ب سیاری از کار شنا سان قرار گرفته ا ست .نتایج پژوهش
بودینه و همکاران ( )0202نشهههان داد که توسهههعه حرفه ای معلمان منجر به توانایی های بین فرهنگی
معلمان را افزایش می دهد .نتایج پژوهش اوگا و همکاران ( )0204ن شان داد که بهبود صالحیت حرفه ای
معلمان باعث توسعه فعالیت دانش آموزان می شود و بر ویژگی های اجتماعی و سبک شناختی تأثیر دارد.
نتایج پژوهش باکار ( )0209ن شان داد که صالحیت حرفه ای معلمان بر افزایش سطح پی شرفت تح صیلی،
رشد اجتماعی و فرآیند یادگیری دانش آموزان در مدارس پدانگ تأثیر دارد.
روبنز و همکاران ( )0209به عوامل موثر بر خودکارآمدی و رهبری :ایجاد یک برنامه صههالحیت های حرفه
ای ا ستراتژی فردی در دوره رهبری  MBAپرداختند .منظور از برنامه توسعه حرفه ای در این تحقیق)0 ،
تجزیه و تحلیل صهههنعت و کار؛  )0بررسهههی ،ارزیابی و توسهههعه مهارت های رهبری آنها؛ و  )0یک برنامه
استراتژیک شخصی برای هدایت و دستیابی به توانایی های رهبری و اهداف شغلی بود .بنابرای برای اندازه
گیری توسههعه حرفه ای از این شههاخصههها اسههتفاده شههد .برای اندازه گیری پرسههشههنامه نیز از پرسههشههنامه
خودکارآمدی ا ستفاده شد .نتایج ن شان داد که خودکارامدی با توسعه حرفه ای رابطه م ستقیم دارد .قایدی
و همکاران ( ،)0022پژوه شی با مو ضوع تاثیر صالحیت حرفه ای بر عملکرد شغلی معلمان ارائه دادند .این
پژوهش باهدف بررس هی تاثیر صههالحیت حرفه ای بر عملکرد شههغلی معلمان انجام شههد .پژوهش حاضههر با
رویکرد توصیفی-اسنادی است که با روش کتابخانه ای و مروری بر منابع نظری مرتبط صورت گرفت؛ پس
از تبیین مفاهیم و پی شینه ی تحقیق ،به تو ضیح عملکرد شغلی و ابعاد آن ،ارزیابی عملکرد شغلی ،عوامل
موثر بار عملکرد شغلی ،صالحیت حرفه ای و مولفه های آن ،صالحیت حرفه ای معلمان تعلیم و تربیت در
چند کشههور پرداخته شههد .نتایج نشههان داد تغییرات سههاختاری در خانواده همچنین تغییرات تند و سههریع
اجتماعی اقت صادی و فرهنگی سبب شده ا ست تا نهاد خانواده دچار کژ کارکردی های فراوانی شود .همین

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

| بهار  |0011دوره | 2

شماره 1

|

000

م سیله سبب ناب سامانی اجتماعی در ساختار نظام اجتماعی شده ا ست که درنهایت گ سترش م شکالت
اجتماعی را در پی دارد.از مشهکالتی که به گواه آمار جوامع مختلف را درگیر خودکرده اسهت ،خودکشهی و
افسههردگی اسههت که متاسههفانه در سههال های اخیر آمار آنها رو به افزایش بوده اسههت .ازآنجایی که اکثریت
افرادی که با این م شکل د ست وپنجه نرم می کنند در خانوادهای ازهم پا شیده در ابعاد مختلف ،ه ستند؛
میتوان با تقویت خانواده ،به مرور و باگذشهههت زمان این آسههه یب ها را کنترل و مهار کرد .نتایج پژوهش
ح سینیان و همکاران ( )0022با عنوان برر سی تطبیقی ابعاد برنامه های تو سعه حرفه ای معلمان ابتدایی
در ایران و ک شورهای منتخب ،ف صلنامه پژوهش در نظامهای آموز شی ،دوره  ،00شماره  ،02ن شان داد که
شباهت ابعاد برنامه توسعه حرفه ای در ک شورهای منتخب(مالزی،فالند،امریکا،ژاپن،انگل ستان) شامل تأکید
همه کشههورها بر ابعاد ارتقای دانش تعلیم و تربیت و دانش محتوایی موضههوعی ،خودکارآمدی و عزت نفس
حرفه ا ی ،نگرش و کارآمدی حرفه ای ،تسلط در زمینه برنامه ریزی درسی ،روش های تدریس و ارزشیابی،
یادگیری مادام العمر و یادگیری تجربی بوده است .مواردی همچون تأکید کشورهای منتخب بر سواد انسان
شناسی و توجه محدود کشور ایران به این حوزه ،تأکید کشورهای به صورت مستقیم بر رشد مهارت های
فردی و اجتماعی در این دوره ها و همچنین متمرکز شدن ک شورهای منتخب بیش از ایران بر بعد آموزش
مهارتهای برنامه ریزی ،هدایت ،ارزیابی ،روش های تدریس و مدیریت کالس در این دوره ها تفاوت بین
کشورها را نشان داد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی صالحیت حرفه ای دبیران انجام پذیرفت .پژوهش مذکور از نظر
هدف بنیادی -کاربردی و از نظر دادههای اطالعاتی ،از نوع آمیخته بود که در دو بخش کیفی و کمی
انجام شد .از نظر نحوه اجراء ،نیز از الگوهای پیمایشی در این پژوهش استفاده شد .جامعۀ آماری در
بخش کیفی پژوهش ،شامل خبرگان آموزش و پرورش بود که شرط انتخاب آنها برای جمع آوری
داده ها ،داشتن حداقل مدرک دکتری و داشتن شغل اجرایی و آموزشی در زمینه ارتقای سطح
صالحیت حرفه ای باشند چه در حال حاضر و چه در گذشته نقش داشته و دارند .این گروه را به
اصطالح خبرگان آگاه می نامند که در فرایند مصاحبه شرکت کردند .در این پژوهش برای تعیین
نمونهها از روش نمونهگیری غیر تصادفی هدفمند استفاده شد که  02نفر با استفاده از اصل اشباع
به عنوان حجم نمونه ،در نظر گرفته شد .گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش در بخش کمی
شامل دبیران زن دورۀ دوم متوسط شهر تهران در سال تحصیلی  0020 -0022بود .با ساتفاده از
فرمول کوکران ،و روش نمونه گیری چندمرحله ای تعداد  000نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب
شدند .به منظور گردآوری داده ها ،در بخش کیفی پژوهش حاضر از مصاحبههای نیمه ساختار یافته
استفاده شد .سوالهای مصاحبه در جدول  .0قابل مشاهده است:
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جدول  .1سؤالهای فرایند مصاحبه
ردیف
0
0
0

سؤال
تعریف شما از صالحیت حرفه ای دبیران چیست؟
به نظر شما چگونه می توان صالحیت حرفه ای دبیران را ارتقا داد؟
به نظر شما مولفه های صالحیت حرفه ای دبیران متوسطه کدامند؟

ابزار پژوهش

.1روش کتابخانهای .بهمنظور شناخت و توسعه مدل مفهومی پژوهش ،متون موجود در زمینه
صالحیت حرفه ای دبیران و نیز بررسی مقاالت علمی موجود در این زمینه از روش کتابخانهای
(شامل کتابها ،پایگاههای معتبر علمی و پایاننامههای دانشگاهی) استفاده شده است.
 .0پرسشنامه محقق ساخته .بهعنوان بهمنظور گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش و تعیین
صحت و سقم آنها در بخش کمی ،پرسشنامهای محققساخته بر گرفته از کدهای حاصل از مصاحبه
تنظیم شد .برای حصول اطمینان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش و بهمنظور اطمینان خاطر
از دقیق بودن یافتهها از دیدگاه پژوهشگر ،ازنظرات اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی
که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد .در پژوهش کنونی از پایایی بازآزمون و روش توافق
درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبههای انجام گرفته استفاده شد .بهمنظور تعیین روایی
پرسشنامه از روایی ظاهری ،0محتوایی 0و سازه 0استفاده شد .پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ
و پایایی ترکیبی 0محاسبه شد .مقادیر این دو ضریب برای همه متغیرهای پژوهش باالی  2/2به
دست آمد که نشاندهنده پایا بودن ابزار اندازهگیری بود.
روش اجرا .روش تحلیل دادهها در بخ ش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریهپردازی داده بنیاد
بود .در بخش کمّی با توجه به سؤالهای پژوهش از روشهای آمار توصیفی و استنباطی(تحلیل عاملی
تأییدی ،معادالت ساختاری ،با استفاده از نرمافزارهای  Smart Pls-v2 ،SPSS-v21و ) Lisrel-v8
استفاده شده است.
یافتهها
پاسخ به سؤالهای پژوهش
 -1ابعاد ،مؤلفه ها و شاخص های صالحیت های حرفه ای دبیران کدامند؟

1

-Faced Validity
-Content Validity
3
- Construct Validity
4
)-Composite Reliability (CR
2
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در راستای دستیابی به پاسخ بخش کیفی پژوهش ،با  02خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه
ساختاریافته با  0سؤال مصاحبه شد .در ادامه میتوان سؤالهای مصاحبه و چک لیست نتایج مصاحبه را در
جداولی مجزا مشاهده کرد .پاسخهای ارائه شده برای هر سؤال پس از تحلیل محتوا و کدگذاری توسط
پژوهشگر و دو نفر از متخصصین آمار در جدولی آورده شده است که این جداول ،بیانگر شاخصها و مؤلفههای
اصلی پژوهش میباشد .با توجه به دادههای جمعآوری شده در فرمت مصاحبه که با فرایند تطبیق مستمر
به نقطه اشباع نظری رسیده است ،بعد از تعریف سؤاالت اصلی پژوهش (مصاحبه) که برای آنها مقیاس
کمی تعریف شده است ،میتوان کدگذاری مصاحبههای جمعآوری شده را با تعریف ویژگیها و ابعاد آن و
نمودارهای توصیف کننده این ویژگیها شروع کرد .بنابراین ،در گام اول الزم است تا واحدهای معنایی
شناسایی شود که البته انتخاب واحدهای معنایی به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده است که در جدول
زیر قابل رؤیت است.
جدول  .2واحدهای معنایي اولیه حاصل از پاسخهای مصاحبهشوندگان
واحد معنایی
-

اطالعات من نسبت به توانایی ها ،ارزش ها و عالئق خود مطلوب است.
نسبت به چگونگی رشد خود اطالعات کافی دارم.
در استفاده از دانش ،توانایی ها ،عالئق دانش آموزان در کالس درس مهارت دارم.
نسبت به موضوعات درسی مورد تدریس تسلط دارم.
در استفاده از روش های تدریس مناسب با موضوع درس مهارت دارم.
از چگونگی تولید و سازماندهی دانش موضوعی آگاهی دارم و دانش تجربی دارم.
در تحلیل مطالب و نقادی آن و مهارت توسعه این توانایی در دانش آموزان مهارت دارم.
از پیش زمینه ها و پیشینه دانش ،دانش آموزان و توانایی تغییر و اصالح آن در ضمن کار اطالع دارم.
نسبت به دانش و مهارت های چندگانه ارزشیابی دانش آموزان اطالع دارم.
دانش و مهارت های تحقیق و اطالع از پژوهش های اخیر دربارۀ تدریس و یادگیری خودرا مطلوب می دانم.
مهارت من در پرورش خالقیت و حل مسأله دانش آموزان مطلوب است.
در روزآمدسازی دانش خود و توانایی تطبیق ،قضاوت دانش خود با یافته ها ،عقاید و تئوری های جدید
کارآمد هستم.
دانش و مهارت استفاده از فناوری در فرایند یادگیری را دارم.
اطالعات من از برنامه ی درسی دانش آموزان و استفاده از روش ¬های تدریس در زمینه متغیر محیطی
مطلوب است.
به یادگیری دانش آموزان متعهد هستم
احساس مسئولیت معلمان مبتنی بر نگرش ارزشی ایشان است.
تفاوت های قومی ،فرهنگی ،مذهبی دانش آموزان را تشخیص و به آنها احترام می گذارم.
به ارزش ها و قوانین جامعه متعهد هستم.
به دانش آموزان و تدریس ،عشق و عالقه دارم.
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تفاوت های فردی دانش آموزان را درک و در تدریس با عدالت و تساوی رفتار می کنم.
حس کنجکاوی ،بردباری ،صداقت و نیکویی در دانش آموزان را تقویت می کنم.
به یادگیری در طول عمر معتقدم.
دارای روحیه شوخ طبعی ،نشاط و انعطاف پذیری هستم.
دارای توانایی تفکر عقالنی و قدرت استدالل هستم.
مهارت الهام بخشی به دانش آموزان از طریق معرفی افراد الگو را دارم.
توانایی برنامه ریزی و سازماندهی درس را دارم.
توانایی جمع اوری اطالعات را دارم.
توانایی ایجاد انگیزه در دانش آموزان را دارم.
توانایی استفاده بهینه از زمان را دارم.
در ،درگیر نمودن دانش آموزان برای کمک به تدریس و درگیر کردن آنان در جهت یادگیری مادام العمر،
توانایی الزم را دارم.
توانایی استفاده از روش های کار مشارکتی در کالس درس و بابا والدین را دارم.
توانایی برقراری ارتباط با همکاران و تشریک مساعی را دارم.
درسهای داده شده به معلمان بر اساس تخصص آنها و همچنین عملکرد قبلی آنها است.
توانایی خلق ،انتخاب ،ارزیابی و استفاده از منابع مدرسه و جامعه برای پیشرفت دانش آموزان؛ را دارم.
توانایی تحلیل ،ارزیابی و بازتابی فعالیت های خود و تقویت اثربخشی آن را دارم.
توانایی خلق روش های جدید و نوآوری در روش های آموزشی را دارم.
مهارت در عرضه کردن(قدرت بیان) ،گوش دادن به اظهارنظرهای دانش آموزان ،برقراری ارتباط با دانش
آموزان و دانش آموزان با یکدیگر را دارم.
توانایی پرورش خود شکوفایی ،شخصیت و مسئولیت شهروندی دانش آموزان را دارم.
بازخوردهای منظم به دانش آموزان و والدین و هدایت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می دهم.
معلمان این مدرسه معموال به وعده های خود وفا می کنند.
معلمان این مدرسه به همه اجازه مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به مدرسه را می دهند.
معلمان این مدرسه به عدم اخالق مداری حساس هستند.
معلمان همواره کدهای اخالقی را تبیین می کنند و همگان را به رعایت آنها ترغیب می نمایند.
معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود کنترلی هستند
معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود مدیریتی هستند
معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود انتخابی هستند
معلمان این مدرسه به عدالت و انصاف اعتقاد دارند.
معلمان به احترام متقابل معتقد هستند و خود این موضوع را رعایت می کنند.
معلمان این مدرسه به نحوه پوشش خود از دید آراستگی اهمیت می دهند.
در این مدرسه بین ارزشهای فردی و سازمانی معلمان همسویی وجود دارد.
معلمان این مدرسه در اجرای ارزشهای پذیرفته شده خود ،پویا و فعال هستند.
معلمان این مدرسه ،نگرش مثبتی نسبت به ارزشهای سازمان دارند.
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بعد از کدگذاری واحدهای معنایی و رسیدن به حد اشباع (زمانی که از تحلیل متن یا مصاحبههای جدید،
مقوالت یا کدهای جدیدی به دست نیاید) ،بر اساس مشابهت کدها به یکدیگر مقولهبندی شدند و در نهایت
 00مقوله از دادههای کیفی پدیدار شدند که در جدول زیر قابل مشاهده است.
جدول  .3مقوله بندی کدهای اولیه و کدگذاری محوری
مقوله
خودشناسي

دانش موضوعي

واحد های مبنایي
اطالعات من نسبت به تواناییها ،ارزشها و عالئق خود مطلوب است.
نسبت به چگونگی رشد خود اطالعات کافی دارم.
در استفاده از دانش ،تواناییها ،عالئق دانش آموزان در کالس درس مهارت دارم.
نسبت به موضوعات درسی مورد تدریس تسلط دارم.
در استفاده از روشهای تدریس مناسب با موضوع درس مهارت دارم.
از چگونگی تولید و سازماندهی دانش موضوعی آگاهی دارم و دانش تجربی دارم.
در تحلیل مطالب و نقادی آن و مهارت توسعه این توانایی در دانش آموزان مهارت دارم.
از پیش زمینهها و پیشینه دانش ،دانش آموزان و توانایی تغییر و اصالح آن در ضمن کار
اطالع دارم.
نسبت به دانش و مهارتهای چندگانه ارزشیابی دانش آموزان اطالع دارم.

شناخت فرایند یادگیری

دانش و مهارتهای تحقیق و اطالع از پژوهشهای اخیر دربارۀ تدریس و یادگیری خودرا
مطلوب می دانم.
مهارت من در پرورش خالقیت و حل مسأله دانش آموزان مطلوب است.
در روزآمدسازی دانش خود و توانایی تطبیق ،قضاوت دانش خود با یافتهها ،عقاید و
تئوریهای جدید کارآمد هستم.
دانش و مهارت استفاده از فناوری در فرایند یادگیری را دارم.
اطالعات من از برنامهی درسی دانش آموزان و استفاده از روشهای تدریس در زمینه
متغیر محیطی مطلوب است.

صالحیت ارزشي

به یادگیری دانش آموزان متعهد هستم
احساس مسئولیت معلمان مبتنی بر نگرش ارزشی ایشان است.
تفاوتهای قومی ،فرهنگی ،مذهبی دانش آموزان را تشخیص و به آنها احترام میگذارم.

صالحیت نگرشي

به ارزشها و قوانین جامعه متعهد هستم.
به دانش آموزان و تدریس ،عشق و عالقه دارم.
تفاوتهای فردی دانش آموزان را درک و در تدریس با عدالت و تساوی رفتار میکنم.

صالحیت عالیق

صالحیت مرتبط با کالس درس

حس کنجکاوی ،بردباری ،صداقت و نیکویی در دانش آموزان را تقویت میکنم.
به یادگیری در طول عمر معتقدم.
دارای روحیه شوخ طبعی ،نشاط و انعطاف پذیری هستم.
دارای توانایی تفکر عقالنی و قدرت استدالل هستم.
مهارت الهام بخشی به دانش آموزان از طریق معرفی افراد الگو را دارم.
توانایی برنامه ریزی و سازماندهی درس را دارم.
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توانایی جمع اوری اطالعات را دارم.
صالحیت مربوط به محیط
آموزش

توانایی ایجاد انگیزه در دانش آموزان را دارم.
توانایی استفاده بهینه از زمان را دارم.
در ،درگیر نمودن دانش آموزان برای کمک به تدریس و درگیر کردن آنان در جهت
یادگیری مادام العمر ،توانایی الزم را دارم.
توانایی استفاده از روشهای کار مشارکتی در کالس درس و بابا والدین را دارم.

صالحیت عملکردی

توانایی برقراری ارتباط با همکاران و تشریک مساعی را دارم.
درسهای داده شده به معلمان بر اساس تخصص آنها و همچنین عملکرد قبلی آنها است.
توانایی خلق ،انتخاب ،ارزیابی و استفاده از منابع مدرسه و جامعه برای پیشرفت دانش
آموزان؛ را دارم.
توانایی تحلیل ،ارزیابی و بازتابی فعالیتهای خود و تقویت اثربخشی آن را دارم.

صالحیت در هدایت

توانایی خلق روشهای جدید و نوآوری در روشهای آموزشی را دارم.
مهارت در عرضه کردن(قدرت بیان) ،گوش دادن به اظهارنظرهای دانش آموزان ،برقراری
ارتباط با دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر را دارم.
توانایی پرورش خود شکوفایی ،شخصیت و مسئولیت شهروندی دانش آموزان را دارم.
بازخوردهای منظم به دانش آموزان و والدین و هدایت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
میدهم.

صالحیت در رهبری

معلمان این مدرسه معموال به وعده های خود وفا می کنند.
معلمان این مدرسه به همه اجازه مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به مدرسه را می
دهند.
معلمان این مدرسه به عدم اخالق مداری حساس هستند.
معلمان همواره کدهای اخالقی را تبیین می کنند و همگان را به رعایت آنها ترغیب می
نمایند.

صالحیت در رفتار اخالق مدار

صالحیت هنجاری

معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود کنترلی هستند
معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود مدیریتی هستند
معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود انتخابی هستند
معلمان این مدرسه به عدالت و انصاف اعتقاد دارند.
معلمان به احترام متقابل معتقد هستند و خود این موضوع را رعایت می کنند.
معلمان این مدرسه به نحوه پوشش خود از دید آراستگی اهمیت می دهند.
در این مدرسه بین ارزشهای فردی و سازمانی معلمان همسویی وجود دارد.
معلمان این مدرسه در اجرای ارزشهای پذیرفته شده خود ،پویا و فعال هستند.
معلمان این مدرسه ،نگرش مثبتی نسبت به ارزشهای سازمان دارند.

در ادامه طی فرایند کدگذاری انتخابی ،طبقات اصلی ایجاد شدند .نتایج این مرحله به شرح جدول زیر است:
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جدول  .4کدگذاری انتخابي
بعد

مولفه

شاخص
اطالعات من نسبت به تواناییها ،ارزشها و عالئق خود مطلوب است.

خودشناسي

نسبت به چگونگی رشد خود اطالعات کافی دارم.
در استفاده از دانش ،تواناییها ،عالئق دانش آموزان در کالس درس مهارت
دارم.
نسبت به موضوعات درسی مورد تدریس تسلط دارم.
در استفاده از روشهای تدریس مناسب با موضوع درس مهارت دارم.

صالحیت شناختي-
قابلیتي

دانش موضوعي

شناخت فرایند
یادگیری

از چگونگی تولید و سازماندهی دانش موضوعی آگاهی دارم و دانش تجربی
دارم.
در تحلیل مطالب و نقادی آن و مهارت توسعه این توانایی در دانش آموزان
مهارت دارم.
از پیش زمینهها و پیشینه دانش ،دانش آموزان و توانایی تغییر و اصالح آن
در ضمن کار اطالع دارم.
نسبت به دانش و مهارتهای چندگانه ارزشیابی دانش آموزان اطالع دارم.
دانش و مهارتهای تحقیق و اطالع از پژوهشهای اخیر دربارۀ تدریس و
یادگیری خودرا مطلوب می دانم.
مهارت من در پرورش خالقیت و حل مسأله دانش آموزان مطلوب است.
در روزآمدسازی دانش خود و توانایی تطبیق ،قضاوت دانش خود با یافتهها،
عقاید و تئوریهای جدید کارآمد هستم.
دانش و مهارت استفاده از فناوری در فرایند یادگیری را دارم.
اطالعات من از برنامهی درسی دانش آموزان و استفاده از روشهای تدریس
در زمینه متغیر محیطی مطلوب است.

صالحیت ارزشي
صالحیت رفتاری-
قضاوتي
صالحیت نگرشي

صالحیت عالیق

به یادگیری دانش آموزان متعهد هستم
احساس مسئولیت معلمان مبتنی بر نگرش ارزشی ایشان است.
تفاوتهای قومی ،فرهنگی ،مذهبی دانش آموزان را تشخیص و به آنها احترام
میگذارم.
به ارزشها و قوانین جامعه متعهد هستم.
به دانش آموزان و تدریس ،عشق و عالقه دارم.
تفاوتهای فردی دانش آموزان را درک و در تدریس با عدالت و تساوی رفتار
میکنم.
حس کنجکاوی ،بردباری ،صداقت و نیکویی در دانش آموزان را تقویت می-
کنم.
به یادگیری در طول عمر معتقدم.
دارای روحیه شوخ طبعی ،نشاط و انعطاف پذیری هستم.
دارای توانایی تفکر عقالنی و قدرت استدالل هستم.
مهارت الهام بخشی به دانش آموزان از طریق معرفی افراد الگو را دارم.
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توانایی برنامه ریزی و سازماندهی درس را دارم.
توانایی جمع اوری اطالعات را دارم.
توانایی ایجاد انگیزه در دانش آموزان را دارم.
توانایی استفاده بهینه از زمان را دارم.
در ،درگیر نمودن دانش آموزان برای کمک به تدریس و درگیر کردن آنان در
جهت یادگیری مادام العمر ،توانایی الزم را دارم.
توانایی استفاده از روشهای کار مشارکتی در کالس درس و بابا والدین را
دارم.
توانایی برقراری ارتباط با همکاران و تشریک مساعی را دارم.
درسهای داده شده به معلمان بر اساس تخصص آنها و همچنین عملکرد قبلی
آنها است.
توانایی خلق ،انتخاب ،ارزیابی و استفاده از منابع مدرسه و جامعه برای
پیشرفت دانش آموزان؛ را دارم.
توانایی تحلیل ،ارزیابی و بازتابی فعالیتهای خود و تقویت اثربخشی آن را
دارم.
توانایی خلق روشهای جدید و نوآوری در روشهای آموزشی را دارم.
مهارت در عرضه کردن(قدرت بیان) ،گوش دادن به اظهارنظرهای دانش
آموزان ،برقراری ارتباط با دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر را دارم.
توانایی پرورش خود شکوفایی ،شخصیت و مسئولیت شهروندی دانش آموزان
را دارم.
بازخوردهای منظم به دانش آموزان و والدین و هدایت پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان میدهم.
معلمان این مدرسه معموال به وعده های خود وفا می کنند.

صالحیت در
رهبری
صالحیت معنوی-
اخالقي

صالحیت در رفتار
اخالق مدار

معلمان این مدرسه به همه اجازه مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به
مدرسه را می دهند.
معلمان این مدرسه به عدم اخالق مداری حساس هستند.
معلمان همواره کدهای اخالقی را تبیین می کنند و همگان را به رعایت آنها
ترغیب می نمایند.
معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود کنترلی هستند
معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود مدیریتی هستند
معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود انتخابی هستند
معلمان این مدرسه به عدالت و انصاف اعتقاد دارند.
معلمان به احترام متقابل معتقد هستند و خود این موضوع را رعایت می
کنند.
معلمان این مدرسه به نحوه پوشش خود از دید آراستگی اهمیت می دهند.
در این مدرسه بین ارزشهای فردی و سازمانی معلمان همسویی وجود دارد.

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

| بهار  |0011دوره | 2

صالحیت هنجاری

|

شماره 1

002

معلمان این مدرسه در اجرای ارزشهای پذیرفته شده خود ،پویا و فعال
هستند.
معلمان این مدرسه ،نگرش مثبتی نسبت به ارزشهای سازمان دارند.

در جدولهای زیر چک لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه با استفاده از کدگذاری محوری و
انتخابی آورده شده است .همانگونه که مشاهده شد تحلیل دادهها با استخراج مفاهیم و مقولهها آغاز گردید
(کدگذاری باز) و مفاهیم و مقولههای بی ربط و تکراری حذف گردیدند که نتایج کدگذاری محوری و منبع
مربوط به هریک از مقولهها در جدول زیر آمده است.
جدول  .5لیست کلیه مفاهیم استخراج شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان
بعد

مولفه

شاخص

خودشناسي

اطالعات من نسبت به تواناییها ،ارزشها و عالئق خود مطلوب
است.
نسبت به چگونگی رشد خود اطالعات کافی دارم.

کد مصاحبه
شونده

در استفاده از دانش ،تواناییها ،عالئق دانش آموزان در کالس
درس مهارت دارم.
نسبت به موضوعات درسی مورد تدریس تسلط دارم.
در استفاده از روشهای تدریس مناسب با موضوع درس
مهارت دارم.
صالحیت
شناختي-
قابلیتي

دانش
موضوعي

شناخت
فرایند
یادگیری

از چگونگی تولید و سازماندهی دانش موضوعی آگاهی دارم و
دانش تجربی دارم.
در تحلیل مطالب و نقادی آن و مهارت توسعه این توانایی در
دانش آموزان مهارت دارم.
از پیش زمینهها و پیشینه دانش ،دانش آموزان و توانایی
تغییر و اصالح آن در ضمن کار اطالع دارم.
نسبت به دانش و مهارتهای چندگانه ارزشیابی دانش آموزان
اطالع دارم.
دانش و مهارتهای تحقیق و اطالع از پژوهشهای اخیر
دربارۀ تدریس و یادگیری خودرا مطلوب می دانم.
مهارت من در پرورش خالقیت و حل مسأله دانش آموزان
مطلوب است.
در روزآمدسازی دانش خود و توانایی تطبیق ،قضاوت دانش
خود با یافتهها ،عقاید و تئوریهای جدید کارآمد هستم.
دانش و مهارت استفاده از فناوری در فرایند یادگیری را دارم.

I10, I6, I5
I13, I14, I15
I12, I5, I14,
I2,
I3, I4, I11,
I5
I12, I8, I3,
I11
I10, I9, I1
I6
I10, I8, I1
I3, I1, I5,
I14
I2, I6, I10
I11, I9, I10
I6, I1, I14
I11, I7, I10
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صالحیت
ارزشي
صالحیت
رفتاری-
قضاوتي

صالحیت
نگرشي

صالحیت
عالیق

به یادگیری دانش آموزان متعهد هستم

I12, I3, I2,
I8,
I13
I5, I8, I7,

احساس مسئولیت معلمان مبتنی بر نگرش ارزشی ایشان است.
تفاوتهای قومی ،فرهنگی ،مذهبی دانش آموزان را تشخیص و
به آنها احترام میگذارم.
به ارزشها و قوانین جامعه متعهد هستم.
به دانش آموزان و تدریس ،عشق و عالقه دارم.
تفاوتهای فردی دانش آموزان را درک و در تدریس با عدالت
و تساوی رفتار میکنم.
حس کنجکاوی ،بردباری ،صداقت و نیکویی در دانش آموزان را
تقویت میکنم.
به یادگیری در طول عمر معتقدم.
دارای روحیه شوخ طبعی ،نشاط و انعطاف پذیری هستم.

I5, I11, I4
I11, I7, I15
I8, I7, I11
I7, I3, I9, ,
I17
I1, I9,
I3, I7, I19
I12, I9
I10, I1
I6, I7
I10, I3, I18

توانایی ایجاد انگیزه در دانش آموزان را دارم.

I7, I5, I1,

صالحیت

توانایی استفاده بهینه از زمان را دارم.

I8

مربوط به

در ،درگیر نمودن دانش آموزان برای کمک به تدریس و درگیر
کردن آنان در جهت یادگیری مادام العمر ،توانایی الزم را دارم.
توانایی استفاده از روشهای کار مشارکتی در کالس درس و
بابا والدین را دارم.

I4

مرتبط با
کالس درس

محیط
آموزش
صالحیت
رهبری

اطالعات من از برنامهی درسی دانش آموزان و استفاده از
روشهای تدریس در زمینه متغیر محیطی مطلوب است.

I8, I3, I15

دارای توانایی تفکر عقالنی و قدرت استدالل هستم.
مهارت الهام بخشی به دانش آموزان از طریق معرفی افراد الگو
را دارم.
توانایی برنامه ریزی و سازماندهی درس را دارم.
توانایی جمع اوری اطالعات را دارم.

صالحیت

مدیریتي-
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صالحیت
عملکردی

I4

توانایی برقراری ارتباط با همکاران و تشریک مساعی را دارم.

I8

درسهای داده شده به معلمان بر اساس تخصص آنها و همچنین
عملکرد قبلی آنها است.
توانایی خلق ،انتخاب ،ارزیابی و استفاده از منابع مدرسه و
جامعه برای پیشرفت دانش آموزان؛ را دارم.
توانایی تحلیل ،ارزیابی و بازتابی فعالیتهای خود و تقویت
اثربخشی آن را دارم.

I11

توانایی خلق روشهای جدید و نوآوری در روشهای آموزشی
را دارم.

I6, I9
I2, I1, I10,
I7, , I13
I5, I8, I7
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مهارت در عرضه کردن(قدرت بیان) ،گوش دادن به
اظهارنظرهای دانش آموزان ،برقراری ارتباط با دانش آموزان و
دانش آموزان با یکدیگر را دارم.
توانایی پرورش خود شکوفایی ،شخصیت و مسئولیت
شهروندی دانش آموزان را دارم.
بازخوردهای منظم به دانش آموزان و والدین و هدایت
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان میدهم.
معلمان این مدرسه معموال به وعده های خود وفا می کنند.

صالحیت در
رهبری

|

معلمان این مدرسه به همه اجازه مشارکت در تصمیم گیری
های مربوط به مدرسه را می دهند.

000

I5, I11, I4,
I13
I1 , I7, I15
I8, I7, I11,
I20
I3, I4, I11,
I5
I12, I8, I3,

معلمان این مدرسه به عدم اخالق مداری حساس هستند.
معلمان همواره کدهای اخالقی را تبیین می کنند و همگان را
به رعایت آنها ترغیب می نمایند.

I10, I9, I1
I3, I4, I11

معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود کنترلی هستند

I12, I8, I3

معنوی-

صالحیت در

معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود مدیریتی هستند
معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود انتخابی هستند

I10,I11
I6,

اخالقي

رفتار اخالق

معلمان این مدرسه به عدالت و انصاف اعتقاد دارند.

مدار

معلمان به احترام متقابل معتقد هستند و خود این موضوع را
رعایت می کنند.
معلمان این مدرسه به نحوه پوشش خود از دید آراستگی
اهمیت می دهند.

I10, I8, I1,
I3
I3

صالحیت

صالحیت
هنجاری

در این مدرسه بین ارزشهای فردی و سازمانی معلمان همسویی
وجود دارد.
معلمان این مدرسه در اجرای ارزشهای پذیرفته شده خود ،پویا
و فعال هستند.
معلمان این مدرسه ،نگرش مثبتی نسبت به ارزشهای سازمان
دارند.

I7
I3, I4
I12
, I13, I11 I9

 -2الگوی مفهومي صالحیت های حرفه ای معلمان چگونه است؟
با تکیه بر بررسی ها ،مدل نهایی صالحیت های حرفه ای دبیران به شرح زیر ارائه می شود:
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شکل  .1مدل صالحیت حرفه ای مدیران

پس از استخراج مدل ،جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شد .زمانیکه میزان
بارهای عاملی بیشتر از  2.5و معناداری بیشتر از  0.59باشد ،می توان گفت سازه موجود از روایی مطلوبی
برخوردار است .خروجی مربوط به تحلیل عاملی تاییدی به شرح شکل های زیر است:

شکل  .2بارهای عاملي مدل صالحیت حرفه ای مدیران
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شکل  .3معناداری مدل صالحیت حرفه ای مدیران

همانگونه که مالحظه شد ،تمامی بارهای عاملی بیشتر از  2.5و معناداری روابط بیشتر از  0.59است .در
نتیجه می توان گفت سازه صالحیت حرفه ای از روایی مطلوبی برخوردار است.
 -3آیا الگوی مفهومي صالحیت های حرفه ای معلمان از اعتبار مناسبي برخوردار است؟
برای بررسی برازش مدل نهایی ،پرسشنامه سنجش مدل برای تعیین درجه تناسب مدل بهصورت طیف
پنجدرجهای تنظیم و در اختیار  02نفر از متخصصان این حوزه قرار داده شد .سپس دادههای جمعآوریشده
با استفاده آزمون تی تک نمونهای مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول  -5نتایج آزمون تي تک نمونهای برای تعیین درجه تناسب مدل پیشنهادی جهت ارائه مدل نهایي
میانگین مورد انتظار = 0
ردیف

آیتم

0

تطبیق

0

قابلیت
فهم

0
0

قابلیت
تعمیم

سواالت
آیا مفاهیم از دادههای بررسی شده تولید شده
است؟
آیا مفاهیم تشخیص داده میشوند و به شکل کلی
نظاممند به هم مرتبط شدهاند؟
آیا مقولهها بهخوبی تدوین شدهاند؟
آیا نظریه چنان تبیین شده که تغییر شرایط
متفاوت را در نظر بگیرد؟

میانگین

انحراف
معیار

t

df

Sig.

0.50

0.240

00.00

000

2.222

0.90

0.205

02.54

000

2.222

0.04
0.99

2.240
2.200

52.25
52.22

000
000

2.222
2.222
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5
4

کنترل

آیا شرایط کالنتری که ممکن است بر پدیده
مورد مطالعه اثر گذارد ،تشریح شده است؟
آیا یافتههای نظری با اهمیت به نظر میرسند؟
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0.00

0.022

02.02

000

2.222

0.90

0.290

02.02

000

2.222

نتایج جدول فوق نشان میدهد در تمامی معیارها ،آماره  tمحاسبه شده در سطح  2.20معنادار است.
مقایسه میانگین این جزء از مدل با میانگین مورد انتظار نشان میدهد که تطبیق ،قابلیت فهم ،قابلیت
تعمیم و کنترل مدل از نظر متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان  22درصد مورد تائید قرار گرفته
است.
بحث و نتیجهگیری
در بررسی سواالت پژوهش ،مشخص شد که مولفههای صالحیت حرفهای شامل ،صالحیت شناختی و قابلیتی
(خودشناسی ،دانش موضوعی ،شناخت فرایند یادگیری) ،مولفه های صالحیت رفتاری -قضاوتی(صالحیت
ارزشی ،صالحیت نگرشی ،صالحیت عالیق) ،مولفه های صالحیت مدیریتی رهبری (صالحیت مرتبط با
کالس درس ،صالحیت مربوط به محیط آموزش ،صالحیت عملکردی ،صالحیت در هدایت) ،مولفه های
صالحیت معنوی -اخالقی(صالحیت در رهبری ،صالحیت در رفتار اخالق مدار ،صالحیت هنجاری) می
باشد .در ادبیات پژوهش عنوان شد که بر اساس نظر نیج ولدت وهمکاران ( ،)0225صالحیت معلم به توانایی
معلم در برآوردن نیازها و مطالبات حرفۀ تدریس به میزان کافی و با استفاده از مجموعهای یکپارچه از دانش،
مهارت و نگرش گفته می شود به طوری که این مجموعه در عملکرد و بازتاب صالحیت ،معلم تجلی یابد.
نداشتن صالحیت های اولیه و کمبود صالحیت ها و مهارت های الزم و بهروز ،موجب کاهش اعتمادبه نفس،
کاهش سطح انرژی و عالقه ،ضعف حافظه و سایر عوامل ناشی از افسردگی و فشار روانی ،خشم ،پرخاشگری،
بیزاری از کار و ، ...همگی موجب کاهش صبر و بردباری ،ظرافت در کار ،کمی تسلط بر کار و افت بازده می
گردد که طبع ًا نارضایتی شغلی را به وجود می آورد و عالوه بر به خطر انداختن بهداشت روانی فرد بر
مسئولیت شغلی خطیر وی به عنوان معلم و انسانساز خلل وارد می کند (شعبانی .)0029،توجه به صالحیت
های حرفه ای معلمان ،پیش از خدمت و در حین خدمت ،ارزیابی مداوم صالحیت های آنان و اقدامات
مقتضی بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ها در بهبود و اصالح وضعیت صالحیت های معلمان مؤثر خواهد
بود .در واقع شغل معلمی ،مانند بسیاری از مشاغل تخصصی و حرفه ای دیگر باید دارای و معیارها و صالحیت
های تخصصی کامال مشخص و قابل اندازه گیری باشد و مورد ارزیابی مداوم قرار گیرد.
همانطور که عنوان شد ،نتایج پژوهش نشان داد مولفههای صالحیت حرفهای شامل ،صالحیت شناختی و
قابلیتی صالحیت رفتاری -قضاوتی ،صالحیت مدیریتی رهبری ،صالحیت معنوی -اخالقی می باشند .این
پژوهش در بین دبیران انجام شده است و طبق نظر ایشان می توان گفت که زمانی که صحبت از صالحیت
شناختی و قابلیتی می شود ،مقصود این است که اطالعات معلم نسبت به تواناییها ،ارزشها و عالئق خود
مطلوب است و در واقع ،می داند که چگونه رشد می یابد .همچنین چنین معلمی در استفاده از دانش،
تواناییها ،عالئق دانش آموزان در کالس درس مهارت دارد و می داند که چه موضوعاتی را باید با توجه به
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نیاز دانش آموزان تدریس نماید .صالحیت قابلیتی به دانش تجربی معلم نیز وابسته است و مشخص می کند
که ایا معلم می تواند دانش موضوعی را تولید و سازماندهی کند .این کار وی باعث توسعه توانایی دانش
آموز می شود .در نهایت باید عنوان کرد که معلم دارای قابلیت شناختی ،دانش و مهارتهای تحقیق را دارا
می باشد به عبارت بهتر از روشهایی که ت دریس و یادگیری خودش را بهبود می بخشد اطالع کافی دارد و
درصدد بهبود آنها است .بر این اساس تالش می کند تا دانش خود را به روز سازد و دانش و مهارت استفاده
از فناوری در فرایند یادگیری را مبتنی بر نیاز امروز دارا می باشد .در این پژوهش به صالحیت رفتاری
قضاوتی دبی ران نیز اشاره شد و به عنوان یکی از ارکان صالحیت حرفه ای از آن یاد شد .به نظر می رسد این
صالحیت ،بیشتر به نگرش دبیران وابسته است و رفتار ایشان در قبال یادگیری دانش آموزان و همچننی،
احساس مسئولیت آنها بر اساس ارزشهای مورد قبولشان را در بر می گیرد .دبیری که دارای صالحیت
رفتاری است ،ضمن تشخیص تفاوتهای قومی ،فرهنگی ،مذهبی دانش آموزان ،به آنها احترام می گذارد.
همچنین ،به ارزشها و قوانین جامعه متعهد است .چنین معلمی ،عشق و عالقه خود به تدریس را با هیچ
چیز دیگری عوض نمی کند و حس کنجکاوی ،بردباری ،صداقت و نیکویی را با رفتار خود به دانش آموزان
القا می کند .این معلم ،شوخ طبع ،پرنشاط و انعطاف پذیر است .یکی دیگر از صالحیتهایی که در زمره
صالحیتهای حرفه ای قرار می گیرد ،صالحیت مدیریتی است .این صالحیت به مدیریت و رهبری معلم اشاره
دارد .معلمی که دارای صالحیت مدیریتی و رهبری است ،معموال ،دارای توانایی تفکر عقالنی و قدرت
استدالل است ،توانایی جمع اوری اطالعات  ،برنامه ریزی و سازماندهی درس را دارد .به دانش آموزان انگیزه
می دهد .از زمان به شکل بهینه و برنامه ریزی شده استفاده می کند .دانش آموزان را در فرایند آموزش
درگیر می کند و با کارهای مشارکتی والدین آنها را در درس دخالت می دهد .وی توانایی برقراری ارتباط با
همکاران و تشریک مساعی را دارد .عالوه بر این ،توانایی خلق ،انتخاب ،ارزیابی و استفاده از منابع مدرسه و
جامعه برای پیشرفت دانش آموزان را دارد و می تواند فعالیتها و اقدامت اموزشی خود را به درستی تحلیل،
ارزیابی و بازتاب نماید .چنین معلمی ،قدرت بیان خوبی دارد .به حرفهای دانش آموزان به خوبی گوش می
دهد و زمینه پرورش خود شکوفایی ،شخصیت و مسئولیت شهروندی دانش آموزان را فراهم می سازد .اما
صالحیت معنوی و اخالقی نیز بسیار حائز اهمیت است .اگر معلمان متعهد به حرفهای خود باشند و مشارکت
طلبی را سرلوحه کارهای خود قرار دهند ،در واقع کدهای اخالقی را تعیین و به دانش آموزان نشان می
دهند .این کدها به دان شآموزان یادآور می شود که معلم از بی اخالقی خوشش نمی آید .رفتار خودکنترلی
را می پسندد و براحتی می تواند خودمدیریتی و خودانتخابی داشته باشد .این معلم ،داشتن عدالت و انصاف
را به دانش آموزان یاد می دهد ،همانطور که به ایشان احترام می گذارد و عقایدشان را سرکوب نمی کند.
این معلم از نظر ظاهری نیز اخالق مداری را نشان می دهد  .بر اساس ارزشهای اجتماعی خود را نشان می
دهد .همچنین ،با دادن بازخوردهای منظم به دانش آموزان و والدینریال به هدایت پیشرفت تحصیلی ایشان
کمک می کند.
بر اساس یافتههای حاصل از پژوهش چندین پیشنهاد قابل طرح است
پیشنهاد می شود ،طی جلساتی که اول سال تحصیلی برگزار می گردد .دبیران به صورت رودر رو با دانش
آموزان در ارتباط قرار بگیرند و باهم گفت و گو کنند.
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پیشنهاد می گردد تا طی آموزشهای ضمن خدمت ،تفاوتهای فرهنگی و قومی دانش آموزان برای دبیران باز
شود و بهتر است از افراد بومی برای این مسند استفاده شود.
مشارکت مدیران و معلمان مدارس در برنامه ریزی های کالن مدرسه انجام گیرد تا در مورد بهسازی دبیران
تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.
اعمال سبک اداری عدم تمرکز در نظام آموزشی و تفویض اختیار به مناطق و مدارس متوسطه اعمال گردد.
تا دبیران بتوانند خود بر اساس نیاز تربیتی و آموزشی ،مدیریت کنند.
دبیران به همه اجازه مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به فرایند تدریس را بدهند و بدین منظور از
جلسات هفتگی و رودررو با دانش آموزان در فضایی جدا از مدرسه استفاده کنند.
معلمان همواره کدهای اخالقی را تبیین کنند و همگان را به رعایت آنها ترغیب نمایند.
موازین اخالقي
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد.
تشکر و قدرداني
از تمامی شرکتکنندگانی که با شکیبایی و بردباری در این پژوهش همکاری نمودند ،قدردانی میشود.
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Abstract
Aim: The present study was conducted with the aim of providing a model of teachers'
professional qualifications. Methods: The aforementioned research was of a mixed
type in terms of fundamental-applicative purpose and in terms of information data,
which was conducted in two parts, qualitative and quantitative. In terms of
implementation, survey patterns were also used in this research. The statistical
community in the qualitative part of the research included education experts who were
selected by purposeful sampling of 20 experts. In the quantitative part, the statistical
population included female teachers of the second year of middle school in Tehran,
who were selected using Cochran's formula, 324 people. In order to collect data, semistructured interviews were used in the qualitative part of this study. In the quantitative
section, a researcher-made questionnaire was used. The validity and reliability of the
instruments were measured and confirmed. . The method of data analysis in the
qualitative part of the theoretical coding was derived from the data theorizing method.
In the quantitative part, according to the research questions, descriptive and inferential
statistics methods (confirmatory factor analysis, structural equations, using SPSS-v21,
Smart Pls-v2 and Lisrel-v8) software have been used. Results: The results of the
research showed that the components of professional competence include cognitive
and ability competence (self-knowledge, subject knowledge, knowledge of the
learning process), behavioral-judgmental competence components (value
competence, attitudinal competence, and interest competence), and managerial
competence components. Leadership (competence related to the classroom,
competence related to the educational environment, functional competence,
competence in guidance), the components of spiritual-moral competence (competence
in leadership, competence in ethical behavior, normative competence). Conclusion:
the results showed that the professional competence of teachers has a significant effect
on their spiritual vitality.
Keywords: professional competence, behavioral competence, cognitive competence,
spiritual competence
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