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 مقدمه

ست چندی معلم تربیت نظام کیفیت ارزیابی ستگذاران مطالبات صدر در که ا  این منداندغدغه و سیا

توجه  اخیر، های سههال رد این، بر افزون .اسههت گرفته قرار المللی بین و داخلی های عرصههه در حوزه

ستمر ارزیابی و نظارت امر به روزافزون سر در آموزش خدمات کیفیت ارتقای بر ناظر م  دنیا نمایان سرا

ست. در  و جذب بهبود آموزش، سطح ارتقای انگیزه هایی مانند با معلمان، عملکرد سنجش میان، این ا

 نظارتی نهادهای مسههئوالن نظر مد هگشهها،گزینه ای را مثابه به همواره حرفه ای دانش ارتقای همچنین

ست؛ بوده شهای برایند که چرا ا ستقیم اثر از همگی موجود، محلی و المللی، منطقه ای بین پژوه بی  و م

شی نظام ارتقای کیفیت بر معلمان حرفه ای صالحیت بدیل دانش  یادگیری سطح بهبود همچنین و آموز

سگری متین و کیانی، ( دارد حکایت آموزان ضوع، این اهمیت (. باوجود0029ع سی در مو  این ادبیات برر

سوس خالئی حوزه شم به حرفه ای صالحیت امر با مرتبط کاوش انگاره های زمینه در مح  و می خورد چ

ست حالی در این .دارند وجود این زمینه در اندکی نگارش های و پژوهش ها شی نظام که ا  دلیل به آموز

 و (تحصههیل از فراغت)  مدرک صههدور معلم،-دانشههجو پذیرش ه حوزۀسهه در ویژه به کیفی، نظارت نبود

 .(0092بود )میرکمالی و همکاران،  خواهد همواره آسیب پذیر خدمت ضمن نظارت

 آگاهی دانش و توسعه در را وظیفه مهمترین تعلیمی، و تربیتی محیطی آوردن فراهم با آموزش و پرورش

شیدن ست. این مردم به بخ سته  تربیت دارای و تعلیم نظام که گردد محقق تواند می زمانی مهم دارا شای

شد افراد محبوبترین و ترین سته به طور بتواند تا با سالت مطلوب، و شای  تربیت و تعلیم که همانا خود ر

 نظام که است دریافته به خوبی امروز بشر درواقع، (.0092)صافی،  برساند انجام به است همگانی و صحیح

 ها، ویژگی از که دارد معلمانی نیاز به چیز هر از بیش بهتر کیفیت از برخورداری ایبر آموزش و پرورش

ستگی ها سب قابلیت های و شای شد )گرایلی و همکاران،  برخوردار منا شتن (.0202با  صالحیت های ندا

 انرژی سطح کاهش اعتمادبه نفس، کاهش موجب بهروز، و مهارت های الزم و صالحیت ها کمبود و اولیه

 و کار از بیزاری پرخاشگری، خشم، روانی، فشار و افسردگی از عوامل ناشی سایر و حافظه ضعف عالقه، و

سلط کمی کار، در ظرافت بردباری، صبر و کاهش موجب همگی ،...  که می گردد بازده افت و کار بر ت

ضایتی طبعاً شت انداختن خطر به بر عالوه و می آورد به وجود را شغلی نار سئولیت بر فرد یروان بهدا  م

 (.0029 می کند )شعبانی، وارد خلل سازانسان و به عنوان معلم وی خطیر شغلی

 صالحیت های مداوم ارزیابی خدمت، حین در و خدمت از معلمان، پیش حرفه ای صالحیت های به توجه

ضی اقدامات و آنان ساس نتایج بر مقت صل ا صالح و بهبود در ارزیابی ها از حا ضعیت ا  یت هایصالح و

شغل خواهد مؤثر معلمان سیاری مانند معلمی، بود. در واقع  شاغل از ب صی م ص  باید دیگر حرفه ای و تخ

 مداوم ارزیابی مورد و باشد قابل اندازه گیری و مشخص کامال تخصصی و صالحیت های معیارها و دارای

سند تحول قرار شه و آموزش و پرورش راهبردی گیرد.  شور علمی جامع نق به  زیر گزاره های البق در ک

 :اشاره کرده اند معلمان حرفه ای صالحیت های سنجش برای وجود سازوکارهایی ضرورت

 و مالک های ارزیابی تعیین حرفه ای، و تخصصی عمومی، صالحیت های سنجش نظام استقرار 

 .آنان در ارتقای شغلی انگیزه نهادینه سازی و معلمان تربیتی و علمی رکود و مرتبه ارتقای
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 از مدارس، مستقل عملکرد و معلمان و دانش آموزان توانمندی های سنجش سازوکارهای ایجاد 

 (.0022، 1آموزش یسند اصالحات اساسآموزش ) مجری مؤسسات

 تا از قابل قبول طیفی معلمان، حرفه ای صالحیت های ارزیابی جهت دقیق سازوکارهای اتخاذ صورت در

 جهت اسههتفاده شههده معیارهای بر مبتنی معلمان حرفه ای یصههالحیت ها سههطح بودن غیرقابل قبول

پایین  عملکردی که ( بیانگر آن است که معلمانی0205نتایج پژوهش گراوف )  .شد خواهد تعیین ارزیابی،

 برخوردار هستند. ضعیفی از صالحیت حرفه ای  دارند، معلمی استانداردهای حداقل سطح از تر

 که می شهود خراب زمانی افراد سهایر روحیه به نتیجه دسهت یافت که ( در مطالعات خود 0202اندروز )

ضع هم در باز ضعیف معلمان صمیمی و بمانند باقی خود مو شود، همچنین  اتخاذ آنان با مواجهه برای ت ن

 بیان می کند یکی از راهکارهای مقابله با ضعف عملکرد در معلمان افزایش نشاط و ایجاد انگیزش می باشد. 

 رفه ایصالحیت ح
مفهوم صالحیت حرفه ای معموالً در دو حالت متصور است: یکی بیشتر به صالحیت کالن فرد در موقعیت 

صالحیت شتر به  شاره دارد و دیگری بی شوند تا فرد را در یک شغلی وی ا هایی که باید در کنار هم جمع 

سازند )کوپر،  شغلی موفق  شانگر توانایی کالن یعنی  (.0202موقعیت  سته اولی ن بودن فرد برای انجام شای

صالحیت حرفه ای ( ست و تعریف دوم ناظر به ویژگی ) شغل ا ست که  اثربخش کارهای مربوط به  هایی ا

کدیگر،  به ی با وجود نزدیکی  یاز دارد. این دو تعریف  خای ن غل  یک شههه فرد برای عملکرد اثربخش در 

در یک شغل الزم است، در حالی که اولی با  اند. دومی دربردارندۀ آن چیزی است که برای موفقیتمتفاوت

( و 0020شههود، ارتباط دارد. صههافی )اسههتانداردی که هر فرد برای توفیق در یک شههغل با آن سههنجیده می

صالحیت حرفه ای را 0025ملکی ) سفورد  قدرت، توانایی و »( نیز بر همین تعریف تأکید دارند. فرهنگ آک

سفورد، تعریف ک« دادن یک وظیفهظرفیت انجام ست )آک صالحیت حرفه ای برای  (.0204رده ا صطالح  ا

ها و رود که ترکیب پیچیده و واحدی از دانش، مهارت، تواناییای از رفتارها به کار میتوصهههیف مجموعه

کند و با عملکرد در یک نقش خای مرتبط اسههت. برای مثال، صههالحیت حرفه ای ها را منعکس میانگیزه

های صالحیت حرفه ای وجود دارد، شامل رفتارهایی از قبیل تماس چشمی، ر مدلدادن که معموالً دگوش

ن را داداست. اینکه فرد چطور صالحیت حرفه ای گوش …دادن سر، تصدیق شفاهی، تعبیر صحیح وتکان

ها، مهارت دربارۀ رفتارهای دادن، توانایی درک شهههنیدهبه کار ببرد، به دانش دربارۀ گوش به طور مناسهههب

عنوان هاست.کردن وابسته است. این تعریف مبنای بسیاری از پژوهشدادن و نهایتاً انگیزه برای گوششگو

ای قابل یادگیری باشهد؛ ثانیاً: صهالحیت حرفه ای فقط باید به مقوالتی نسهبت داده شهود که: اوالً: سهرمایه

و کمک او به تعالی دیگران قابل پذیر باشهههد؛ ثالثاً: در راسهههتای تعالی فرد ارتقای مسهههتمر برای آن امکان

زمان جزئی از صالحیت حرفه ای فراتری است که استفاده باشد. به عالوۀ اینکه هر صالحیت حرفه ای ، هم

 (.0022خود نیز به اجزای فروتری قابل تجزیه است. )قائدی و همکاران ،

سب ؛ تعریف می  ( صالحیت حرفه ای را به عنوان نتیجۀ به کاربردن دانش و مهارت0205کیو ) به طور منا

سرویس امپلویز  شنال پارک  سه ن س صالحیت حرفه ای یعنی مهارت بعالوه دانش. مو کند. بعبارتی دیگر 

                                                           
1 Fundamental Reform Document of Education 
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( صالحیت حرفه ای را مجموعه ای از دانش، مهارت و توانایی ها در یک شغل خای می داند که به 0200)

د. همان طور که مشههاهده می شههود، این شههخص اجازه می دهد که به موفقیت در انجام وظایف دسههت یاب

تعریف مولفه توانایی را نیز به مولفه های صههالحیت حرفه ای افزوده اسههت. صههالحیت حرفه ای عموماً به 

ها این است که همۀ صالحیت حرفه عنوان مجموعه رفتارها یا نکتۀ مهم دیگر در مورد صالحیت حرفه ای 

ستند و ای  صاحبها از یک نوع و از یک جنس نی ست که  شده ا ستههمین موجب  بندی انواع نظران به د

 (.0202بلومک،ها بپردازند)صالحیت حرفه ای 

 معلم
حرکت کرده و  جامعه امروز از فراهم نمودن اجباری آموزش به سهههمت تمرکز بر کیفیت آموزش و پرورش

گرفتن، توسههعه برنامه  چگونه یاد های فراگیران، یادگیریاصههالحات جدید برنامه درسههی بر پرورش مهارت

ستفاده از راهبردهای متنوع تدریس تأکید سی و ا ستلزم تغییر نقش معلم می در نمایند. چنین تغییراتی م

، راهنما و هم 0گر فراگیری، به یاری0مخابره کننده اطالعات نقش معلم از. (0220)لی و همکاران،  اسهههت

کاهد، بلکه مسهههتلزم دانش و همیت مقام معلم نمیاین نقش جدید از ا یابدآموز تغییر میدرس با دانش

ست. در سئولیت بزرگچنین محیطی، دانش مهارت جدید ا تری را به عهده آموز در فرایند یادگیری خود م

وری اهای خود را با دیگران شریک شود. فنبایست بجوید، بیابد، نتیجه بگیرد و دانستهچرا که می گیرد،می

وز آمفراگیری دانش زارهای نیرومندی برای پشههتیبانی از این سههیر تحول به سههوی، اب0اطالعات و ارتباطات

 (.0090)شمس،  کندمحور و نقش جدید معلم و شاگرد فراهم می

 سطوح صالحیت حرفه ای 
شان می صالحیت حرفه ای انجام کار را ن صالحیت حرفه ای ، درجه  دهد. به طور طبیعی برای هر سطح 

دهد که فرد از دانش پایه آن صالحیت طح پایه وجود دارد. این سطح نشان میصالحیت حرفه ای ، یک س

ست. دانش پایه از طریق یک آموزش کوتاه  سیار حرفه ای برخوردار ا سب مهارت اندک یا تجربه ب مدت، ک

ست می ست و برای انجام این عمل، به کمک و محدود به د شه منتظر کمک ا سطح یک، همی آید. فرد در 

اند که بخش عمدۀ ها به کوه یخی تشبیه شدهتب نیاز دارد.در برخی منابع، صالحیت حرفه ای مساعدت مر

(.به عبارت دیگر، بعضی سطوح صالحیت حرفه ای ، به آسانی در  0092آن در زیر آب قرار دارد )عالمیان، 

ل تر و قابسههترسشههوند و قابل دیابند و بنابراین به آسههانی تعریف میرفتارهای قابل مشههاهده نموده می

 توان در سه سطح محوری، رهبری و شغلی دسته بندی کرد.تر هستند. صالحیت حرفه ای را میشناسایی

 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.

 

 

                                                           
1.Transmission of information 
2. Helper, learning 
3. Information and communications technology(ICT) 
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 صالحیت حرفه ای راهبردی 
مهارتها،   ظور از صههالحیت حرفه ای ها، ایجاد و حفب برتری رقابت آمیز، از راه ترکیب خاصههی از دانش،من

سطوح صالحیت حرفه ای در نظام مدیریت بر مبنای صالحیت حرفه .ساختارها، راهبردها و فرایندها است

سطح قابل تجزیه ای مجموعه صالحیت حرفه ای ها در نظام مدیریت بر مبنای صالحیت حرفه ای در سه 

و تحلیل می باشد. صالحیت حرفه ای های هسته ای)کلیدی(، صالحیت حرفه ای های کنشی، صالحیت 

 حرفه ای های تکلیفی.

 صالحیت حرفه ای های کلیدی
سازمان، این  شغلی در  سطوح  شترک برای تمام  صالحیت حرفه ای های محوری و م عبارتند از مجموعه 

یت و رسالت ارزش های سازمانی نشات می گیرند، البته نشانگرهای رفتاری صالحیت حرفه ای ها از مامور

 صالحیت حرفه ای های کلیدی برای سطوح مختلف شغلی در سازمان کامالً متفاوت می باشد.

 صالحیت حرفه ای های کنشی یا گروهی
شترکی را انجا ستند که برای تمام کارکنانی که وظیفه م صالحیت حرفه ای هایی ه م می دهند و مجموعه 

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
ک شههغل خای مورد توجه قرار می گیرد. در مجموعه ویژگی ها و ملزومات فنی و حرفه ای هسههتند در ی

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
نابع گوناگون سازمان با یکدیگر است. به عبارت دیگر، صالحیت حرفه ای شامل روش ویژه ای در ترکیب م

سازمان، مانند دانش  شامل ترکیب متقابل دانش و مهارت های کارکنان با دیگر منابع  صالحیت حرفه ای 

 (0022سیستم ها، امور جاری، رویه ها و تولیدات فناورانه است.)حسینیان و شریفیان، 

 الگوی صالحیت حرفه ای 
صالحیت حر سنجش تواناییالگوی  ست از یک الگوی قابل اندازه گیری برای   ها و رفتارهایفه ای عبارت ا

صالحیت حرفه مورد نیاز برای انجام دادن فعالیت صورت موفقیت آمیز. هدف از تدوین مدل  های کاری به 

نجر ای که مای در هر سازمان ارائه الگویی برای یکپارچه سازی عملکرد سامانه منابع انسانی است. به گونه

 (.0022به عملکرد مؤثر و موفقیت سازمانی شود. )شیخ االسالمی و همکاران ،

های مورد انتظار از یک نقش یا شههغل مطلوب و آرمانی را در مدلی مفهومی اگر همه صههالحیت حرفه ای 

 یگیرد. الگوی صالحیت حرفه اتصور کنیم، اصطالح جدیدی با عنوان الگوی صالحیت حرفه ای شکل می

دهد. با نظران را در خود جای میمفهوم نسههبتاً جدیدی اسههت که بسههیاری از انتظارات مورد توجه صههاحب

شاغل و  صالحیت حرفه ای برای م صطالح مدل یا الگوی  سانی، ا سعه منابع ان نگاهی به ادبیات رایج در تو

الگوی صالحیت حرفه شود. برای مثال، الگوی صالحیت حرفه ای معلمان، حرف مختلف به کرات دیده می

ای مدیران، الگوی صالحیت حرفه ای پزشکان، الگوی صالحیت حرفه ای مشاوران، الگوی صالحیت حرفه 
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های تواند در حوزهای قضههات و در نهایت الگوی صههالحیت حرفه ای رهبران.الگوی صههالحیت حرفه ای می

ریزی درسی، جذب دانشجو ی، برنامهریزی آموزشگوناگون نظام آموزشی، از جمله مدیریت آموزشی، برنامه

شد. به عبارت دیگر، کل فرایند طراحی و ارزیابی  شته با سطوح متفاوت آن، کاربرد دا شیابی در  و نهایتاً ارز

شی را می صالحیت حرفه ای پایههر نظام آموز صوریان، توان بر مبنای الگوی  شایخی و من گذاری کرد. )م

0024) 

سههاالری نیز که یکی از نیازهای جدی امروز کشههور ا از منظر شههایسههته اهمیت پرداختن به این موضههوع ر

ست، می ستهما شای سی کرد.  ست که در آن، برخورداری از توان برر سازمان به این معنا ساالری در یک 

های انجام وظایف و رفتار شههایسههته کارکنان، نوعی ارزش تلقی شههود و معیار ها و مهارتصههالحیت، قابلیت

صلی انتخاب  صالحیت حرفه ای ا سازی آنان،  شت و به سازمانی و اقدامات نگهدا و گمارش افراد در وظایف 

ها باشد. البته باید توجه داشت که صالحیت حرفه ای اساساً مفهومی نسبی است که در شرایط گوناگون آن

در میان محیط محدود و و از محیطی به محیط دیگر متفاوت خواهد بود.به بیان دیگر، فردی که در یک 

 هایتر و در میان افرادی با قابلیتآید، لزوماً در محیطی بزرگترین به حسههاب میهمگنان خود، شههایسههته

سته شای ستهبرتر،  شای شغل و تخصص خای،  شود، به ترین تلقی میترین نخواهد بود. یا فردی که در یک 

با توجه به پیشینه پژوهش می  ت.احتمال زیاد در وظیفه و تخصصی دیگر از چنین امتیازی برخوردار نیس

ست.  سان قرار گرفته ا شنا سیاری از کار صالحیت حرفه ای مورد توجه ب  نتایج پژوهشتوان عنوان کرد که 

منجر به توانایی های بین فرهنگی  معلمان یتوسهههعه حرفه ا( نشهههان داد که 0202بودینه و همکاران )

شان داد که 0204کاران )نتایج پژوهش اوگا و هم معلمان را افزایش می دهد.  صالح( ن  یحرفه ا تیبهبود 

 باعث توسعه فعالیت دانش آموزان می شود و بر ویژگی های اجتماعی و سبک شناختی تأثیر دارد. معلمان 

صیلی، 0209نتایج پژوهش باکار ) شرفت تح سطح پی صالحیت حرفه ای معلمان بر افزایش  شان داد که  ( ن

 دانش آموزان در مدارس پدانگ تأثیر دارد. رشد اجتماعی و فرآیند یادگیری 

حرفه  صههالحیت هایبرنامه  کی جادی: ایو رهبر یعوامل موثر بر خودکارآمدبه ( 0209روبنز و همکاران )

ستراتژ یا ( 0 ق،یتحق نیدر ا ی. منظور از برنامه توسعه حرفه اپرداختند MBA یدر دوره رهبر یفرد یا

برنامه  کی( 0آنها؛ و  یرهبر یها تو توسهههعه مهار یابیارز ،یسههه( برر0صهههنعت و کار؛  لیو تحل هیتجز

ستراتژ اندازه  یبرا یبود. بنابرا یو اهداف شغل یرهبر یها ییبه توانا یابیو دست تیهدا یبرا یشخص کیا

از پرسههشههنامه  زیپرسههشههنامه ن یریاندازه گ یشههاخصههها اسههتفاده شههد. برا نیاز ا یتوسههعه حرفه ا یریگ

ستفاد یخودکارآمد شد. نتاا شان داد که  جیه  ی قاید دارد. میرابطه مستق یبا توسعه حرفه ا یخودکارامدن

شغل یحرفه ا تیصالح ریتاث(، پژوهشی با موضوع 0022و همکاران )  نیا ارائه دادند. معلمان یبر عملکرد 

معلمان انجام شههد. پژوهش حاضههر با  یبر عملکرد شههغل یحرفه ا تیصههالح ریتاث یپژوهش باهدف بررسهه

 مرتبط صورت گرفت؛ پس یبر منابع نظر یو مرور یاست که با روش کتابخانه ا یاسناد-یفیتوص کردیرو

ض ق،یتحق ی نهیشیو پ میمفاه نییاز تب شغل حیبه تو عوامل  ،یلشغ کردعمل یابیو ابعاد آن، ارز یعملکرد 

شغل در  تیو ترب مین تعلمعلما یحرفه ا تیآن، صالح یو مولفه ها یحرفه ا تیصالح ،یموثر بار عملکرد 

 عیتند و سههر راتییتغ نیدر خانواده همچن یسههاختار راتیینشههان داد تغ جیچند کشههور پرداخته شههد. نتا

ست تا نهاد خانواده دچار ک یو فرهنگ یاقتصاد یاجتماع  نیشود. هم یفراوان یها یکارکرد ژسبب شده ا
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س سامان لهیم ساختار نظام اجتماع یاجتماع یسبب ناب س یدر  شکالت  تیت که درنهاشده ا سترش م گ

و  یخودکرده اسهت، خودکشه ریکه به گواه آمار جوامع مختلف را درگ یدارد.از مشهکالت یرا در پ یاجتماع

 تیکه اکثر ییبوده اسههت. ازآنجا شیآمار آنها رو به افزا ریاخ یاسههت که متاسههفانه در سههال ها یافسههردگ

ست وپنجه نرم م نیکه با ا یافراد شکل د ش یخانوادها کنند در یم ستند؛  دهیازهم پا در ابعاد مختلف، ه

نتایج پژوهش  ها را کنترل و مهار کرد. بیآسههه نیمرور و باگذشهههت زمان ا خانواده، به تیبا تقو توانیم

سینیان و همکاران ) سی0022ح سعه برنامه های ابعاد تطبیقی ( با عنوان برر  ابتدایی معلمان حرفه ای تو

شورهای و در ایران صلنامه منتخب، ک شی، دوره  نظامهای در پژوهش ف شماره 00آموز شان داد که 02،  ، ن

شامل تأکید  ستان(  شباهت ابعاد برنامه توسعه حرفه ای در کشورهای منتخب)مالزی،فالند،امریکا،ژاپن،انگل

همه کشههورها بر ابعاد ارتقای دانش تعلیم و تربیت و دانش محتوایی موضههوعی، خودکارآمدی و عزت نفس 

ی، نگرش و کارآمدی حرفه ای، تسلط در زمینه برنامه ریزی درسی، روش های تدریس و ارزشیابی، حرفه ا

یادگیری مادام العمر و یادگیری تجربی بوده است. مواردی همچون تأکید کشورهای منتخب بر سواد انسان 

مهارت های  شناسی و توجه محدود کشور ایران به این حوزه، تأکید کشورهای به صورت مستقیم بر رشد

شورهای منتخب بیش از ایران بر بعد آموزش  شدن ک فردی و اجتماعی در این دوره ها و همچنین متمرکز 

مهارتهای برنامه ریزی، هدایت، ارزیابی، روش های تدریس و مدیریت کالس در این دوره ها تفاوت بین 

 کشورها را نشان داد. 
 

 پژوهش روش

انجام پذیرفت. پژوهش مذکور از نظر  رانیدب یحرفه ا تیحصال یارائه الگوپژوهش حاضر با هدف 

های اطالعاتی، از نوع آمیخته بود که در دو بخش کیفی و کمی  کاربردی و از نظر داده -هدف بنیادی

جامعۀ آماری در انجام شد. از نظر نحوه اجراء، نیز از الگوهای پیمایشی در این پژوهش استفاده شد. 

خبرگان آموزش و پرورش بود که شرط انتخاب آنها برای جمع آوری  بخش کیفی پژوهش، شامل

داده ها، داشتن حداقل مدرک دکتری و داشتن شغل اجرایی و آموزشی در زمینه ارتقای سطح 

ای باشند چه در حال حاضر و چه در گذشته نقش داشته و دارند. این گروه را به صالحیت حرفه

 نییتع یپژوهش برا نیدر افرایند مصاحبه شرکت کردند.  اصطالح خبرگان آگاه می نامند که در

نفر با استفاده از اصل اشباع  02هدفمند  استفاده شد که  یتصادف ریغ یرگینمونه روش از هانمونه

گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش در بخش کمی به عنوان حجم نمونه، در نظر گرفته شد. 

بود. با ساتفاده از  0020 -0022در سال تحصیلی  تهران رشه متوسط دوم دورۀ زن شامل دبیران

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب  000 فرمول کوکران، و روش نمونه گیری چندمرحله ای تعداد 

های نیمه ساختار یافته به منظور گردآوری داده ها، در بخش کیفی پژوهش حاضر از مصاحبه شدند. 

 :است. قابل مشاهده 0ول استفاده شد. سوالهای مصاحبه در جد
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 های فرایند مصاحبه. سؤال1جدول 
 سؤال ردیف

 تعریف شما از صالحیت حرفه ای دبیران چیست؟ 0
 ؟به نظر شما چگونه می توان صالحیت حرفه ای دبیران را ارتقا داد 0
 ؟به نظر شما مولفه های صالحیت حرفه ای دبیران متوسطه کدامند 0

 

 ابزار پژوهش

 منظور شناخت و توسعه مدل مفهومی پژوهش، متون موجود در زمینهبه .ایتابخانهروش ک.1

ای و نیز بررسی مقاالت علمی موجود در این زمینه از روش کتابخانه صالحیت حرفه ای دبیران

 های دانشگاهی( استفاده شده است.نامههای معتبر علمی و پایانها، پایگاه)شامل کتاب

های مورد نیاز پژوهش و تعیین منظور گردآوری دادهعنوان بهبه اخته.محقق س پرسشنامه .0

ساخته بر گرفته از کدهای حاصل از مصاحبه ای محققها در بخش کمی، پرسشنامهصحت و سقم آن

منظور اطمینان خاطر برای حصول اطمینان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش و بهتنظیم شد. 

از دیدگاه پژوهشگر، ازنظرات اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی ها از دقیق بودن یافته

که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. در پژوهش کنونی از پایایی بازآزمون و روش توافق 

ی منظور تعیین روایبه های انجام گرفته استفاده شد. درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه

استفاده شد. پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ  0و سازه 0، محتوایی0از روایی ظاهری هپرسشنام

به  2/2محاسبه شد. مقادیر این دو ضریب برای همه متغیرهای پژوهش باالی  0و پایایی ترکیبی

 گیری بود. دهنده پایا بودن ابزار اندازهدست آمد که نشان

پردازی داده بنیاد ش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریهها در بخروش تحلیل دادهروش اجرا. 

 یعامل لیتحلهای آمار توصیفی و استنباطی)های پژوهش از روشبود. در بخش کمّی با توجه به سؤال

(  Lisrel-v8و  SPSS-v21 ،Smart Pls-v2 یافزارهابا استفاده از نرم ،یمعادالت ساختار ،یدییتأ

 استفاده شده است.
 

 هاافتهی

 های پژوهشپاسخ به سؤال

 ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های صالحیت های حرفه ای دبیران کدامند؟ -1

                                                           
1 -Faced Validity 
2 -Content Validity 
3 - Construct Validity 
4 -Composite Reliability (CR) 
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خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه  02در راستای  دستیابی به پاسخ بخش کیفی پژوهش، با 

ت نتایج مصاحبه را در های مصاحبه و چک لیستوان سؤالسؤال مصاحبه شد. در ادامه می 0ساختاریافته با 

شده برای هر سؤال پس از تحلیل محتوا و کدگذاری توسط های ارائهجداولی مجزا مشاهده کرد. پاسخ

ای هها و مؤلفهپژوهشگر و دو نفر از متخصصین آمار در جدولی آورده شده است که این جداول، بیانگر شاخص

شده در فرمت مصاحبه که با فرایند تطبیق مستمر آوری های جمعباشد. با توجه به دادهاصلی پژوهش می

 ها مقیاسبه نقطه اشباع نظری رسیده است، بعد از تعریف سؤاالت اصلی پژوهش )مصاحبه( که برای آن

ها و ابعاد آن و آوری شده را با تعریف ویژگیهای جمعتوان کدگذاری مصاحبهکمی تعریف شده است، می

ها شروع کرد. بنابراین، در گام اول الزم است تا واحدهای معنایی گینمودارهای توصیف کننده این ویژ

شناسایی شود که البته انتخاب واحدهای معنایی به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده است که در جدول 

 زیر قابل رؤیت است.
 

 شوندگانهای مصاحبه. واحدهای معنایي اولیه حاصل از پاسخ2جدول 

 واحد معنایی

 .است مطلوب خود عالئق و ارزش ها ها، عات من نسبت به تواناییاطال -

 دارم.  ینسبت به چگونگی رشد خود اطالعات کاف -

 .دارم مهارت درس کالس در آموزان دانش عالئق ها، استفاده از دانش، توانایی در -

 تسلط دارم.  سیبه موضوعات درسی مورد تدر نسبت -

 . دارم مهارت درس موضوع با مناسب تدریس های استفاده از روش در -

 دارم. یچگونگی تولید و سازماندهی دانش موضوعی آگاهی دارم و دانش تجرب از -

 تحلیل مطالب و نقادی آن و مهارت توسعه این توانایی در دانش آموزان مهارت دارم. در -

 . دارم العاط کار ضمن در آن اصالح و تغییر توانایی و آموزان دانش دانش، پیشینه و ها پیش زمینه از -

 . دارم اطالع آموزان دانش ارزشیابی چندگانه های به دانش و مهارت نسبت -

 دانم.  می مطلوب خودرا یادگیری و تدریس دربارۀ اخیر های طالع از پژوهشا و تحقیق های و مهارت دانش -

 من در پرورش خالقیت و حل مسأله دانش آموزان مطلوب است. مهارت -

 جدید تئوری های و عقاید ها، توانایی تطبیق، قضاوت دانش خود با یافتهروزآمدسازی دانش خود و  در -

 .هستم کارآمد

 و مهارت استفاده از فناوری در فرایند یادگیری را دارم.  دانش -

 یطیمح ریمتغ نهیدر زم سیتدر های¬ دانش آموزان و استفاده از روش یدرس ی من از برنامه اطالعات -

 مطلوب است.

 وزان متعهد هستمیادگیری دانش آم به -

 است. شانیا یبر نگرش ارزش یمعلمان مبتن تیمسئول احساس -

 .ی گذارمقومی، فرهنگی، مذهبی دانش آموزان را تشخیص و به آنها احترام م های تفاوت -

 .هستم متعهد جامعه قوانین و ها ارزش به -

 دانش آموزان و تدریس، عشق و عالقه دارم. به -
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 .ی کنمدرک و در تدریس با عدالت و تساوی رفتار مفردی دانش آموزان را  های تفاوت -

 .ی کنمکنجکاوی، بردباری، صداقت و نیکویی در دانش آموزان را تقویت م حس -

 یادگیری در طول عمر معتقدم. به -

 روحیه شوخ طبعی، نشاط و انعطاف پذیری هستم. یدارا -

 توانایی تفکر عقالنی و قدرت استدالل هستم. یدارا -

 به دانش آموزان از طریق معرفی افراد الگو  را دارم.الهام بخشی  مهارت -

 برنامه ریزی و سازماندهی درس را دارم. توانایی -

 اطالعات را دارم. یجمع اور توانایی -

 ایجاد انگیزه در دانش آموزان را دارم. توانایی -

 استفاده بهینه از زمان را دارم.  توانایی -

مادام العمر،  یریادگیکردن آنان در جهت  ریو درگ سیدرکمک به ت ینمودن دانش آموزان  برا ریدرگ در، -

 الزم را دارم. ییتوانا

 .دارم را والدین  بابا و درس کالس در مشارکتی کار های استفاده از روش توانایی -

 برقراری ارتباط با همکاران و تشریک مساعی را دارم. توانایی -

 آنها است.  یعملکرد قبل نیداده شده به معلمان بر اساس تخصص آنها و همچن یدرسها -

 خلق، انتخاب، ارزیابی و استفاده از منابع مدرسه و جامعه برای پیشرفت دانش آموزان؛ را دارم. توانایی -

 .دارم را آن اثربخشی تقویت و خود های تحلیل، ارزیابی و بازتابی فعالیت توانایی -

 .دارم را آموزشی روش های در نوآوری و جدید های خلق روش توانایی -

در عرضه کردن)قدرت بیان(، گوش دادن به اظهارنظرهای دانش آموزان، برقراری ارتباط با دانش  مهارت -

 آموزان و دانش آموزان با یکدیگر را دارم.

 پرورش خود شکوفایی، شخصیت و مسئولیت شهروندی دانش آموزان را دارم. توانایی -

 .ی دهمرفت تحصیلی دانش آموزان ممنظم به دانش آموزان و والدین و هدایت پیش بازخوردهای -

 کنند.  یخود  وفا م یمدرسه  معموال به وعده ها نیا معلمان -

 دهند.    یمربوط به مدرسه را م یها یریگ میمدرسه  به همه اجازه مشارکت در تصم نیا معلمان -

 حساس هستند.  یمدرسه به عدم اخالق مدار نیا معلمان -

 .ندینما یم بیآنها ترغ تیکنند و همگان را به رعا یم نییرا تب یاخالق یهمواره کدها معلمان -

 هستند یخود کنترل یژگیو یمدرسه دارا نیا معلمان -

 هستند یتیریخود مد یژگیو یمدرسه دارا نیا معلمان -

 هستند یخود انتخاب یژگیو یمدرسه دارا نیا معلمان -

 مدرسه به عدالت و انصاف اعتقاد دارند.  نیا معلمان -

 کنند.  یم تیموضوع را رعا نیم متقابل معتقد هستند و خود ابه احترا معلمان -

 دهند.  یم تیاهم یآراستگ دیمدرسه به نحوه پوشش خود از د نیا معلمان -

 وجود دارد.  ییمعلمان همسو یو سازمان یفرد یارزشها نیمدرسه ب نیا در -

 و فعال هستند. ایشده خود، پو رفتهیپذ یارزشها یمدرسه در اجرا نیا معلمان -

 سازمان دارند.   ینسبت به ارزشها یمدرسه، نگرش مثبت نیا معلمان -
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های جدید، بعد از کدگذاری واحدهای معنایی و رسیدن به حد اشباع )زمانی که از تحلیل متن یا مصاحبه

هایت بندی شدند و در نمقوالت یا کدهای جدیدی به دست نیاید(، بر اساس مشابهت کدها به یکدیگر مقوله

 های کیفی پدیدار شدند که در جدول زیر قابل مشاهده است.له از دادهمقو 00

 

 یمحور یو کدگذار هیاول یکدها یمقوله بند .3جدول 

 واحد های مبنایي مقوله

 

 يخودشناس

 مطلوب است. خود عالئق و هاارزش ها،توانایی نسبت به اطالعات من

 اطالعات کافی دارم. خود رشد چگونگی به نسبت

 مهارت دارم.درس  کالس در دانش آموزان عالئق ها،توانایی دانش، از استفاده در

 تسلط دارم.تدریس  درسی مورد موضوعات به نسبت

 مهارت دارم.درس  موضوع با مناسب تدریس هایروش از استفاده در

 

 يدانش موضوع

 ارم.دارم و دانش تجربی دموضوعی آگاهی  دانش سازماندهی و تولید چگونگی از

 مهارت دارم.دانش آموزان  در توانایی این توسعه مهارت و آن نقادی و مطالب تحلیل در

کار  ضمن در آن اصالح و تغییر توانایی و دانش آموزان دانش، پیشینه و هازمینه پیش از

 دارم.اطالع 

 اطالع دارم. دانش آموزان ارزشیابی چندگانه هایمهارت و دانش به نسبت

 

 

 

 یریادگی ندیخت فراشنا

 یادگیری خودرا و تدریس دربارۀ اخیر هایپژوهش از اطالع و تحقیق هایمهارت و دانش

 مطلوب می دانم.

 مطلوب است.مسأله دانش آموزان  حل و خالقیت پرورش درمن مهارت 

 و ها، عقایدیافته با خود دانش قضاوت تطبیق، توانایی و خود دانش روزآمدسازی در

 کارآمد هستم.جدید  هایتئوری

 را دارم.یادگیری  فرایند در فناوری از استفاده مهارت و دانش

زمینه  های تدریس دراستفاده از روش ی درسی دانش آموزان وبرنامه از مناطالعات 

 مطلوب است.محیطی  متغیر

 

 يارزش تیصالح

 هستم دانش آموزان متعهد یادگیری به

 بتنی بر نگرش ارزشی ایشان است.احساس مسئولیت معلمان م

 گذارم.احترام می نهاآبه  مذهبی دانش آموزان را تشخیص و فرهنگی، قومی، هایتفاوت

 

 ينگرش  تیصالح

 هستم. جامعه متعهد قوانین و هاارزش به

 عالقه دارم. و عشق تدریس، و دانش آموزان به

 کنم.تساوی رفتار می و عدالت اب تدریس در و دانش آموزان را درک فردی هایتفاوت

 

 قیعال تیصالح

 کنم.دانش آموزان را تقویت می در نیکویی و صداقت بردباری، کنجکاوی، حس

 معتقدم. عمر طول در یادگیری به

 پذیری هستم. انعطاف و نشاط طبعی، شوخ دارای روحیه

 

 مرتبط با کالس درس تیصالح

 ستدالل هستم.ا قدرت و عقالنی تفکر دارای توانایی

 ا دارم.ر  الگو افراد معرفی طریق از دانش آموزان به بخشی الهام مهارت

 دارم. درس را سازماندهی و ریزی برنامه توانایی
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 دارم. را جمع اوری اطالعات توانایی

 

 طیمربوط به مح تیصالح

 آموزش

 دارم. دانش آموزان را در انگیزه ایجاد توانایی

 دارم. زمان را از بهینه استفاده توانایی

جهت  درگیر کردن آنان در برای کمک به تدریس و نمودن دانش آموزان  درگیر در،

 توانایی الزم را دارم. یادگیری مادام العمر،

 دارم. والدین را با با و درس کالس در مشارکتی کار هایروش از استفاده توانایی

 

 

 یعملکرد تیصالح

 دارم. مساعی را تشریک و همکاران اط باتوانایی برقراری ارتب

 درسهای داده شده به معلمان بر اساس تخصص آنها و همچنین عملکرد قبلی آنها است.

پیشرفت دانش  برای جامعه و مدرسه منابع از استفاده و ارزیابی انتخاب، خلق، توانایی

 دارم. آموزان؛ را

 دارم. آن را اثربخشی تقویت و خود یهافعالیت بازتابی و ارزیابی تحلیل، توانایی

 

 

 تیدر هدا تیصالح

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

 دانش آموزان، برقراری اظهارنظرهای به دادن گوش(، بیان درت)قکردن عرضه در مهارت

 دارم. یکدیگر را با دانش آموزان و دانش آموزان با ارتباط

 دارم. دانش آموزان را شهروندی مسئولیت و شخصیت شکوفایی، خود پرورش توانایی

دانش آموزان  تحصیلی پیشرفت هدایت و والدین و دانش آموزان منظم به بازخوردهای

 دهم.می

 

 

 یدر رهبر تیصالح

 معلمان این مدرسه  معموال به وعده های خود  وفا می کنند.

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

 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.

 

 در رفتار اخالق مدار تیصالح

 لی هستندمعلمان این مدرسه دارای ویژگی خود کنتر

 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.

 پوشش خود از دید آراستگی اهمیت می دهند.معلمان این مدرسه به نحوه 

 

 یهنجار  تیصالح

 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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 . کدگذاری انتخابي4جدول 

 شاخص مولفه بعد

 

 

 

 

 

-يشناخت تیصالح

 يتیقابل

 

 يخودشناس

 مطلوب است. خود عالئق و هاارزش ها،توانایی نسبت به اطالعات من

 اطالعات کافی دارم. خود شدر چگونگی به نسبت

مهارت درس  کالس در دانش آموزان عالئق ها،توانایی دانش، از استفاده در

 دارم.

 تسلط دارم.تدریس  درسی مورد موضوعات به نسبت

 مهارت دارم.درس  موضوع با مناسب تدریس هایروش از استفاده در

 

 يدانش موضوع

دارم و دانش تجربی موضوعی آگاهی  نشدا سازماندهی و تولید چگونگی از

 دارم.

دانش آموزان  در توانایی این توسعه مهارت و آن نقادی و مطالب تحلیل در

 مهارت دارم.

 آن اصالح و تغییر توانایی و دانش آموزان دانش، پیشینه و هازمینه پیش از

 دارم.کار اطالع  ضمن در

 اطالع دارم. دانش آموزان زشیابیار چندگانه هایمهارت و دانش به نسبت

 

 

 

 ندیشناخت فرا

 یریادگی

 و تدریس دربارۀ اخیر هایپژوهش از اطالع و تحقیق هایمهارت و دانش

 مطلوب می دانم. یادگیری خودرا

 مطلوب است.مسأله دانش آموزان  حل و خالقیت پرورش درمن مهارت 

ها، یافته با خود دانش ضاوتق تطبیق، توانایی و خود دانش روزآمدسازی در

 کارآمد هستم.جدید  هایتئوری و عقاید

 را دارم.یادگیری  فرایند در فناوری از استفاده مهارت و دانش

های تدریس استفاده از روش ی درسی دانش آموزان وبرنامه از مناطالعات 

 مطلوب است.محیطی  زمینه متغیر در

 

 

 

-یرفتار  تیصالح

 يقضاوت

 

 يارزش تیحصال

 هستم دانش آموزان متعهد یادگیری به

 احساس مسئولیت معلمان مبتنی بر نگرش ارزشی ایشان است.

احترام  نهاآبه  مذهبی دانش آموزان را تشخیص و فرهنگی، قومی، هایتفاوت

 گذارم.می

 

 ينگرش  تیصالح

 هستم. جامعه متعهد قوانین و هاارزش به

 عالقه دارم. و عشق دریس،ت و دانش آموزان به

تساوی رفتار  و عدالت با تدریس در و دانش آموزان را درک فردی هایتفاوت

 کنم.می

 

 قیعال تیصالح

-دانش آموزان را تقویت می در نیکویی و صداقت بردباری، کنجکاوی، حس

 کنم.

 معتقدم. عمر طول در یادگیری به

 پذیری هستم. افانعط و نشاط طبعی، شوخ دارای روحیه

 استدالل هستم. قدرت و عقالنی تفکر دارای توانایی  

 ا دارم.ر  الگو افراد معرفی طریق از دانش آموزان به بخشی الهام مهارت
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 -يتیریمد تیصالح

 یرهبر

مرتبط با  تیصالح

 کالس درس

 دارم. درس را سازماندهی و ریزی برنامه توانایی

 دارم. را طالعاتجمع اوری ا توانایی

 

مربوط به  تیصالح

 آموزش طیمح

 دارم. دانش آموزان را در انگیزه ایجاد توانایی

 دارم. زمان را از بهینه استفاده توانایی

 درگیر کردن آنان در برای کمک به تدریس و نمودن دانش آموزان  درگیر در،

 توانایی الزم را دارم. جهت یادگیری مادام العمر،

 والدین را با با و درس کالس در مشارکتی کار هایروش از استفاده اناییتو

 دارم.

 

 

 تیصالح

 یعملکرد

 دارم. مساعی را تشریک و همکاران توانایی برقراری ارتباط با

درسهای داده شده به معلمان بر اساس تخصص آنها و همچنین عملکرد قبلی 

 آنها است.

 برای جامعه و مدرسه منابع از استفاده و بیارزیا انتخاب، خلق، توانایی

 دارم. پیشرفت دانش آموزان؛ را

 آن را اثربخشی تقویت و خود هایفعالیت بازتابی و ارزیابی تحلیل، توانایی

 دارم.

 

 

در  تیصالح

 تیهدا

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

دانش  اظهارنظرهای به دادن گوش(، بیان درت)قکردن عرضه در مهارت

 دارم. یکدیگر را با دانش آموزان و دانش آموزان با ارتباط آموزان، برقراری

دانش آموزان  شهروندی مسئولیت و شخصیت شکوفایی، خود پرورش توانایی

 دارم. را

 تحصیلی پیشرفت هدایت و والدین و دانش آموزان منظم به بازخوردهای

 دهم.زان میدانش آمو

 

 

 

 

 -یمعنو تیصالح

 ياخالق

 

در  تیصالح

 یرهبر

 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.

همواره کدهای اخالقی را تبیین می کنند و همگان را به رعایت آنها  معلمان

 ترغیب می نمایند.

 

 

در رفتار  تیصالح

 اخالق مدار

 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.

 همسویی وجود دارد. در این مدرسه بین ارزشهای فردی و سازمانی معلمان
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 یهنجار  تیصالح

معلمان این مدرسه در اجرای ارزشهای پذیرفته شده خود، پویا و فعال 

 هستند.

 معلمان این مدرسه، نگرش مثبتی نسبت به ارزشهای سازمان دارند.

 

لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه با استفاده از کدگذاری محوری و های زیر چکدر جدول

ها آغاز گردید ها با استخراج مفاهیم و مقولهده شده است. همانگونه که مشاهده شد تحلیل دادهانتخابی آور

ربط و تکراری حذف گردیدند که نتایج کدگذاری محوری و منبع های بی)کدگذاری باز( و مفاهیم و مقوله

 ها در جدول زیر آمده است.مربوط به هریک از مقوله

 

 با خبرگان افتهیساختار مهیمصاحبه ن کیستخراج شده از تکنا میمفاه هیکل ستیل .5جدول 

کد مصاحبه  شاخص مولفه بعد

 شونده

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیصالح

-يشناخت

 يتیقابل

 

 

 يخودشناس

مطلوب  خود عالئق و هاارزش ها،توانایی نسبت به اطالعات من

 است.

I10, I6, I5 

 I13, I14, I15 اطالعات کافی دارم. خود رشد چگونگی به نسبت

 کالس در دانش آموزان عالئق ها،توانایی دانش، از استفاده در

 مهارت دارم.درس 

I12, I5, I14, 

I2, 

 ,I3, I4, I11 تسلط دارم.تدریس  درسی مورد موضوعات به نسبت

I5 
درس  موضوع با مناسب تدریس هایروش از استفاده در

 مهارت دارم.

I12, I8, I3, 
I11 

 

 

دانش 

 يموضوع

دارم و موضوعی آگاهی  دانش سازماندهی و تولید چگونگی از

 دانش تجربی دارم.

I10, I9, I1 

 در توانایی این توسعه مهارت و آن نقادی و مطالب تحلیل در

 مهارت دارم.دانش آموزان 

I6 

 توانایی و دانش آموزان دانش، پیشینه و هازمینه پیش از

 دارم. کار اطالع ضمن در آن اصالح و تغییر

I10, I8, I1 

 دانش آموزان ارزشیابی چندگانه هایمهارت و دانش به نسبت

 اطالع دارم.

I3, I1, I5, 

I14 

 

 

شناخت 

 ندیفرا

 یریادگی

 اخیر هایپژوهش از اطالع و تحقیق هایمهارت و دانش

 مطلوب می دانم. یادگیری خودرا و تدریس دربارۀ

I2, I6, I10 

مسأله دانش آموزان  حل و القیتخ پرورش درمن مهارت 

 مطلوب است.

I11, I9, I10 

 دانش قضاوت تطبیق، توانایی و خود دانش روزآمدسازی در

 کارآمد هستم.جدید  هایتئوری و ها، عقایدیافته با خود

I6, I1, I14 

 I11, I7, I10 را دارم.یادگیری  فرایند در فناوری از استفاده مهارت و دانش
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استفاده از  ی درسی دانش آموزان وبرنامه از من اطالعات

 مطلوب است.محیطی  زمینه متغیر های تدریس درروش

I8, I3, I15 

 

 

 

  تیصالح

-یرفتار

 يقضاوت

 

 تیصالح

 يارزش

 ,I12, I3, I2 هستم دانش آموزان متعهد یادگیری به

I8, 
 I13 احساس مسئولیت معلمان مبتنی بر نگرش ارزشی ایشان است.

 مذهبی دانش آموزان را تشخیص و فرهنگی، قومی، هایتفاوت

 گذارم.احترام می نهاآبه 

I5, I8, I7, 

 

  تیصالح

 ينگرش

 I5, I11, I4 هستم. جامعه متعهد قوانین و هاارزش به

 I11, I7, I15 عالقه دارم. و عشق تدریس، و دانش آموزان به

 عدالت با تدریس رد و دانش آموزان را درک فردی هایتفاوت

 کنم.تساوی رفتار می و

I8, I7, I11 

 

 تیصالح

 قیعال

دانش آموزان را  در نیکویی و صداقت بردباری، کنجکاوی، حس

 کنم.تقویت می

I7, I3, I9, , 

I17 

 ,I1, I9 معتقدم. عمر طول در یادگیری به

 I3, I7, I19 پذیری هستم. انعطاف و نشاط طبعی، شوخ دارای روحیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیصالح

 -يتیریمد

 یرهبر

 

 تیصالح

مرتبط با 

 کالس درس

 I12, I9 استدالل هستم. قدرت و عقالنی تفکر دارای توانایی

  الگو افراد معرفی طریق از دانش آموزان به بخشی الهام مهارت

 ا دارم.ر

I10, I1 

 I6, I7 دارم. درس را سازماندهی و ریزی برنامه توانایی

 I10, I3, I18 دارم. را جمع اوری اطالعات اییتوان

 

 تیصالح

مربوط به 

 طیمح

 آموزش

 ,I7, I5, I1 دارم. دانش آموزان را در انگیزه ایجاد توانایی

 I8 دارم. زمان را از بهینه استفاده توانایی

درگیر  برای کمک به تدریس و نمودن دانش آموزان  درگیر در،

 توانایی الزم را دارم. ی مادام العمر،جهت یادگیر کردن آنان در

I4 

 و درس کالس در مشارکتی کار هایروش از استفاده توانایی

 دارم. والدین را با با

I4 

 

 

 تیصالح

 یعملکرد

 I8 دارم. مساعی را تشریک و همکاران توانایی برقراری ارتباط با

درسهای داده شده به معلمان بر اساس تخصص آنها و همچنین 

 عملکرد قبلی آنها است.

I11 

 و مدرسه منابع از استفاده و ارزیابی انتخاب، خلق، توانایی

 دارم. پیشرفت دانش آموزان؛ را برای جامعه

I6, I9 

 تقویت و خود هایفعالیت بازتابی و ارزیابی تحلیل، توانایی

 دارم. آن را اثربخشی

I2, I1, I10, 

I7, , I13 

آموزشی  هایروش در نوآوری و جدید هایروش خلق اناییتو 

 دارم. را

I5, I8, I7 
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در  تیصالح

 تیهدا

 به دادن گوش(، بیان درت)قکردن عرضه در مهارت

 و دانش آموزان با ارتباط دانش آموزان، برقراری اظهارنظرهای

 دارم. یکدیگر را با دانش آموزان

I5, I11, I4, 

I13 

 مسئولیت و شخصیت شکوفایی، خود پرورش توانایی

 دارم. دانش آموزان را شهروندی

I1 , I7, I15 

 هدایت و والدین و دانش آموزان منظم به بازخوردهای

 دهم.دانش آموزان می تحصیلی پیشرفت

I8, I7, I11, 

I20 

 

 

 

 

 

 

 

 تیصالح

 -یمعنو

 ياخالق

 

در  تیصالح

 یرهبر

 ,I3, I4, I11 معلمان این مدرسه  معموال به وعده های خود  وفا می کنند.

I5 

معلمان این مدرسه  به همه اجازه مشارکت در تصمیم گیری 

 های مربوط به مدرسه را می دهند.

I12, I8, I3, 

 I10, I9, I1 معلمان این مدرسه به عدم اخالق مداری حساس هستند.

معلمان همواره کدهای اخالقی را تبیین می کنند و همگان را 

 می نمایند.به رعایت آنها ترغیب 

I3, I4, I11 

 

 

در  تیصالح

رفتار اخالق 

 مدار

 I12, I8, I3 معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود کنترلی هستند

 I10,I11 معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود مدیریتی هستند

 ,I6 معلمان این مدرسه دارای ویژگی خود انتخابی هستند

 ,I10, I8, I1 نصاف اعتقاد دارند.معلمان این مدرسه به عدالت و ا

I3 

معلمان به احترام متقابل معتقد هستند و خود این موضوع را 

 رعایت می کنند.

I3 

معلمان این مدرسه به نحوه پوشش خود از دید آراستگی 

 اهمیت می دهند.

I7 

 

  تیصالح

 یهنجار

در این مدرسه بین ارزشهای فردی و سازمانی معلمان همسویی 

 د دارد.وجو

I3, I4 

معلمان این مدرسه در اجرای ارزشهای پذیرفته شده خود، پویا 

 و فعال هستند.

I12 

معلمان این مدرسه، نگرش مثبتی نسبت به ارزشهای سازمان 

 دارند.

, I13, I11 I9 

 

 الگوی مفهومي صالحیت های حرفه ای معلمان چگونه است؟ -2

 به شرح زیر ارائه می شود:  رانیدب یحرفه ا یها تیحصالبا تکیه بر بررسی ها، مدل نهایی 
 

 

 

 



 خانواده درمانی کاربردی |                              و همکاران   تنها  |                                      زن  رانیدب یاحرفه تیصالح یارائه الگو  |000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل صالحیت حرفه ای مدیران .1شکل 

 

پس از استخراج مدل، جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شد. زمانیکه میزان 

توان گفت سازه موجود از روایی مطلوبی  باشد، می 0.59و معناداری بیشتر از  2.5بارهای عاملی بیشتر از 

 برخوردار است. خروجی مربوط به تحلیل عاملی تاییدی به شرح شکل های زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانیمد یحرفه ا تیصالحبارهای عاملي مدل  .2شکل 
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 رانیمد یحرفه ا تیصالحمعناداری مدل  .3شکل 

 

است. در  0.59و معناداری روابط بیشتر از  2.5همانگونه که مالحظه شد، تمامی بارهای عاملی بیشتر از 

 نتیجه می توان گفت سازه صالحیت حرفه ای از روایی مطلوبی برخوردار است. 
 

 آیا الگوی مفهومي صالحیت های حرفه ای معلمان از اعتبار مناسبي برخوردار است؟ -3

 صورت طیفدل بهبرای بررسی برازش مدل نهایی، پرسشنامه سنجش مدل برای تعیین درجه تناسب م

شده آوریهای جمعنفر از متخصصان این حوزه قرار داده شد. سپس داده 02ای تنظیم و در اختیار درجهپنج

 ای مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر قابل مشاهده است:با استفاده آزمون تی تک نمونه

 

 ای برای تعیین درجه تناسب مدل پیشنهادی جهت ارائه مدل نهایينتایج آزمون تي تک نمونه -5جدول 

 0میانگین مورد انتظار = 

انحراف  میانگین سواالت   آیتم ردیف

 معیار

t df Sig. 

های بررسی شده تولید شده آیا مفاهیم از داده تطبیق 0

 است؟

0.50 0.240 00.00 000 2.222 

قابلیت  0

 فهم

شوند و به شکل کلی آیا مفاهیم تشخیص داده می

 اند؟مند به هم مرتبط شدهنظام

0.90 0.205 02.54 000 2.222 

 2.222 000 52.25 2.240 0.04 اند؟خوبی تدوین شدهها بهآیا مقوله 0

قابلیت  0

 تعمیم

آیا نظریه چنان تبیین شده که تغییر شرایط 

 متفاوت را در نظر بگیرد؟

0.99 2.200 52.22 000 2.222 
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تری که ممکن است بر پدیده آیا شرایط کالن 5

 مورد مطالعه اثر گذارد، تشریح شده است؟

0.00 0.022 02.02 000 2.222 

 2.222 000 02.02 0.290 0.90 رسند؟های نظری با اهمیت به نظر میآیا یافته کنترل 4

 

معنادار است.  2.20محاسبه شده در سطح  tماره دهد در تمامی معیارها، آنتایج جدول فوق نشان می

دهد که تطبیق، قابلیت فهم، قابلیت مقایسه میانگین این جزء از مدل با میانگین مورد انتظار نشان می

درصد مورد تائید قرار گرفته  22تعمیم و کنترل مدل از نظر متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان 

 است. 

 

 گیریبحث و نتیجه

ای شامل، صالحیت شناختی و قابلیتی های صالحیت حرفهکه مولفه در بررسی سواالت پژوهش، مشخص شد

 تیصالحقضاوتی) -ی(، مولفه های صالحیت رفتاریریادگی ندیفرا شناختی، موضوع دانشی، خودشناس)

ا مرتبط ب تیصالح(، مولفه های صالحیت مدیریتی رهبری )قیعال تیصالحی، نگرش  تیصالحی، ارزش

(، مولفه های تیدر هدا تیصالحی، عملکرد تیصالح، آموزش طیمربوط به مح تیصالح، کالس درس

ی( می هنجار  تیصالح، در رفتار اخالق مدار تیصالحی، در رهبر تیحصالی)اخالق -یمعنو تیصالح

صالحیت معلم به توانایی (، 0225باشد. در ادبیات پژوهش عنوان شد که بر اساس نظر نیج ولدت وهمکاران )

 ،ای یکپارچه از دانشمعلم در برآوردن نیازها و مطالبات حرفۀ تدریس به میزان کافی و با استفاده از مجموعه

 .شود به طوری که این مجموعه در عملکرد و بازتاب صالحیت، معلم تجلی یابدمهارت و نگرش گفته می

 اعتمادبه نفس، کاهش موجب بهروز، و مهارت های الزم و صالحیت ها کمبود و اولیه صالحیت های نداشتن

 پرخاشگری، خشم، روانی، فشار و افسردگی از عوامل ناشی سایر و حافظه ضعف عالقه، و انرژی سطح کاهش

می  بازده افت و کار بر تسلط کمی کار، در ظرافت بردباری، صبر و کاهش موجب همگی ،... و کار از بیزاری

 بر فرد روانی بهداشت انداختن خطر به بر عالوه و می آورد به وجود را شغلی نارضایتی طبعاً  که گردد

صالحیت  به (. توجه0029می کند )شعبانی، وارد خلل سازانسان و به عنوان معلم وی خطیر شغلی مسئولیت

 اقدامات و آنان صالحیت های مداوم ارزیابی خدمت، حین در و خدمت از معلمان، پیش حرفه ای های

 خواهد مؤثر معلمان صالحیت های وضعیت اصالح و بهبود در ارزیابی ها از حاصل اساس نتایج بر مقتضی

و صالحیت  معیارها و دارای باید دیگر حرفه ای و تخصصی مشاغل از بسیاری مانند معلمی، بود. در واقع شغل

 گیرد.  قرار مداوم ارزیابی مورد و باشد قابل اندازه گیری و مشخص کامال تخصصی های

 و یشناخت تیشامل، صالح ایحرفه تیصالح هایمولفههمانطور که عنوان شد، نتایج پژوهش نشان داد 

این  د.ی می باشناخالق -یمعنو تیصالح ی،رهبر یتیریمد تیصالحی، قضاوت -یرفتار تیصالح یتیقابل

پژوهش در بین دبیران انجام شده است و طبق نظر ایشان می توان گفت که زمانی که صحبت از صالحیت 

 خود عالئق و هاارزش ها،نسبت به توانایی معلماطالعات شناختی و قابلیتی می شود، مقصود این است که 

از دانش،  می یابد. همچنین چنین معلمی در استفادهرشد  هچگوناست و در واقع، می داند که  مطلوب

دارد و می داند که چه موضوعاتی را باید با توجه به  مهارت درس کالس در آموزان دانش عالئق ها،توانایی
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کند  ز وابسته است و مشخص مینیاز دانش آموزان تدریس نماید. صالحیت قابلیتی به دانش تجربی معلم نی

این کار وی باعث توسعه توانایی دانش  را تولید و سازماندهی کند.  دانش موضوعیکه ایا معلم می تواند 

ا را دار تحقیق هایو مهارت دانشآموز می شود. در نهایت باید عنوان کرد که معلم دارای قابلیت شناختی، 

دریس و یادگیری خودش را بهبود می بخشد اطالع کافی دارد و می باشد به عبارت بهتر از روشهایی که ت

و مهارت استفاده  دانشدرصدد بهبود آنها است. بر این اساس تالش می کند تا دانش خود را به روز سازد و 

را مبتنی بر نیاز امروز دارا می باشد. در این پژوهش به صالحیت رفتاری از فناوری در فرایند یادگیری 

ران نیز اشاره شد و به عنوان یکی از ارکان صالحیت حرفه ای از آن یاد شد. به نظر می رسد این قضاوتی دبی

چننی، و هم یادگیری دانش آموزان صالحیت، بیشتر به نگرش دبیران وابسته است و رفتار ایشان در قبال 

دارای صالحیت  دبیری که آنها بر اساس ارزشهای مورد قبولشان را در بر می گیرد.  تیاحساس مسئول

، به آنها احترام می گذارد. قومی، فرهنگی، مذهبی دانش آموزان هایتفاوترفتاری است، ضمن تشخیص 

چنین معلمی، عشق و عالقه خود به تدریس را با هیچ  .است متعهد جامعه قوانین و هاارزش به همچنین، 

را با رفتار خود به دانش آموزان کنجکاوی، بردباری، صداقت و نیکویی  حسچیز دیگری عوض نمی کند و 

است. یکی دیگر از صالحیتهایی که در زمره  نشاط و انعطاف پذیرپرشوخ طبع، القا می کند. این معلم، 

صالحیتهای حرفه ای قرار می گیرد، صالحیت مدیریتی است. این صالحیت به مدیریت و رهبری معلم اشاره 

توانایی تفکر عقالنی و قدرت  یداراعلمی که دارای صالحیت مدیریتی و رهبری است، معموال، دارد. م

به دانش آموزان انگیزه  .داردبرنامه ریزی و سازماندهی درس را ، اطالعات  یجمع اور تواناییاست، استدالل 

را در فرایند آموزش  می دهد. از زمان به شکل بهینه و برنامه ریزی شده استفاده می کند. دانش آموزان

برقراری ارتباط با  تواناییدرگیر می کند و با کارهای مشارکتی والدین آنها را در درس دخالت می دهد. وی 

خلق، انتخاب، ارزیابی و استفاده از منابع مدرسه و  توانایید. عالوه بر این، همکاران و تشریک مساعی را دار

ل، تحلیو  می تواند فعالیتها و اقدامت اموزشی خود را به درستی  دجامعه برای پیشرفت دانش آموزان را دار

نماید. چنین معلمی، قدرت بیان خوبی دارد. به حرفهای دانش آموزان به خوبی گوش می  ارزیابی و بازتاب

فراهم می سازد. اما پرورش خود شکوفایی، شخصیت و مسئولیت شهروندی دانش آموزان را دهد و زمینه 

و اخالقی نیز بسیار حائز اهمیت است. اگر معلمان متعهد به حرفهای خود باشند و مشارکت  صالحیت معنوی

طلبی را سرلوحه کارهای خود قرار دهند، در واقع کدهای اخالقی را تعیین و به دانش آموزان نشان می 

ار خودکنترلی دهند. این کدها به دان شآموزان یادآور می شود که معلم از بی اخالقی خوشش نمی آید. رفت

نصاف عدالت و ا را می پسندد و براحتی می تواند خودمدیریتی و خودانتخابی داشته باشد. این معلم، داشتن 

را به دانش آموزان یاد می دهد، همانطور که به ایشان احترام می گذارد و عقایدشان را سرکوب نمی کند. 

د . بر اساس ارزشهای اجتماعی خود را نشان می این معلم از نظر ظاهری نیز اخالق مداری را نشان می ده

ان ایشهدایت پیشرفت تحصیلی ریال به منظم به دانش آموزان و والدین بازخوردهایدهد. همچنین، با دادن 

 کمک می کند. 

 های حاصل از پژوهش چندین پیشنهاد قابل طرح استبر اساس یافته

به صورت رودر رو با دانش  دبیرانگردد.  یبرگزار م یلیکه اول سال تحص یجلسات یشود، ط یم شنهادیپ -

 و باهم گفت و گو کنند.  رندیآموزان در ارتباط قرار بگ
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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. 

دبیران  بهسازی مورد مدرسه انجام گیرد تا در کالن های ریزی برنامه در و معلمان مدارس مدیران مشارکت -

 تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

مدارس متوسطه اعمال گردد.  و مناطق به اختیار تفویض و آموزشی نظام در تمرکز عدم اداری سبک اعمال -

 تا دبیران بتوانند خود بر اساس نیاز تربیتی و آموزشی، مدیریت کنند. 

فرایند تدریس را بدهند و بدین منظور از مربوط به  یها یریگ میبه همه اجازه مشارکت در تصم دبیران -

 جلسات هفتگی و رودررو با دانش آموزان در فضایی جدا از مدرسه استفاده کنند. 

 .ندینما بیآنها ترغ تیکنند و همگان را به رعا نییرا تب یاخالق یهمواره کدها معلمان -
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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, semi-

structured 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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