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 چکیده 
آماری شامل مدیران  یروش پژوهش حاضر توصیفی بوده که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه

نفر برآورد شد که با  301مدارس دولتی ابتدایی استان مرکزی بود. حجم نمونه طبق جدول جرسی و مورگان 

محقق  ها پرسشنامهای با انتساب نسبی انتخاب شدند. به منظور گردآوری دادهگیری تصادفی طبقهروش نمونه

و  دهندگانایی صوری پرسشنامه توسط تعدادی از پاسخروای معلمان استفاده شد. های حرفهساخته صلاحیت

ای مورد تأیید قرار گرفت. های حرفهروایی محتوایی پس از بررسی چهار تن از اساتید متخصص حوزه صلاحیت

ها با استفاده از آمار تجزیه و تحلیل دادهمحاسبه شد.  89/0از طریق ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه 

ای و فریدمن صورت گرفت. نتایج نشان داد وضعیت موجود نباطی شامل آزمون دوجملهتوصیفی و است

ها بالاتر از حد متوسط است. توزیع نمرات بر روی پیوستار ای معلمان در تمام مؤلفههای حرفهصلاحیت

قد از معلمان در طیف فا 00از معلمان در طیف دارای صلاحیت و  89ای نشان داد  های حرفهصلاحیت

ای، بعد ای معلمان نشان داد بعد اخلاق حرفههای حرفهبندی ابعاد صلاحیتنتایج رتبه گیرند.صلاحیت قرار می

 بندی به ترتیب در رتبه اول تا چهارم قرار دارند.شخصی، بعد بین فردی و بعد تخصصی از لحاظ اولویت

 د صلاحیت.ای، معلمان فاقای حرفههارزیابی وضعیت، صلاحیت :کلید واژگان
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 مقدمه

دانش  یتوسعهوظیفه را در  نیترمهمبا فراهم آوردن محیطی تربیتی و تعلیمی،  وپرورشموزشآ   

محقق گردد که نظام تعلیم و تربیت  تواندیمو آگاهی بخشیدن به مردم داراست. این مهم زمانی 

ه شایسته و مطلوب، رسالت خود ک طوربهافراد باشد تا بتواند  نیترمحبوبو  نیترستهیشادارای 

بشر امروز به ، درواقع .(Safi, 2010) برساندهمانا تعلیم و تربیت صحیح و همگانی است به انجام 

برای برخورداری از کیفیت بهتر بیش از هر چیز نیاز  وپرورشموزشآخوبی دریافته است که نظام 

 ,Gerayli)مناسب برخوردار باشد  هایتو قابلی هایبه معلمانی دارد که از ویژگی ها، شایستگ

Jaafari & Ghourchian, 2017). ی هامهارتو  هاتیصلاحود باولیه و کم یهاتیصلاحداشتن ن

 فظه و سایر عواملضعف حا ،و علاقه ، کاهش سطح انرژینفساعتمادبهموجب کاهش ، روزبه ولازم 

همگی موجب کاهش صبر از کار و ...،  بیزاری ناشی از افسردگی و فشار روانی، خشم، پرخاشگری،

لی را به شغ یارضایتن طبعا  که  گرددیمده ازکمی تسلط بر کار و افت ب، در کار رافتظ و بردباری،

 عنوانهبو علاوه بر به خطر انداختن بهداشت روانی فرد بر مسئولیت شغلی خطیر وی  آوردیموجود 

ای معلمان، های حرفهتوجه به صلاحیت .(Shabani, 2019) کندیمخلل وارد  سازانسان و معلم

های آنان و اقدامات مقتضی بر اساس پیش از خدمت و در حین خدمت، ارزیابی مداوم صلاحیت

های معلمان مؤثر خواهد بود. درواقع ها در بهبود و اصلاح وضعیت صلاحیتنتایج حاصل از ارزیابی

و معیارها و  ای دیگر باید دارایهشغل معلمی، مانند بسیاری از مشاغل تخصصی و حرف

سند  گیری باشد و مورد ارزیابی مداوم قرار گیرد.اندازههای تخصصی کاملا  مشخص و قابلصلاحیت

ضرورت وجود های زیر بهوپرورش و نقشه جامع علمی کشور در قالب گزارهتحول راهبردی آموزش

 اند:کردهاشارهای معلمان های حرفهسازوکارهایی برای سنجش صلاحیت

 های ای، تعیین ملاکهای عمومی، تخصصی و حرفهاستقرار نظام سنجش صلاحیت

سازی انگیزه ارتقای مرتبه و رکود علمی و تربیتی معلمان و نهادینه ارزیابی و ارتقای

 شغلی در آنان.

 آموزان و معلمان و عملکرد مدارس، های دانشایجاد سازوکارهای سنجش توانمندی

 Fundamental Reform Document of)مؤسسات مجری آموزش  ازمستقل 

, 2011(Education. 

ی معلمان، طیفی از احرفههای در صورت اتخاذ سازوکارهای دقیق جهت ارزیابی صلاحیت 

ی معلمان مبتنی بر معیارهای استفاده احرفههای یتصلاحقبول بودن سطح یرقابلغتا  قبولقابل

قل تر از حدایینپاین خواهد شد. پژوهشگران برای معلمانی که عملکردی شده جهت ارزیابی، تعی

ای، یهحاشسطح استانداردهای معلمی دارند، اصطلاحاتی نظیر معلم ناشایست، فاقد صلاحیت، 

 ,Chetty)تحقیقات  .(Sahin, 1998: Grauf, 2012) کنندیمدارای عملکرد ضعیف استفاده 
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Friedman & Rockoff, 2011)  حاکی از این امر است که آموزگاران نالایق و فاقد صلاحیت

شوند که در همان آموزانشان میوری آتیه دانشهرساله سبب اتلاف صدها هزار دلار درآمد و بهره

   .(Andrews, 2019)یابی به کلاس بالاتر نیستند مانند و قادر به راهکلاس درس باقی می

(Svorny, 2017) که معلمان ضعیف باز هم  شودمیه سایر افراد زمانی خراب کند روحییمیان ب

این . (Andrews, 2019)در موضع خود باقی بمانند و تصمیمی برای مواجهه با آنان اتخاذ نشود 

ای معلمان و انجام اقدامات لازم بر اساس نتایج های حرفهاست که ارزیابی صلاحیت حالی در

عرصه عمل، مورد غفلت قرارگرفته است. لذا در این  ارزیابی هم در عرصه تحقیقات و هم در

 ای معلمان ابتدایی استان مرکزی تمرکز شده است.های حرفهپژوهش بر ارزیابی وضعیت صلاحیت

 

 ای معلمانهای حرفهصلاحیت

 سازدهای آموختنی است که عملکرد معلم را مؤثر میها و تواناییای از مهارتصلاحیت مجموعه

(Alqiawi & Ezzeldin, 2015). عنوان مجموعه آمادگی نظری و عملی ای معلم بهصلاحیت حرفه

شود ای مهارت معلم در نظر گرفته میهای آموزشی و مشخصه حرفهبرای انجام فعالیت

(Skvortsova & Vtornikova, 2013) .ای را مجموعه المللی عملکرد، صلاحیت حرفهجامعه بین

های صورت اثربخش فعالیتسازد بهداند که کارکنان را قادر مییهایی مدانش، مهارت و نگرش

 ,Chyung)مربوط به شغل و یا عملکرد شغلی را طبق استانداردهای مورد انتظار انجام دهند 

Stepich, & Cox, 2006). ای های حرفههای و رویکردهای متعددی برای صلاحیتچارچوب

صلاحیت  European Commission (2013) ت.نظران ارائه شده اسمعلمان از سوی صاحب

هایی است که ها و نگرشها، درک، ارزشای معلمان را، ترکیبی چندوجهی از دانش، مهارتحرفه

 .(Venkatraman, & Rajasekaran, 2018)شود، می داند منجر به عملکرد مؤثر در آموزش می

(Majedi, Naderi & Naraqhi, 2019) ای معلمان را شامل ابعاد دانش، های حرفهصلاحیت

مدلی  (Blomeke & Delaney, 2012)مهارت، توانایی، نگرش و ویژگی دسته بندی می کنند. 

های های شناختی و ویژگیای معلمان پیشنهاد دادند که تواناییهای حرفهرا برای صلاحیت

ل های شناختی را شامیعنوان دو مؤلفه اصلی در نظر گرفتند. توانایانگیزشی را به -اثربخشی 

ی های اثربخشای، دانش تربیت عمومی، دانش محتوا و دانش محتوای تربیتی و ویژگیدانش حرفه

ای در مورد آموزش و یادگیری و محتوای انگیزشی را شامل انگیزش، خودتنظیمی، منافع حرفه -

ای ای حرفههصلاحیت Zakirova (2016) .(Samuel & Adekunle, 2019)موضوعی، دانستند 

 ,Zakirova)بندی کرده است معلمان را در چهار بعد شخصی، دانش، مهارت و انگیزش دسته

2016) .Lauermann & Konig (2016) ای معلمان را شامل ابعاد شناختی، های حرفهصلاحیت

اند دانش تخصصی، باورهای مربوط به یادگیری و متغیرهای انگیزشی و خودتنظیمی در نظر گرفته
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(Lauermann & Konig, 2016). سطح ارتقای هایی مانندبا انگیزه معلمان، عملکرد ارزیابی 
 مدنظر ای راهگشا،گزینه مثابهبه همواره ایحرفه دانش ارتقای همچنین و جذب بهبود آموزش،
 محلی و ایالمللی، منطقهبین هایپژوهش برآیند چراکه است؛ بوده نظارتی نهادهای مسئولان
 آموزشی نظام ارتقای کیفیت بر معلمان ایحرفه صلاحیت بدیلبی و مستقیم اثر از همگی موجود،

 Hanushek 2012; Asgarimatin).دارد  حکایت آموزاندانش یادگیری سطح بهبود همچنین و

& Kiyani, 2018)  نتایج حاصل از ارزیابی معلمان روشن کننده وضعیت معلمان در میزان

 ها، از سطح قابل قبولیباشد. معلمانی که در نتیجه ارزیابیای میهای حرفهصلاحیتبرخورداری از 

 شود.عنوان معلم فاقد صلاحیت در نظر گرفته میبرخوردار نباشد به

هنی و های ذقبول از عملکرد معلمان چیست به دلیل ویژگیطور خاص تعریف اینکه سطح قابلبه

یک روش برای آشکار ساختن  .(Tucker, 1997)ده است ای این شغل، سخت و پیچیده شزمینه

معنای عملیاتی عدم صلاحیت در کلاس درس، بررسی تصمیمات مدیران مدرسه در مورد اخراج 

ای نسبت به ماهیت عدم موفقیت و باشد. این تصمیمات بینش بالقوهشده میمعلمان استخدام

دهند. یک منبع ارزشمند برای ارزیابی میترین شکل عدم صلاحیت در کلاس درس را ارائه افراطی

های وتحلیلی که بر روی این دعاوی در فاصله سالباشد. با تجزیهاین تصمیمات دعاوی حقوقی می

نوع ضعف آشکار در مورد معلمان فاقد صلاحیت شامل شکست  ۵انجام شده است،  3818 - 3892

 & Jonnston)شخصی وجود دارد  فنی، شکست دیوانسالارانه، ضعف اخلاقی، ضعف تولید، ضعف

Camp yeak, 1986) .Essex (2012) عنوان ناکارآمدی، فقدان مهارت، علم عدم صلاحیت را به

اران کردن مؤثر با همک میلی در آموزش برنامه درسی، شکست در کارناکافی از اخلاق، ناتوانی یا بی

 ,Essex)داند می نگرشیو والدین، شکست در حفظ نظم، سو مدیریت در کلاس درس و نقص 

2012). 1993)(Wheeler & Haertel  که معلمی دارای حداقل سطح بیان داشتند درصورتی

ود شعنوان معلم فاقد صلاحیت شناخته میای معلمان نباشد، بههای حرفهقبول صلاحیتقابل

Wheeler & Haertel, 1993)( .آموزان تأثیر منفی معلمان فاقد صلاحیت بر موفقیت دانش

گیری آموز قابل اندازهصورت انباشته بوده و حتی پس از سه سال از تماس و ارتباط اولیه با دانشبه

که معلمان درحالی. (Sanders & Rivers, 2011; Range et al, 2012)شده است تشخیص داده

درس دارند، مهارت مدیریت کلاس بهتری دارند، رابطه بهتری اثربخش اختلالات کمتری در کلاس 

کنند، تعاملات یم استفادههای آموزشی متفاوت و متنوعی یاستراتژآموزان دارند، از با دانش

ر آموزان را درگیآموزان دارند، هنگام پرسش و پاسخ سطوح مختلف تفکر دانشبیشتری با دانش

 Pop, 2011; Range et)دانند یم آموزانخدمت به دانش وانعنبهی معلمی را احرفهکنند و یم

al, 2012) .Wragg (1999)  در صورت فاقد صلاحیت بودن طی تحقیقات خود به این نتیجه رسید

شوند، کودکان با سرعت مناسبی پیشرفت ینممعلم، کودکان درگیری تجارب یادگیری معنادار 
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ست و نظم ایبیزی کند، معلم ربرنامهبرای کلاسش تواند به نحو مناسبی ینمکنند، معلم ینم

های طبق یافتهگردد. یمو برآورده سازی مقتضیات دشوار  هاخواستهکلی حصول به  طوربه

 تریبرند، عملکرد علمی قویآموزانی که از یک معلم خوب و تأثیرگذار سود میپژوهشی دانش

   (Molaeinezhad, 2012).ند، داردتر هستها ضعیفآموزانی که معلم آننسبت به دانش

Hanushek (2012)العاده دارد که آموزگاران خوب از تأثیر فوقبر اساس تحقیقات خود اظهار می

به نحو متقارنی، محققان آسیب پایدار  آموزانشان برخوردار هستند.قدرتمندی بر زندگی آتی دانش

آموزانشان را ثابت نمودند کارگیری معلمان ضعیف در زندگی دانشو بجا مانده ناشی از به

(Andrews, 2019).  می گذارند، آموزانشاندانشآموزگاران فاقد صلاحیت علاوه بر تاثیری که بر 

قیما  ها مستأثیرات تنها در مواردی که آنتوجهی بر همکارانشان دارند. این تعاطفی قابلاثرات سو 

وزانی که آمگیرند نیست، بلکه در مواردی به عملکرد ضعیف در رابطه با دانشتحت تأثیر قرار می

  & ,Ouweland, Vanhoof)باشد  در پایه های قبلی دارای معلمان ضعیفی بودند، نیز می

Bossche, 2019). 
شده داخلی و های انجامنظری، تحقیقات و پژوهشپس از مطالعه مبانی در این پژوهش، 

 ;Alqiawi & Ezzeldin, 2015) ای معلمانهای حرفهخارجی در زمینه صلاحیت

Molaeinezhad, 2012; Zakirova, 2016; Huntly, 2008; Selvi, 2010; Asgarimatin (& 

Kiyani, 2018; Zvan, & Lesnik, 2014 ،ای معلمان مورد های صلاحیت حرفهابعاد و مؤلفه

ین ای، بعد بهای حرفهشناسایی قرار گرفت و ابعاد اصلی صلاحیت شامل بعد شخصی صلاحیت

ای ای و بعد اخلاق حرفههای حرفهای، بعد تخصصی صلاحیتهای حرفهفردی صلاحیت

های بیانگر صلاحیتشاخص(  30ای، در نظر گرفته شد. بعد شخصی )شامل های حرفهصلاحیت

شاخص( بیانگر  9بعد بین فردی )شامل باشد. های فردی میتبط با خصوصیات و ویژگیکلیدی مر

 . بعد تخصصیباشدهای ارتباطی میتوانایی فرد در مدیریت روابطش با افراد مختلف در محیط

های آموزشی و پرورش مؤثر هاست که در انجام فعالیتای از صلاحیتمجموعهشاخص(  38)شامل 

های اخلاقی ای از صلاحیتشاخص( مجموعه 8ای )شامل باشد. بعد اخلاق حرفهمیو کارآمد، لازم 

از ماهیت شغل معلمی به دست آمده است.که است 
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 الگوی مفهومی پژوهش: 1شکل

ا+ی معلمان ابتدایی استان های حرفهلذا این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال که صلاحیت

با توجه به این هدف  .باشنداز آنان فاقد صلاحیت می مرکزی در چه وضعیتی است و چند درصد

 سؤالات پژوهش به شرح زیر تدوین گردید:

 ای معلمان ابتدایی استان مرکزی در چه وضعیتی قرار دارد؟های حرفهصلاحیت -3

ای در چه های حرفهای صلاحیتهر یک از ابعاد شخصی، بین فردی، تخصصی و اخلاق حرفه -2

 د؟وضعیتی قرار دار

 ای معلمان ابتدایی استان مرکزی چگونه است؟های حرفهبندی ابعاد صلاحیتیتاولو -1

 

 شناسیروش

ها، کمی از نوع توصیفی پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده

جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران مدارس دولتی  شده است.صورت پیمایشی انجامبوده که به

با  ایگیری تصادفی طبقهگیری پژوهش از روش نمونهابتدایی استان مرکزی بود. برای نمونه

شد. مدارس ناحیه یک اراک، شهرستان کمیجان و شهرستان  انتساب مناسب )نسبی( استفاده

 301مدیر مدرسه،  303عنوان نمونه انتخاب شدند. طبق جدول جرسی و مورگان از محلات به

درصد از تعداد معلمان هر مدرسه به  90نظر گرفته شد. به ازای  نمونه پژوهش درعنوان مدیر به

مدیران پرسشنامه تحویل داده شد. به منظور تصادفی بودن و عدم دخالت سلیقه مدیر در انتخاب 

و از طرف دیگر جهت محرمانه ماندن نام معلمان، پژوهشگر شماره ردیف معلمان را از  معلمان

صالحیت حرفه 
ای معلمان

بعد شخصی

بعد بین 
فردی

بعد 

اخالق حرفه ای

یبعد تخصص
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ها عنوان کد، انتخاب کرده و این کدها را بر روی پرسشنامهکارکنان مدرسه بهدفتر حضور غیاب 

دانسته است در رابطه با صورت مدیر مدرسه با مراجعه به دفتر حضور غیاب می درج کرد. در این

که پژوهشگر تنها کد مدنظر را در اختیار داشته کند، درحالیکدام معلم پرسشنامه را تکمیل می

پرسشنامه دریافت شد که از  00۵ها، درنهایت ها و دریافت آنتوزیع تمام پرسشنامهاست. پس از 

 303مدیر در شهرستان کمیجان ) 22پرسشنامه(،  200مدیر در ناحیه یک اراک ) ۵0این تعداد، 

شده را های توزیعپرسشنامه(، پرسشنامه 90مدیر در شهرستان محلات )تعداد  31پرسشنامه( و 

 تحویل داده بودند.تکمیل کرده و 
ای معلمان بود تحت های حرفهی محقق ساخته صلاحیتها که پرسشنامهآوری دادهابزار جمع

گویه(،  30ای، در چهار بعد شخصی )های حرفهنظر سه تن از اساتید متخصص حوزه صلاحیت

گویه( با طیف لیکرت شش  32ای )گویه( و اخلاق حرفه 28گویه(، تخصصی ) 9بین فردی )

 دهندگان و روایی محتواییای، تنظیم گردید. روایی صوری پرسشنامه توسط تعدادی از پاسخدرجه

ای مورد تأیید قرار گرفت. های حرفهپس از بررسی چهار تن از اساتید متخصص حوزه صلاحیت

 ، محاسبه شد. ضریبSPSS افزارنرماز طریق ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از پایایی پرسشنامه 

و بعد  82/0، بعد تخصصی 8۵/0، بعد بین فردی 89/0، بعد شخصی 89/0آلفای کل پرسشنامه 

ایایی پ به دست آمد. ضرایب بالای آلفای کرونباخ به دست آمده تأییدکننده 89/0ای اخلاق حرفه

گیری از آمار توصیفی و های پژوهش با بهرهها، دادهآوری پرسشنامه. بعد از جمعپرسشنامه بود

 ستنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.ا

 

 هایافته

 هایها ارائه شده است، سپس یافتههای پژوهش ابتدا مفروضه نرمال بودن دادهدر قسمت یافته

 مرتبط با هر یک از سؤالات پژوهش ارائه گردیده است.

اسمیرنوف نرمال های آماری، ابتدا با استفاده از آزمون آماری کولموگروف کارگیری آزموندر به

پارامتریک( که  گیرد تا نوع آزمون آماری )پارامتریک، ناها مورد آزمون قرار میبودن یا نبودن داده

گردد.باید استفاده شود مشخص می

 : آزمون کولموگروف اسمیرنوف1جدول 

 (sig) یدارسطح معنی Kolmogorov-Smirnov Z ابعاد
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رو بوده است، ازاین 0۵/0ها کمتر از داری تمامی دادهآمده، سطح معنیدستبا توجه به نتایج به

نرمال است. به همین  های تحقیق غیرآمده از پرسشنامهدستهای بهتوان گفت که توزیع دادهمی

 های ناپارامتریک استفاده شده است.پاسخ به سؤالات پژوهش از آزمونمنظور برای 

 

ای معلمان ابتدایی استان مرکزی در چه وضعیتی قرار های حرفهسؤال اول: صلاحیت

 دارد؟

ای های نا پارامتریک از آزمون دوجملهبرای پاسخ به این سؤال، با توجه لزوم استفاده از آزمون

ای، در شرایطی مورداستفاده قرار ای بر اساس توزیع دوجملهاستفاده گردیده شد. آزمون دوجمله

ه را قصورت دوطبقه تقسیم کرد. در این حالت نسبت یک طبگیرد که نمونه آماری را بتوان بهمی

ای معلمان را بر های حرفهدهند. اگر متغیر صلاحیتنشان می Qو نسبت طبقه دیگر را با  Pبا 

ای ای بالای میانگین و صلاحیت حرفه، به دوطبقه صلاحیت حرفه۵/1اساس میانگین صلاحیت 

( ۵/0پایین میانگین تبدیل کنیم و سؤال این باشد که آیا نسبت این دوطبقه با نسبت موردنظر )

 .(pourkarimi, 2018)کنیم ای استفاده میتفاوت معناداری دارد یا خیر از آزمون دوجمله

 

است که  0۵/0( کمتر از 00/0آمده )دستآمده، سطح معناداری بهدستبا توجه به نتایج به 

شده با نسبت موردنظر برای مشاهده تفاوت معناداری دارد. دهنده این است درصد مشاهدهنشان

 باشد.ای معلمان بالاتر از سطح میانگین میحرفهدرنتیجه وضعیت صلاحیت 

 

 

 

 

 

 ای معلمانهای حرفهای صلاحیت: نتایج آزمون دوجمله2جدول 

سطح 

 معناداری

نسبت موردنظر 

 برای مشاهده

درصد 

 شدهمشاهده

فراوانی 

 شدهمشاهده

 بعد گروه

00/0  

 ۵/1 تر مساویکوچک 39 0۵/0
 صلاحیت

 ایحرفه
 ۵/1تر از بزرگ 192 8۵/0

 کل 00۵ 3
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های ای صلاحیتسؤال دوم: هریک از ابعاد شخصی، بین فردی، تخصصی و اخلاق حرفه

 ای در چه وضعیتی قرار دارد؟حرفه

ها در بعد شود، نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامهمشاهده می ۵طور که در جدول شماره همان

پرسشنامه با نمره  19۵و کمتر از آن و  ۵/1نمره میانگین  پرسشنامه با 20دهد، شخصی نشان می

دهنده این است درصد معنادار بود که نشان 00/0بود که در سطح معناداری  ۵/1میانگین بالاتر از 

شده با نسبت موردنظر برای مشاهده تفاوت معناداری دارد. درنتیجه وضعیت صلاحیت مشاهده

عد بین ها در بباشد. نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامهگین میای معلمان بالاتر از سطح میانحرفه

پرسشنامه با نمره  122و کمتر از آن و  ۵/1پرسشنامه با نمره میانگین  11دهد، فردی نشان می

دهنده این است درصد معنادار بود که نشان 00/0بود که در سطح معناداری  ۵/1میانگین بالاتر از 

ر برای مشاهده تفاوت معناداری دارد. درنتیجه وضعیت صلاحیت شده با نسبت موردنظمشاهده

عد ها در بباشد. نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامهای معلمان بالاتر از سطح میانگین میحرفه

پرسشنامه با  121و کمتر از آن و  ۵/1پرسشنامه با نمره میانگین  12دهد، تخصصی نشان می

دهنده این است معنادار بود که نشان 00/0در سطح معناداری  بود که ۵/1نمره میانگین بالاتر از 

شده با نسبت موردنظر برای مشاهده تفاوت معناداری دارد. درنتیجه وضعیت درصد مشاهده

ها در باشد. نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامهای معلمان بالاتر از سطح میانگین میصلاحیت حرفه

 192و کمتر از آن و  ۵/1پرسشنامه با نمره میانگین  39دهد، ای نشان میبعد اخلاق حرفه

 ای ابعاد صلاحیت های حرفه ای معلماننتایج آزمون دوجمله: 3جدول 

سطح 

 معناداری

نسبت موردنظر 

 برای مشاهده

 درصد

 شدهمشاهده

 فراوانی

 شدهمشاهده

 بعد گروه

77/7 ۵0/0 

 ۵/1تر مساوی کوچک 20 0۵/0

 ۵/1تر از بزرگ 19۵ 8۵/0 بعد شخصی

 کل 00۵ 3

77/7 ۵0/0 

 ۵/1تر مساوی کوچک 11 09/0
 بعد

 بین فردی
 ۵/1تر از بزرگ 122 82/0

 کل 00۵ 3

77/7 ۵0/0 

 بعد تخصصی ۵/1تر مساوی کوچک 12 09/0

 ۵/1تر از /بزرگ 121 82/0

 کل 00۵ 3

77/7 ۵0/0 

بعد اخلاق  ۵/1تر مساوی کوچک 39 00/0

 ایحرفه

 

 ۵/1تر از بزرگ 192 89/0

 کل 00۵ 3
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دهنده معنادار بود که نشان 00/0بود که در سطح معناداری  ۵/1پرسشنامه با نمره میانگین بالاتر از 

شده با نسبت موردنظر برای مشاهده تفاوت معناداری دارد. درنتیجه این است درصد مشاهده

باشد. به منظور حصول تصویر ر از سطح میانگین میای معلمان بالاتوضعیت صلاحیت حرفه

ای معلمان ابتدایی استان مرکزی، توزیع میانگین های حرفهتری از وضعیت صلاحیتدقیق

درصورتیکه نمره حاصل ای مشخص شده است. های حرفهها بر روی پیوستار صلاحیتپرسشنامه

صلاحیت و یا نسبتا  صلاحیت، بیای در محدوده کاملا  بیهای حرفهاز پرسشنامه صلاحیت

نمره  درصورتیکهگیرند. در طیف معلمان فاقد صلاحیت قرار می شوند، صلاحیت تشخیص دادهبی

نسبتا  باصلاحیت، باصلاحیت و کاملا   ای در محدودههای حرفهحاصل از پرسشنامه صلاحیت

 یرند.گباصلاحیت تشخیص داده شوند در طیف معلمان دارای صلاحیت قرار می

 

از  ۵2دهد ای نشان میهای حرفهها بر روی پیوستار صلاحیتمیانگین پرسشنامهتوزیع 

معلمان نسبتا  باصلاحیت  39معلمان در سطح باصلاحیت و  29معلمان کاملا  باصلاحیت هستند، 

باشند که در طیف فاقد و کمتر از آن می ۵/1از معلمان دارای میانگین  00باشند و در نهایت می

 گیرند.صلاحیت قرار می

 

ای معلمان ابتدایی استان مرکزی های حرفهبندی ابعاد صلاحیتیتاولوسؤال سوم: 

 چگونه است؟

ها، از نآای از بالاترین سهم هر بعد به کمترین های حرفههای صلاحیتبندی اولویترتبه منظوربه

که نتایج آن در جدول زیر آورده شده است:استفاده شد  "فریدمن"آزمون نا پارامتریک 

 

 : پیوستار سطح مطلوبیت2جدول 

 فاقد صلاحیت دارای صلاحیت

کاملاً 

 باصلاحیت
 باصلاحیت

 نسبتا 

 باصلاحیت

 نسبتا 

 صلاحیتبی
 صلاحیتبی

کاملا  

 صلاحیتبی

0 – 11/5 32/۵ - 1۵/0 10/0-۵3/1 ۵0/1 - 92/2 99/2 - 90/3 91/3 - 3 

52/7 29/0 39/0 01/0 03/0 002/0 
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 نتیجه آزمون فریدمن: 5جدول 

 رتبه میانگین ایهای حرفهابعاد صلاحیت

 82/2 ایبعد اخلاق حرفه

 99/2 بعد شخصی

 ۵0/2 بعد بین فردی

 ۵9/3 بعد تخصصی

 

 

دهد مقدار خی شده است، نتایج آزمون فریدمن نشان میطور که در جدول نشان دادههمان

معنادار است؛ بنابراین  000/0در سطح معناداری  1با درجه آزادی  392/399 آمدهدو به دست 

، بعد شخصی با رتبه میانگین 82/2ای با رتبه میانگین شود که بعد اخلاق حرفهنتیجه گرفته می

باشد که به می ۵9/3و بعد تخصصی با رتبه میانگین  ۵0/2، بعد بین فردی با رتبه میانگین 99/2

 باشد.به ترتیب اهمیت می هاعاملتا کمترین  ترتیب بیشترین

 گیریبحث و نتیجه

ش ی دانتوسعهوظیفه را در  نیترمهمبا فراهم آوردن محیطی تربیتی و تعلیمی،  وپرورشآموزش

دهد که اثربخشی هر برنامه آموزشی به و آگاهی بخشیدن به مردم داراست. تجربه نشان می

ای معلم بستگی دارد. معلم مدرسه ابتدایی یک معلم چندمنظوره است که به های حرفهمهارت

 یدهد. او باید توانایی، تمایل و آمادگی مناسب براهمه موضوعات برنامه آموزشی پایه، آموزش می

لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت  .(Zakirova, 2016)کار و توسعه را داشته باشد 

ای معلمان ابتدایی استان مرکزی از دیدگاه مدیران مدارس انجام گرفت. نتایج های حرفهصلاحیت

ر ای معلمان بالاتها در بعد شخصی نشان داد وضعیت صلاحیت حرفهحاصل از تحلیل پرسشنامه

 ;Daneshpazhoh, 2004)های باشد. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشح میانگین میاز سط

karimi, 2009) ای معلمان دوره ابتدایی اصفهان در های حرفهکه به بررسی وضعیت صلاحیت

 آزمون فریدمنداری یمعن: 0جدول 

 شدهمحاسبه یرمقاد های آماریشاخص

 00۵ تعداد

 392/399 آماره کای دو

 1 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری
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ها حاکی از مطلوب بودن باشد. نتایج پژوهش آنپرداختند، همسو می 99-92سال تحصیلی 

باشد. این نتیجه با نتایج حاصل از های بعد شخصی میای در شاخصههای حرفوضعیت صلاحیت

Erfaniadab & Maleki, 2017)) علت این مغایرت ممکن است ناشی از این باشدهمسو نمی .

های معلمان را از نظر دانشجو معلمان مورد ارزیابی قرارداده است. صلاحیت پژوهش آنانباشد که 

های معلمان معلمان ممکن است شناخت کافی نسبت به صلاحیت این درحالیست که دانشجو

 ابتدایی نداشته باشند.

ای ها در بعد بین فردی نشان داد وضعیت صلاحیت حرفهنتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه

 ,Moghaddasi)های باشد این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشمعلمان بالاتر از سطح میانگین می

Javadipour & Dehghani, 2016) ای معلمان ابتدایی های حرفهکه به بررسی وضعیت صلاحیت

ای معلمان را در سطح مطلوب ارزیابی های حرفهپرداختند و وضعیت بعد بین فردی صلاحیت

 ,Erfaniadab & Maleki)های . این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشباشدکردند، همسو می

 لمان ابتدایی در استان همدان پرداخته است مغایرت دارد.های معکه به بررسی صلاحیت (2017

ای ها در بعد تخصصی نشان داد وضعیت صلاحیت حرفهنتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه

 ,Moghaddasi)باشد این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش معلمان بالاتر از سطح میانگین می

Javadipour & Dehghani, 2016) پژوهش آنان به بررسی وضعیت  باشد. درهمسو می

پرداخته شده  80-8۵ای معلمان دوره ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی های حرفهصلاحیت

با نتایج پژوهش  باشد.های تخصصی معلمان میکه حاکی از مطلوب بودن وضعیت صلاحیت

(Daneshpazhoh, & Farzad, 2007)   همسو نیست. نتایج حاصل از پژوهش

(Daneshpazhoh, & Farzad, 2007) دوره معلمان ایحرفه هایمهارت ارزشیابی زمینه در 

 برخوردارند، نسبی مهارت از تدریس کلیات در کهآن برخلافی ابتدای معلمان که داد نشان ابتدایی

 کلاس آموزشی هایفعالیت اند. درمواجه جدی هاینارسایی با برخی تدریس مهم اجزای در اما

 پایبند آنان اکثر. کنندمی توجه نگرشی و دانشی هایهدف از کمتر های مهارتی،هدف به درس،

 استفاده محدود صورتبه فعال هایروش و اطلاعات آوریفن از و هستند سنتی آموزش الگوهای

 داند.اختصاصی می تخصصی را شامل مهارت عمومی و بعد صلاحیت در پژوهش مذکور .کنندمی

 که درسی نوع از نظرصرف معلمان که است هاییمهارت از دسته آن شامل، عمومی هایمهارت

 هایبحث هدایت توانایی درس، طرح داشتن مانند باشند؛ برخوردار آن از باید کنندتدریس می

 در معلمان که است هاییتوانایی مجموعه شامل، اختصاصی هایمهارت .هااین مانند و گروهی

کار  به دروس برنامه این و هاهدف به توجه با فارسی و علوم، ریاضی خاصی دروس تدریس

به دلیل  ،(Daneshpazhoh, & Farzad, 2007)بندند. لذا مغایرت پژوهش حاضر و پژوهش می
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های اختصاصی در دروس اختصاصی را موردسنجش قرارداده است که یک باشد که مهارتاین می

 .باشدجز از صلاحیت تخصصی معلمان می

ای ای نشان داد وضعیت صلاحیت حرفهها در بعد اخلاق حرفهنتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه

 (Farzane, 2014)باشد. این نتایج با نتایج حاصل از پژوهش معلمان بالاتر از سطح میانگین می

ای دست یافتند همسو ای معلمان در بعد اخلاق حرفهکه به مطلوب بودن وضعیت صلاحیت حرفه

همسو نیست. وی در مطالعه  Karimi, (2009)باشد اما با نتایج همسو اما با نتایج پژوهش می

های ای معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان به این نتیجه رسید که صلاحیتوضعیت صلاحیت حرفه

 تر از میانگین و نامطلوبی قرار دارد. ممکن است این مغایرت بهای در وضعیت پاییناخلاق حرفه

 دلیل تفاوت در جامعه پژوهش باشد.

درصد معلمان  ۵2نتایج حاصل از توزیع نمرات بر روی پیوستار سطح صلاحیت نشان داد 

 29 ریزی مناسب حفظ و توسعه داده شوند.کاملا  باصلاحیت هستند که باید از طریق برنامه

نیازمند آموزش و باشند که معلمان نسبتا  باصلاحیت می 39معلمان در سطح باصلاحیت و 

از معلمان دارای میانگین  00باشند. ای خود میهای حرفهتمهیدات بیشتری برای ارتقا صلاحیت

ای رفههای حگیرند. بااینکه صلاحیتباشند و در طیف فاقد صلاحیت قرار میو کمتر از آن می ۵/1

پوشی ر سبب غفلت و چشممعلمان ابتدایی استان مرکزی در سطح مطلوبی قرار دارد، نباید این ام

شده بر روی معلمانی که فاقد فاقد صلاحیت شود. طبق نتایج حاصل از مطالعات انجام 00 از

درصد نیروی کار معلمی )وزارت  3۵تا  ۵شود که باشند تخمین زده میصلاحیت می

العات خی مطبر .(Range et al, 2012)وپرورش ایالت متحده آمریکا( فاقد صلاحیت هستند آموزش

Lawrence (2005) درصد از معلمان فاقد صلاحیت هست. نتایج  ۵دهد که حداقل نشان می

 ;Nixon, Packard, & Douvanis, 2012; Lawrence, 2005)حاصل از این بخش با مطالعات 

Tucker, 1997; Grauf, 2015; Range, 2012; Menuey, 205 Jacob, 2010)  .همخوانی دارد

دهد که درصدی از معلمان فاقد صلاحیت در نظام آموزشی در حال حاضر ش میاین مطالعات گزار

د. کننآفرینی این معلمان اشاره میکنند و همه این مطالعات به ویژگی مشکلدر مدارس کار می

توان به مواردی نظیر مدیریت ضعیف کلاس درس، ارتباط ازجمله نقاط ضعف این معلمان می

ای ضعیف، مقاومت در برابر ابتکارات یزی درسی ضعیف، در قضاوت حرفهرضعیف با والدین، برنامه

آموزان، شکایات مکرر والدین، عملکرد ضعیف در برابر مدرسه و منطقه، سطح پایین موفقیت دانش

ی معلمی، عملکرد اخلاقی ضعیف، عدم توانایی در بیان محتوای درسی، ارتباط های حرفهمسئولیت

ریزی تدریس شده، ارتباط منفی با همکاران، ناکامی در تدریس برنامه منفی با مقامات مافوق،

آموزان، دانش ای، امتناع از دستورات مدرسه، افت تحصیلی چشمگیر دانشفقدان توسعه حرفه
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. (Range et al, 2012) های ضعیف خواندن و نوشتن و ...، اشاره کردموضوعی ضعیف، مهارت

اما با دقت در این امر  ای نیست؛ملاحظهدرصد قابل 00 که طور به نظر بیایدممکن است این

ای است و نیازمند جدیت و اهتمام در متوجه این موضوع شده که این تعداد، تعداد قابل ملاحظه

مرکز آمار و فناوری ارتباطات و اطلاعات امر مدیریت معلمان فاقد صلاحیت است. طبق آخرین آمار 

وپرورش در ابتدایی در سیستم آموزش هزار معلم 1۵9 ،3189در سال  وپرورشآموزشوزارت 

تراکم  3189آموزان هستند و طبق آمار مدیرکل آموزش ابتدایی در سال حال تدریس به دانش

باشد. حال اگر درصد نفر می 29طور میانگین های درس دوره ابتدایی بهآموزی در کلاسدانش

هزار و سیصد  30شود معلمان ابتدایی ضرب کنیم، حاصل می معلمان فاقد صلاحیت را در تعداد

آموز دانش 29وپرورش هزار و سیصد و بیست معلمی که سالانه مسئولیت آموزش 30و بیست معلم. 

ی توجهیبآموز. و شصت دانش یعنی سالانه چهارصد هزار و نهصد ؛دارندمیانگین بر عهده طوربهرا 

شود. لذا آموز میی آموزشی و اجحاف در حق هزاران دانشلتعدایبنسبت به این موضوع سبب 

برای این مسئله مهم  بلندمدتو  شدهیزیربرنامههوشمندانه طراحی یک برخورد  طوربهلازم است 

آغاز شود. باوجوداینکه مطالعات حاکی از وجود معلمان فاقد صلاحیت در سیستم  رگذاریتأثو 

شده و باوجود تأثیر ادراک باشدوپرورش کشورهای مختلف جهان و ازجمله کشورمان میآموزش

آفرینی این معلمان متأسفانه خلأ محسوسی در زمینه پژوهش، اقدام و عمل در موضوع از مشکل

 شود.یده میمدیریت عدم صلاحیت د

دهد که بعد ای نشان میهای حرفهبندی ابعاد صلاحیتهای پژوهش در رابطه با رتبهیافته

، بعد بین فردی با رتبه 99/2، بعد شخصی با رتبه میانگین 82/2ای با رتبه میانگین اخلاق حرفه

تا کمترین باشد که به ترتیب بیشترین می ۵9/3و بعد تخصصی با رتبه میانگین  ۵0/2میانگین 

ای در رتبه اول و بعد شخصی در رتبه دوم قرار بعد اخلاق حرفهباشد. به ترتیب اهمیت می هاعامل

تر از ابعاد دیگر قرار بعد تخصصی در مرتبه چهارم و پاییندارد. بعد بین فردی در رتبه سوم و 

خوردار باشند، اما های شخصی لازم بردارد. این درحالیست که هرچقدر هم که معلمان از صلاحیت

ازنظر علمی و تخصصی ضعیف باشد، اثربخشی لازم را نخواهند داشت. معلم باید دانش محتوا 

ای مرتبط با علوم روانشناسی، علوم رفتاری، روانشناسی رشتهتسلط داشته باشد. از دانش میان

ارزیابی های های تدریس، روشریزی تدریس، روشتدریس و... برخوردار باشد. در برنامه

دهد ها مهارت و تبحر لازم را داشته باشد. مطالعات نشان میآموزان و دادن بازخورد به آندانش

باشد که برخورداری معلم از صلاحیت تخصصی عامل اساسی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می

سبت تری نعملکرد علمی قویآموزانی که از معلمانی باصلاحیت تخصصی بالا برخوردارند، و دانش

. لذا علاوه بر اهمیت بعد شخصی، باید در تر هستند، دارندها ضعیفآموزانی که معلم آنبه دانش

ارتقا صلاحیت تخصصی حرفه معلمان کوشش به عمل آید. بعد بین فردی در درجه سوم 
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 و آموزان، والدین، همکارانارتباط بین فردی شامل روابط با دانشبندی قرارگرفته است. اولویت

 و تعلیم فرایند در آموزدانش آموز، درگیریدانش و معلم مؤثر باشد. روابطای میهای حرفهگروه

 همچنین و نموده علاقه ایجاد آموزاندانش خود در ینوبهبه امر این که شودمی موجب را تربیت

علاوه  .(Kar, 2005)بخشد می بهبود را آموزاندانش تحصیلی زندگی و کندمی حفظ را علاقه این

یاری بسباشد. آموز حائز اهمیت میآموز ارتباط معلم با والدین دانشبر ارتباط مؤثر معلم با دانش

دانند. آموزان میافتادگی تحصیلی دانشاز معلمان عوامل خانوادگی را یکی از عوامل مهم عقب

بازخورد به والدین، مطلع  آموز، ارائهمعلم باید جهت اطلاع از وضعیت محیط خانه و خانواده دانش

مسائل و مشکلات آموزشی ارتباط  های آموزشی، محتوا، تکالیف،ها و روشها از برنامهکردن آن

های معلمان موفق، با همکاران خود و با گروهاز طرف دیگر، مداوم و مؤثری با والدین برقرار کند. 

لمان مع کنند.رفت دانش کمک میکنند و اثربخشی مدرسه و پیشطور گروهی کار میای بهحرفه

آموزان خاص به یکدیگر باید باهم ارتباط علاوه بر اهداف یادگیری، جهت گزارش شرایط دانش

 ای را دارا باشند.های حرفهداشته باشند. لذا معلمان باید مهارت ارتباط با همکاران و گروه

های ود وضعیت صلاحیتترین پیشنهادات و راهکارهای منتج از پژوهش به منظور بهبمهم

 اند از؛ای معلمان عبارتحرفه

صورت جامع و دقیق مشخص گردد ای معلمان بههای حرفهصلاحیت گرددپیشنهاد می -

علاوه بر جذب  های مشخص شده صورت پذیرد.و جذب دانشجو معلمان بر اساس شاخص

لازم به و تربیت معلمان لازم است در جهت جذب و تربیت مدیران مدارس نیز دقت 

ها و عمل آید. با توجه به نقش کلیدی و مهم مدیران مدارس لازم است افراد با مهارت

دار این وظیفه باشند. لذا در این رابطه باید شایستگان و افراد های سطح بالا عهدهتوانایی

 دار مسئولیت مدیریت مدرسه باشند.باصلاحیت بالا عهده

نظام ارزیابی عملکرد معلمان را بر مبنای  وپرورشگردد نظام آموزشپیشنهاد می -

ها را ای طراحی کرده و بر مبنای آن میزان برخورداری از صلاحیتهای حرفهصلاحیت

وپرورش لازم است نظام آموزش مند موردسنجش و ارزیابی قرار دهد.طور دقیق و نظامبه

امعه توجه وپرورش و جای معلمان در تمام سطوح آموزشهای حرفهمسئله صلاحیت

های مدیریتی وجود جدی شود و جهت بهبود کیفیت معلمان عزم راسخ در تمام رده

داشته باشد. همچنین با توجه به اثرات سو معلمان فاقد صلاحیت مدیریت آنان را با 

 جدیت در دستور کار قرار دهند.

 ،های مختلف تعلیم و تربیتهای علمی در زمینهجهت هماهنگی معلمان با پیشرفت -

هایشان و آموزان، توسعه دانش، نگرش و مهارتهماهنگی با نیازهای جدید دانش

 فراهم ای آنان راای حرفهدرنهایت سازگاری با شرایط تغییر بایستی مقدمات توسعه
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باشد. معلمان فاقد ای معلمان میهای توسعه حرفهساخت. آموزش یکی از وسیله

ای معلمی نیست لازم است در اردهای حرفهصلاحیت که قادر به رعایت حداقل استاند

های لازم جهت ایجاد تغییرات در آنان ارائه شود. های آنان آموزشحوزه ضعف و کاستی

های آموزشی تخصصی، بر مبنای نیازهای آموزشی معلمان، با گردد دورهپیشنهاد می

ای جهت های عملی و جذاب توسط مدرسان و مربیان قابل و حرفهمحتوایی غنی و روش

 توسعه و توانمندسازی معلمان برگزار شود.

ریزی دقیقی صورت پذیرد. در این گردد جهت توانمندسازی معلمان برنامهپیشنهاد می -

های توانمندسازی از طریق متخصصان آموزشی، همکاران، گردد برنامهرابطه پیشنهاد می

 مدیران و خود معلمان در دستور کار قرار بگیرد.

 منابع
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