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 چکیده 
 از آن اعتبارسانيي  و جهاايي  هااي ويژگي با متناسب معلمي هايصالحيت الگوي طراحي پژوهش اين هدف

 و( کيفاي -کماي ) اکتشاایي  آميختاه  پاژوهش  اييام روش. است يمويه معلمان و تربيتي علوم متخصصان يظر

 7961-66 تحصايلي  سال در تهران شهر يمويه معلمان و يتربيت علوم متخصصان از يفر761 آن آماري جامعه

 باه  کاه  باشندمي تربيتي علوم متخصصان يفر 91 و يمويه معلمان آن يفر 08 که يفراست 771 آماري يمويه و

 ابااار  تادوين  باه   کيفاي  صاور   باه   ابتدا  تحقيق اين در. شديد ايتخاب ايطبقه تصادیي گيرييمويه روش

 يظاران صااحب  توسا   پرسشنامه محتوايي و صوري روايي و اقدام محتوا تحليل و( هساخت محقق پرسشنامه)

 در و گردياد  محاسابه  60/8 کرايباخ آلفاي ضريب محاسبه طريق از مقدماتي اجراي از پس آن پايايي و ييدتأ

 ايهحری هايصالحيت که دهدمي يشان پژوهش هاييایته. گرديد اجرا شده طراحي  اباار( کمي) دوم مرحله

  (خودشناساي  و ساازمايي / تخصصاي  ارتباا،   برقاراري  پاداگويي   داياش ) ايحریه دايش شامل بعد پنج در

 هااي  تواياايي   (ارزشايابي  و یناوراياه    تيماي  کار موثر  ارتبا، برقراري تدريس  مهار ) ايحریه هايمهار 

 ايحریاه  هااي يگارش   (رهباري   تحليلاي / ذهناي  تواياايي  مسالله  حل ايتقادي  تفكر  خالق تفكر) ايحریه

 ديادگاه  کراساي  ودم يگااه  کنشاي  پايش  يگارش  مثبت  دگرباوري/معلمي خود يگرش العمر  مادام يادگيري)

 آزماون  بررساي . باشاد ماي ( ارتبااطي   و عاطفي  ریتاري  اخالقي ) ايحریه هايويژگي و( محوري آموزدايش

. دارد معنااداري  تفااو   يكديگر با ايتظار مورد و شده شاهدهم مقادير ها مؤلفه اين تمامي در داد يشان دوخي

 علوم متخصصان يظر از را اهميت بيشترين خودشناسي دايش و تخصصي دايش ارتبا،  برقراري دايش يهايتاً 
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 مقدمه

هااي تعلايو و تربيات اماري     هاي بهينه و کارآمد در يظاام يياز به حرکت کيفي به سمت آموزش

اي اساسااً  رود  زيرا يكي از عوامل مهو پيشریت و توسعه هر جامعاه بديهي و ضروري به شمار مي

بع ايساايي  . آموزش و پرورش در تربيت مناباشدها ميمنابع و ييروي ايسايي و چگويگي تربيت آن

اي براي آينده جامعه از يك سو و در تربيت معلمان تأثيرگذار و اثربخش از ساويي ديگار وفيفاه   

حياتي و اساسي دارد. در عصر حاضر اصالح کيفيت آموزش و پرورش در گرو اصاالح اساساي در   

 Mollayi Nejhad, 2010 &Emam Jomeh ,) معلماان اسات   7ايهاي حریاه کيفيت و مهار 

ايد که هر بهباود و اصاالحي در کيفيات    اي دريایتهطور یرايندهدهه گذشته  مربيان به طي .(12

کنند  تا حد زيادي به کيفيت آموزشي که معلمان آموزان دريایت ميآموزش و پرورشي که دايش

تاا حاد زياادي     2توان گفات اثربخشاي آموزشاي   دهند بستگي دارد  با ايدکي اغماض ميارائه مي

 (.Nasiri & Abdolmaleki, 2014, 67) ربخشي معلو استوابسته به اث

به توايايي معلو در برآوردن ييازها و مطالبا  حریه تدريس به مياايي کاایي و باا    9صالحيت معلو

کاه ايان   شاود باه طاوري   گفته مي 6و يگرش 1  مهار 1اي يك پارچه از دايشاستفاده از ميموعه

هااي  صالحيت(. Niknami & Karimi, 2009, 4)ابدميموعه در عملكرد و بازتاب معلو تيلي ي

و خواسات ايگياشاي اسات کاه تحقاق ماؤثر        1اي معلمان  يظامي از دايش  مهار   تواياييحریه

هااي  صاالحيت (. Bjckice & et al, 2010, 202)"کنداي را یراهو ميهاي آموزش حریهیعاليت

ج(  هااي عااطفي  صاالحيت  اي معلمان شامل الا(( صاالحيت هااي شاناختي ب(    ضروري حریه

اي معلماان زباان   هاي حریاه در خصوص صالحيت (. Korthagen, 2004)هاي مهارتي صالحيت

هاي مربو، باه  صالحيت"کند: اي معلمان را با اين عناوين ذکر ميهاي حریهايگليسي  صالحيت

العمار   هااي ياادگيري ماادام   هااي درساي  صاالحيت   هااي پاژوهش  صاالحيت   رشته  صالحيت

هاي هاي ارتباطا   صالحيتهاي عاطفي  صالحيتیرهنگي  صالحيت –هاي اجتماعي صالحيت
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در اياات  متحاده    (.167Selvi ,2010 ,)"طالعاا  و ارتباطاا ( و محاي  زيسات    )یناوري ا7یاوا

اي به مؤسسه ديگر متفاو  است. از آمريكا دوره تربيت معلو  از ايالتي به ايالت ديگر و از مؤسسه

تاااريخي آمااوزش و پاارورش در ايالاات متحااده  اسااتايي و ايااالتي بااوده اساات و بنااابراين لحااا  

  (.USDE, 2006) شوداستايداردها و اجازه تدريس بر اساس قوايين ايالت تعيين مي

هاا   ها  باورها  ریتارها  گرايشتاکيد بر ايتقال  تحويل  ارايه و تثبيت ارزش "تعليو يا آموزش"در 

هاي گوياگون و متنوعي است کاه  ها و گسترهها در زمينهها و مايند آنها  مهار ها  دايشيگرش

اي و حساب شاراي  یرهنگاي  اجتمااعي      اين موارد ممكن است بنابر مقتضيا  محلي و منطقاه 

کيد بار تقويات  اساتقرار     توجه و تأ "تربيت يا پرورش"ما در اقتصادي و...متغير و متفاو  باشد. ا

ايد و با یطر  و يهااد ايساان   ازي ويژگي يا صفاتي از ايسان دارد که جهان شمولبرجسته و بارزس

باشند و بدون توجه به شراي  و مقتضيا  زودگذر یرهنگي  اجتمااعي و...يااد هماه    هماهنگ مي

 ,Saif Naraghi and Naderi)هاا مقباول و پسانديده اسات     هاا و زماان  ها در همه مكانايسان

2010, 4.)  

هش محقق بر آن اسات کاه باه طراحاي و تادوين الگاو جاامع و مناسابي در ماورد          در اين پژو

المللاي براردازد و ايان الگاو را ماورد      هاي معلمي متناسب با استايدارهاي جهايي و بينصالحيت

ارزشيابي توس  متخصصان علوم تربيتي و معلمان يمويه قرار دهد  ايتظاار دارد ايان الگاو ماورد     

بندي معلمان با توجاه  هاي مختل( تربيت معلو و مسلولين طرح رتبهزهاستفاده مسلولين در حو

هاي مورد قبول  قرار گيرد و از اين طريق گامي ماؤثر در پيشابرد اهاداف    ها و مقياسبه شاخص

 عالي يظام تعليو و تربيت کشور برداشته شود.

باااره ( در2878تااا  2888هااايي کااه در مااد  ده سااال)از سااال بااا ماارور و تحلياال مقالااه

 شاده هاي دبيران عصر اطالعا  را شناساايي  شده است  مهار هاي مورديياز دبيران چاپمهار 

کاارگيري  شاناختي آماوزش  مهاار  در باه    ايد از: آشنايي با مبايي یلسفي و رواناست که عبار 

هاي تدريس  مديريت کالس درس  طراحي آموزشي  مهار  استفاده از یناوري اطالعاا  و  شيوه

 (.Avalos, 2011)"باطا ارت

هاايي    آمادگي و ارزشهاها  آگاهيايواع مختل( مهار  (.Claussen, 2010)ایراد متعددي 

: داياش عماومي   ايد که عبارتند ازبندي کردهمد بايد به آن ميها شويد را طبقهرا که معلمان کارآ

 ع و احوال دايش آموزان آگاهي از محتواي آموزشي آگاهي از اوضا آگاهي از مواد درسي  آموزش 

 هاا. مهاار  و تمايال کاار باا ب اه       آگاهي از یرهنگ ها  زبان ها و اجتماعا  متفااو  و داياش  

                                                           
7 Information and Communication Technologies (ICI) 
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Cardinals (2006)  وRichadsoon (2008)      که با اساتفاده از روش آمااري تحليال عااملي و  

مهاارتي   گر آن است کاه ويژگاي هااي آموزشاي و      بيانليل عاملي اکتشایي اييام شده استتح

اي باه  هااي آموزشاي حریاه   ه دايشيويان يك استاد بايد مهار باشد. از ديدگااستادان پايين مي

رسات  ويژه استفاده از تكنولويي آموزشي و وسايل کمك آموزشي و اهداف آموزشاي و کااربرد د  

 .  ارزيابي را آگاهي داشته باشد

ن طرح معلمي در مورد تاأثير  با عنوان ديدگاه دايشيويا Saka (2009)ایته هاي پژوهشي ي

ان داده اسات کاه باراي توساعه     تمرين مدرسه اي به توسعه مهاار  هااي حریاه اي آياان  يشا     

هاي تدريس در يك مدل آموزشي طراحي شده بسيار مهاو و  اي آگاهي از روشهاي حریهمهار 

 ده کنناد. اار و وساايل آموزشاي اساتفا   ضروري است و دايشيويان طرح معلمي بايد بتوايند از ابا 

اي هااي حریاه  هاي قبل از خدمت و ضمن خدمت را در توسعه مهاار    آموزشهاچنين يایتههو

در تحقيقي که به بررساي   Chansiri & Srisa-ard (2010)معلمان بسيار مؤثر يشان داده است. 

پاردازد:  وزش ابتدايي در منطقاه تايلناد ماي   بهسازي شايستگي شغلي معلمان دیتر کميسيون آم

هاي شغلي در معلمان را شامل پيشریت  کار تيماي  خادما  خاوب  خاود بهساازي       شايستگي

 71  اين تحقياق  دايدپيشریت يادگيريده  طراحي يادگيري  مديريت کالس و تيايه و تحليل مي

ها شامل آموزش  کارگاه اين روشروش بهسازي شايستگي شغلي معلمان را پيشنهاد کرده است 

گري  آموزش ماداوم  يشسات و گفتگاو  طویاان     وردي  سفرهاي علمي  مربي  مطالعه مآموزشي

آیريني  خودشناساي و یعاال باودن    هاي کاار   سمينار  کنترل  یعاليتهاي مديريتي  بازيیكري

 باشد.  مي

 

 چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش

يظاران و  احبو صا گران ها  الگوها و يظرا  برجسته پژوهشبررسي مبايي يظري مشتمل بر مدل

اي باه معنااي عاام و صاالحيت حریاه      هاي تيرباي پيراماون صاالحيت   چنين پويش پژوهشهو

هاي داياش   ها بر حيطهلمي بيش از ساير حيطهمعلمان به معناي خاص  يشان داد  صالحيت مع

تاوان طيا( وسايعي از    مهار   توايايي  يگرش و ويژگي تأکيد يموده است. در اين تأکيادا  ماي  

ويژگاي  جايماايي يماود. ايان      هاا را در حيطاه  هاا و پاژوهش  هاي عنوان شده در مدلتصالحي

 ها خواهد شد.هاي هر يك از اين حيطهبندي سبب يكرارچگي و ايسيام مؤلفهتقسيو

هااي  توان صاالحيت ها  ميتر و در وهله بعد  در هر يك از اين حيطهعالوه بر آن به شكلي دقيق

باراين اسااس در مادل     هاي مختل( را تعيين و جايمايي يمود.و پژوهش هااي مد يظر مدلحریه
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اوليه پژوهش حاضر در پنج بعد کلي دايش  مهار   توايايي  يگرش و ويژگاي ماورد توجاه باوده     

 است.

 

 
(1317ای معلمان )ماجدی، های حرفههای صالحیتها و مؤلفه. حیطه1جدول  

حیطه 

 صالحیت
 هامؤلفه ابعاد

ش
داي

ي ح
ها

ریه
ي
ا

 

 دايش پداگويي

  شااناخت یراگيااران و ييازهاااي آيااان  (Ghoorchian, 2000) دايااش تاادريس

(Karimi, 2009 ) صالحيت آموزشي (Farzaneh et al, 2015 )   دايش تخصصاي

پااداگويي   (Hantly, 2013)آمااوز شااناخت دايااش   (Vaezi, 2013)تاادريس 

(Koster et al, 2005)   ز بودن دايش تدريسبه رو (Karimi, 2009 ) 

دايش برقراري 

 ارتبا،

 ,Vaezi)  درک خا  مشااي آموزشااي مدرساه   (Ghoorchian, 2000) ارتباا، 

شاناخت   ( Karimi, 2009) آگااهي و درک ديگاران و برقاراري ارتباا،      (2013

هاي یاردي  در يظر گریتن تفاو  ( Hatami, 2004)آموزان هاي یردي دايشتفاو 

   (Martinet et al, 2000)آموزان دايش

دايش 

 تخصصي/سازمايي

 تسال  باه رشاته تخصصاي خاويش      ( Karimi, 2009)آگاهي از ساختار سازمايي 

(Rauf, 2007  )  دايش تخصصاي(Koster et al, 2005)    هااي  آگااهي از ويژگاي

  (Rauf, 2007) آگاهي از دايش موجود جهاايي   ( Karimi, 2009)آموزشي  يظام

 ( Lingard, 2002) يسدايش عميق از موضوع تدر

دايش  

 خودشناسي

آگااهي یارد از صاالحيت خاود      ( Karimi, 2009) آگااهي یارد يسابت باه خاود     

(Vaezi, 2013)        دايساتن يقاا، ضاع( و قاو(Karimi, 2009 )  خاودکنترلي 

(Karimi, 2009 ) سازيدگي یردي  (Rauf, 2007 ) 

 
مهار

ي حریه
ها

ي
ا

 

 مهار  تدريس

معلو به عنوان راهنماي يادگيري )آلترمن   ( Ghoorchian, 2000)تدريس کردن  

و آماادگي  ريااي  برياماه  ( Karimi, 2009)(  مهار  تعيين تكالي( تدريس 2878

 (Ghoorchian, 2000) تدريس

مهار  برقراري 

 ارتبا، موثر

همكاااري کننااده بااا     (Koster et al, 2005)ارتباطااا  دايااش تخصصااي    

برقراري ارتبا،  ( Lingard, 2002) هاي ارتباطيار مه(  Alterman, 2010)اوليا

برقراري ارتبا، صحيح به صور  شفاهي و کتبي باا   ( Karimi, 2009)موثر با اوليا 

 .(Martinet et al, 2000) همكاران

 مهار  کار تيمي

به اشتراک گذاشاتن داياش و تيربياا      ( Karimi, 2009)توان اييام کار گروهي 

(Karimi, 2009 ) رياي  سازمايدهي و يظار  بر کار گروهي بريامه(Martinet et 

al, 2000)  کارگروهي (Lingard, 2002 )  مشارکت در توسعه گروهي(Karimi, 

یاراهو يماودن    ( Karimi, 2009)مشارکت دادن ایراد در جريان آماوزش   ( 2009

 ( Karimi, 2009)زمينه کار گروهي 
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 مهار  یناورايه

مهاار  اساتفاده از     (UNESCO, 2011) وري اطالعا  و ارتباطاا  استفاده از ینا

اساتفاده از ینااوري در    ( Karimi, 2009)یناوري اطالعا  و ارتباطا  در آماوزش  

 Koster et)استفاده ز یناوري اطالعا  در تادريس  ( Karimi, 2009)خلق دايش 

al, 2005)       کمك باه یراگياران در مهاار  یناوراياه(Karimi, 2009)    صاالحيت

 (.Farzaneh et al, 2015)یناوري 

 مهار  ارزشيابي

 ,UNESCO)ارزشاايابي ( Karimi, 2009)توايااايي یراينااد و يتييااه ارزشاايابي 

توايايي ارزيابي مانظو پيشاریت تحصايلي     ( Karimi, 2009)خودارزيابي   (2011

(Hatami, 2004  ) گاارش پيشریت یراگيران(Karimi, 2009) 

ي
تواياي

ي
ها

 
حریه

ي
ا

 

توايايي تفكر 

 خالق

ايعطاف پاذيري   ( Hatami, 2004)خالقيت و يوآوري  ( Karimi, 2009)خالقيت 

 ( Alterman, 2010) مبتكر ( Hatami, 2004)یكري 

توايايي تفكر 

 ايتقادي

توايايي ارائه باازخورد   ( Karimi, 2009)پذيري ايتقاد ( Karimi, 2009)تفكر يقاد 

 ( Karimi, 2009) تواياايي گاریتن و دادن باازخورد     (Vaezi, 2013) مساتمر 

 .(Vaezi, 2013)قضاو  مبتني بر منطق 

توايايي حل 

 مسلله

  ( Lingard, 2002) حل مسلله

توايايي 

 ذهني/تحليلي

 ( Farzaneh et al, 2015) تواياايي یكاري    ( Karimi, 2009)کنيكاوي ذهناي  

  (Karimi, 2009)مهار  تفكر 

 رهبريتوايايي 

 ماديريت کاالس   ( Karimi, 2009)تواياايي مشااوره و هادايت داياش آماوزان      

(UNESCO, 2011 )   توايايي ايياد ايگياه در ديگاران(Karimi, 2009 )  ايي توايا

 .(Vaezi, 2013) ايياد ايگياه

ش حریه
يگر

ي
ا

 

يادگيري مادام 

 العمر

 (Karimi, 2009)يادگيريده بودن   (Vaezi, 2013)يادگيري مادام العمر 

 .(Karimi, 2009)يگرش معلمي   (Vaezi, 2013) يگرش معلمي يگرش معلمي

خودباوري و دگر 

 باوري مثبت

باورهاي درخور و صاحيح يسابت باه     ( Rauf, 2007) باورهاي مثبت در باره خود  

باورهااي مناساب و ساازگار دربااره      ( Rauf, 2007) جامعه  مردم و ریتاار آن هاا   

 .(Rauf, 2007) ف هاي جامعه مقاصد و هد

يگرش پيش  

 کنشي

خودارزياابي و خاودراهبري     (Koster et al, 2005)يگرش پيش کنشي و کنيكاو 

(University of Iowa, 2005)  

 .(Ramsdan Teachers, 2001)يك روش ثابت وجود يدارد  يگاه دموکراسي 

آموز ديدگاه دايش

 محوري

  .(University of Iowa, 2005)محوري آموز و بينش دايشديدگاه  

ي
ويژگ

ي 
حریهها
ي
ا

 

هاي ويژگي

 اخالقي

 ( Karimi, 2009)احتاارام و ادب (  Ghoorchian, 2000)مسااووليت پااذيري 

 ,Karimi)داشاتن خلاق و خاوي خاوش      ( Karimi, 2009)شخصايت معلماي   

  هاا و اخالقياا  پايبنادي باه ارزش   ( Karimi, 2009)صداقت و درساتي   ( 2009
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(Karimi, 2009 ) اي تعهد حریه(Karimi, 2009) 

هاي ويژگي

 ریتاري

هاااي دينااي در کااار رعاياات ارزش ( Hatami, 2004)پشااتكار و جااديت در کااار 

(Hatami, 2004 )  صالحيت ریتاري(Farzaneh et al, 2015.) 

هاي ويژگي

 عاطفي

 ,Karimi)ان گذاري و عالقاه منادي باه یراگيار    ارزش ( Karimi, 2009)همدلي 

آموزان حمايت و پشتيبايي عاطفي از دايش  (Vaezi, 2013)ثبا  عاطفي  ( 2009

(Karimi, 2009 )       آماوزان  اييااد محيطاي امان عااطفي باراي داياش(Karimi, 

 ( Hatami, 2004) مندي به تعليو و تربيتعالقه ( 2009

هاي يويژگ

 ارتباطي

 ( Karimi, 2009)ويي باه ديگاران   پاساخگ  ( Karimi, 2009)احترام به ديگاران  

 ( Karimi, 2009)هاي یردي درک تفاو   (Vaezi, 2013)داشتن روحيه جمعي 

 ,Hatami)داشتن روحيه همكاري باا مدرساه    ( Hatami, 2004)برخورد مناسب 

2004) 
 

 

اي معلمان را در پنج حيطاه تادوين   هاي حریهتوان مدل اوليه صالحيتبراساس جدول یوق  مي

 مود. ي

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. مدل مفهومی اولیه پژوهش1شکل  

 

ييگرش پيش کنش خود/دگر باوري مثبت يگرش معلمي يادگيري مادام العمر دايش آموز  ديدگاه يگاه دموکراسي 

 محوري

هاي اخالقيويژگي  

هاي ریتاريويژگي  

هاي عاطفيويژگي  

هاي ارتباطيويژگي  

 دايش پداگويي

،دايش برقراري ارتبا  

دايش 

 تخصصي/سازمايي

 دايش خودشناسي

مهار  برقراري  مهار  تدريس

 ارتبا، موثر

 مهار  ارزشيابي مهار  یناورايه مهار  کار تيمي

اهصالحیت

ای ی حرفه

 معلمان

های ویژگی

ایحرفه  

نگرش 

ایحرفه  

دانش 

ایحرفه  

توانایی 

ایحرفه  

مهارت 

ایحرفه  

قتوايايي تفكر خال قاديتوايايي تفكر ايت  يليتوايايي ذهني/تحل توايايي حل مسلله   توايايي رهبري 
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باشد. حيطه ديگري که در صالحيت  صالحيت معلمي اي ميحيطه اول تحت عنوان دايش حریه

هااي  اي معلمان به عنوان يك حيطه مهو شناسايي شده است  حيطاه مهاار   و صالحيت حریه

 د توجه ديگري است. اي حيطه مورهاي حریهاي مي باشد. حيطه تواياييحریه

اي مورد تاکيد بوده است يهايتاَ هاي حریهاي است که يگرشيگرش ييا بخش مهمي از يك حریه

 اي ييا مورد توجه بوده است.هاي حریهکه حيطه ويژگياين

 روش پژوهش

بوده است و از  همبستگي -ها توصيفيآوري دادهع کمي و از حيث جمعپژوهش حاضر از يو

جامعه آماري پژوهش را متخصصان علوم تربيتي از  .رودهاي کاربردي به شمار ميزمره پژوهش

  61-66يفر و معلمان يمويه شهر تهران در سال تحصايلي   18هاي شهر تهران به تعداددايشگاه

در اين پاژوهش    دهند. به منظور تعيين حيو يمويه جامعه آمارييفر تشكيل مي 771به تعداد 

يموياه تعياين و    حياو   7ا وحيو جامعه مادر  با استفاده از جادول مورگاان  هبا توجه به ويژگي

يفار و متخصصاان علاوم تربيتاي     08اي معلمان يموياه  گيري تصادیي طبقهبراساس روش يمويه

 يفر يمويه پژوهش ايتخاب شده است. 771يفر جمعا 91
 

 ابزار پژوهش

اي معلماان از  هاي حریهتبه منظور ارزيابي صالحي ای:های حرفهنامه صالحیتپرسش 

سوال که براساس مدل مفهومي پاژوهش در پانج بعاد     776پرسشنامه محقق ساخته به تعداد 

سامايدهي شده است استفاده شد. به منظور بررساي رواياي ابااار از رواياي محتاوايي و صاوري       

و تأييد  تن از خبرگان و يخبگان علوم تربيتي مورد بررسي 78استفاده شد بدين ترتيب که يظر 

قرار گریت. به منظور بررسي قابليت اعتماد پرسشنامه از آلفاي کرويباخ استفاده شد که ضاريب  

  61/8اي چنين ضريب آلفاي کرويباخ بعد دايش حریههو به دست آمد. 60/8آلفاي پرسشنامه 

هاي و ويژگي 60/8اي   يگرش هاي حریه69/8اي هاي حریه  توايايي61/8اي هاي حریهمهار 

 بدست آمده است. 60/8اي حریه
 

 هایافتـه

يتايج بدست آمده از آمار جمعيت شناختي يمويه پژوهش در خصاوص جنسايت يشاان داد    

درصاد از   0/11چناين  اياد. هاو  درصد مارد باوده   1/22درصد از معلمان يمويه زن و  1/11که 

                                                           
7  Morgan 
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يد. به منظور بررسي ادرصد را متخصصين مرد تشكيل داده 2/11متخصصان علوم تربيتي زن و 

 دو استفاده شده است:يظر متخصصان علوم تربيتي و معلمان يمويه از آزمون خي

اي يشان از معناداري بررسي يظر معلمان يمويه و متخصصان علوم تربيتي در مورد دايش حریه

(  2/22هاي مشاهده شده و مورد ايتظار )آزمون خي دو داشته است به عبار  ديگر  بين یراوايي

هاي مشاهده شده وضعيت مطلوبي را از اين بعد يشان تفاو  معناداري وجود دارد و یراوايي

 دهد.مي
 

 

 "ای حرفهدانش "و متخصصان علوم تربیتی در خصوص بعد   . توزیع نظر معلمان نمونه2جدول

 شاخص ها

گروه های مورد 

 مطالعه

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي درصد واييیرا درصد یراوايي 

 8 8 6 9 8 8 26 78 16 28 معلمان نمونه

متخصصان علوم 

 تربیتی
98 90 26 96 2 9 76 28 7 7 

 = میزان ریسک خطاپذیری  01/0   

 = درجه آزادی   0

 = خی دو   86.61
 

اي يشان از معناداري ار  حریهبررسي يظر معلمان يمويه و متخصصان علوم تربيتي در مورد مه

داشته است به عبار  ديگر  بين  888/8و سطح معناداري  29/20آزمون خي دو با مقدار 

هاي (  تفاو  معناداري وجود دارد و یراوايي2/22هاي مشاهده شده و مورد ايتظار )یراوايي

 دهد.مشاهده شده وضعيت مطلوبي را از اين بعد يشان مي
 

 "ای حرفهمهارت "ظر معلمان نمونه و متخصصان علوم تربیتی در خصوص بعد . توزیع ن3جدول

 شاخص ها

گروه های مورد 

 مطالعه

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي 

 8 8 6 9 26 78 92 77 21 0 معلمان نمونه

متخصصان 

 علوم تربیتی
71 27 29 26 27 26 71 70 2 9 

 = میزان ریسک خطاپذیری  01/0   

 = درجه آزادی   0

 = خی دو   28.23
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اي يشان از معناداري بررسي يظر معلمان يمويه و متخصصان علوم تربيتي در مورد توايايي حریه

گر  داشته است به عبار  دي 81/8و مياان ريسك خطاپذيري  61/26آزمون خي دو با مقدار 

هاي (  تفاو  معناداري وجود دارد و یراوايي2/22هاي مشاهده شده و مورد ايتظار )بين یراوايي

 دهد.مشاهده شده وضعيت مطلوبي را از اين بعد يشان مي
 "ای حرفهتوانایی ". توزیع نظر معلمان نمونه و متخصصان علوم تربیتی در خصوص بعد 0جدول

 شاخص ها

گروه های 

 مورد مطالعه

 خیلی کم کم متوسط زیاد یلی زیادخ

 درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي 

 8 8 72 1 91 72 90 79 72 1 معلمان نمونه

متخصصان 

 علوم تربیتی
72 71 76 21 29 26 28 21 2 9 

 = میزان ریسک خطاپذیری  01/0   

 = درجه آزادی   0

 = خی دو   21.67

 

اي يشان از معناداري ررسي يظر معلمان يمويه و متخصصان علوم تربيتي در مورد يگرش حریهب

هاي مشاهده شده و مورد داشته است به عبار  ديگر  بين یراوايي 71/97آزمون خي دو با مقدار 

هاي مشاهده شده وضعيت يسبتا مطلوبي را (  تفاو  معناداري وجود دارد و یراوايي2/22ايتظار )

 دهد.ز اين بعد يشان ميا
 

 

 "ای حرفهنگرش ".توزیع نظر معلمان نمونه و متخصصان علوم تربیتی در خصوص بعد 1جدول

 شاخص ها

گروه های مورد 

 مطالعه

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي 

 8 8 6 2 26 78 17 71 27 1 معلمان نمونه

متخصصان 

 علوم تربیتی
76 21 28 21 27 26 71 27 7 7 

 = میزان ریسک خطاپذیری  01/0   

 = درجه آزادی   0

 = خی دو   31.17
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اي يشان از معناداري بررسي يظر معلمان يمويه و متخصصان علوم تربيتي در مورد ويژگي حریه

هاي مشاهده شده و مورد عبار  ديگر  بين یراوايي داشته است به 78/61آزمون خي دو با مقدار 

هاي مشاهده شده وضعيت مطلوبي را از اين (  تفاو  معناداري وجود دارد و یراوايي2/22ايتظار )

 دهد.بعد يشان مي
 "ای حرفهویژگی ".توزیع نظر معلمان نمونه و متخصصان علوم تربیتی در خصوص بعد 6جدول

 شاخص ها

گروه های مورد 

 العهمط

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي 

 8 8 9 7 72 1 92 77 11 76 معلمان نمونه

متخصصان 

 علوم تربیتی

26 96 21 98 28 21 2 9 7 7 

 = میزان ریسک خطاپذیری  01/0   

 = درجه آزادی   0

 = خی دو   67.10

 

اي يشان از معناداري آزمون خي دو با حریه بررسي يظر معلمان يمويه در مورد متغير صالحيت

هاي مشاهده است به عبار  ديگر  بين یراوايي 81/8و مياان ريسك خطاپذيري  72/68مقدار 

هاي مشاهده شده وضعيت در (  تفاو  معناداري وجود دارد و یراوايي2/22شده و مورد ايتظار )

 دهد.اي يشان ميهاي حریهيسبتاً مطلوبي را از صالحيتحد 
 

 "ای حرفهصالحیت  ". توزیع نظر معلمان نمونه و متخصصان علوم تربیتی در خصوص 7جدول

 شاخص ها

گروه های مورد 

 مطالعه

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي درصد یراوايي 

 8 8 8 8 92 77 21 6 90 79 معلمان نمونه

متخصصان 

 علوم تربیتی
71 76 99 17 21 98 1 6 7 7 

 = میزان ریسک خطاپذیری  01/0   

 = درجه آزادی   0

 = خی دو   60.126
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گويي به اين سؤال  با توجه به يظرا  متخصصان علوم تربيتي و معلمان يمويه در براي پاسخ

ها رتبه اي احصا شده در اين پژوهش  صالحيتهاي حریهيك از صالحيتخصوص اهميت هر 

باشد. آزمون یريدمن با درجه ها ميدهنده مياان اهميت و تأکيد بر آنبندي شده است که يشان

 ها ييا محاسبه گرديد.هاي مؤلفه  بدست آمد و رتبه888/8و سطح معناداري  29آزادي
 

 

 ای پژوهشه. آزمون فریدمن مؤلفه8جدول 

 سطح معني داري درجه آزادي خي دو تعداد

779 10/686  29 888/8  

 

آمده است  از يظر متخصصان علاوم تربيتاي و معلماان يموياه  داياش       6طور که در جدول همان

  داياش  10/28  داياش تخصصاي باا رتباه مياايگين      21/27برقراري ارتباا، باا رتباه مياايگين     

  ويژگاي اخالقاي باا    87/76مهار  تدريس با رتبه مياايگين    16/76خودشناسي با رتبه ميايگين

  ويژگي ریتاري باا رتباه مياايگين    10/76  ويژگي ارتباطي با رتبه ميايگين 71/71رتبه ميايگين 

   79/72آموزمحاوري باا مياايگين    و يگرش دايش 99/72  يگرش معلمي با رتبه ميايگين 71/76
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 گیریبحث و نتیجه

هااي  متناساب باا ويژگاي    اي معلماي هاي حریاه طراحي الگوي صالحيتبا هدف  پژوهش حاضر

جهايي و اعتبارسنيي آن از يظر متخصصان علاوم تربيتاي و معلماان يموياه ايياام شاده اسات.        

  Emam Jomeh and Mollayi Nejhad (2011) هايضرور  و يتايج پژوهش حاضر با پژوهش

(Mollayi Nejhad (2012  (Chansiri (2010           هاو راساتا باوده اسات کاه در تماامي ايان

اي معلمان پرداختاه شاده اسات و از زوايااي     هاي حریهها بر اهميت و ضرور  صالحيتپژوهش

 ها پرداخته شده است.مختلفي به بررسي و شناسايي و ارزيابي اين صالحيت

اي از دايش  يگرش  مهار  و ساير خصوصيا  شخصي وابسته کاه درياك   صالحيت به ميموعه 

توايد مي گردد ود آن شغل همبستگي دارد  اطالق ميگذارد  با عملكربخش اصلي شغل تأثير مي

گياري شاود و از طرياق باازآموزي و تيرباه      شده ايدازهدر مقايسه با استايداردهاي کامالً پذيریته

يابد. اين يگاه به صالحيت سبب پرداختن به ابعاد مختل( آن از جمله داياش   توسعه و بهبود مي

هاي اي مناسب شغلي مهو هستند. صالحيتشود که برميهايي در ایراد يگرش  مهار  و ويژگي

تزم  اي حریههاي ني ييست و در ترسيو مفهوم صالحيتاي معلمان ييا از اين قاعده مستثحریه

اي  شاامل داياش پاداگويي  داياش     حيطه دايش حریاه  است که اين ابعاد مورد توجه قرار گيرد.

 هااي باشاد کاه پاژوهش   ياش خودشناساي ماي   برقراري ارتبا،  دايش تخصصي و ساازمايي و دا 

(Farzaneh et al (2015  (Hantly (2008  (UNESCO (2011  (Vaezi (2013 و(Karimi 

اياد. داياش تعلايو و تربيات کاه از آن باه       ها ييا بر اين ابعاد تأکيد يمودهو ساير پژوهش  2009)

ياك معلاو باياد دارا باشاد.     هايي است که ترين دايششود از جمله مهودايش پداگويي تعبير مي

معلمي هنر تعليو و تربيت است و اين دايش  براي تحقق چنين هنري  ضروري است. معلمي جا 
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با ايياد برقراري ارتبا، موثر  به سراييام يميرسد و ياك معلاو باراي اينكاه بتواياد اييادکنناده       

ياخواسته  با اييااد ياك   هاي يادگيري قلمداد شود  ييازمند دايش برقراري ارتبا، است تا یرصت

يك داياش متاراکو برقاراري ارتباا،     الگوي ارتباطي ضعي(  از اثر عملكرد خود يكاهد و با ايياد 

 . روز ارتباطا  مناسب را ايياد کندثر  بستري براي فهور و بمؤ

باشاد کاه شاامل مهاار      اي ماي هااي حریاه  حيطه ديگر مورد توجه اين پژوهش حيطه مهاار  

قراري ارتبا، موثر  مهاار  کاار تيماي  مهاار  یناوراياه و مهاار  ارزشايابي        تدريس  مهار  بر

ي ماورد  هاا و ساير پاژوهش  Avalos (2005    (Koster et al (2005) هايباشد که پژوهشمي

اياد. اگار معلماي را    اي صحه گذاشتههاي حریهبر اين حيطه صالحيت   Majedi (2018) بررسي

به طور حتو  ميتوان يكي از وفاي( مهو و کليدي معلو را تادريس  يتوان یق  تدريس ياميد  اما 

دايست. ضرور  اين مهار  چنان مبرم است کاه گااهي معلماي و تادريس باا يكاديگر تاداعي        

شود و اساسا کيفيت هنر معلمي يك معلو به درجا  زيادي به کيفيت تدريس او اشااره دارد  مي

یني -هيو آموزشي و تربيتي را در يك ساختار علمياينكه بتوايد در يك یضاي مثبت و یعال  مفا

آموزان منتقل کند و یرصت يادگيري برايشان اييااد کناد. از اينارو مهاار  تادريس از      به دايش

هاي محوري معلمان کالس جهايي اسات. تادريس ماوثر  خاود ييازمناد مهاار        جمله صالحيت

د شده  بستري براي وقاوع ياك تادريس    برقراري ارتبا، موثر است تا معلو بتوايد در ارتبا، اييا

هااي ياك   ترين مهاار  مناسب را یراهو کند  از اينرو  مهار  برقراري ارتبا، موثر  از جمله مهو

هاي یناوري اطالعا  و ارتباطا  و مايناد آن  معلو خواهد بود. مهار  یناوارايه که يافر بر مهار 

ي از امكايا  موجود به سرعت خود را ارتقا است  سبب خواهد شد که معلمان بتوايند با بهره گير

آموزايش یراهو کناد  دهند. يهايتاً اينكه  معلمي ميتوايد مسير درستي براي عملكرد خود و دايش

که بتوايد ارزشيابي درستي از عملكرد خود و دايش آموزايش داشته باشاد. مهاار  ارزشايابي باه     

اوم خود و عملكردش را مورد پاايش و بررساي   دهد که بتوايد به صور  مدمعلو اين امكان را مي

 قرار دهد.

اي معلمان تراز جهايي در پژوهش حاضار  حيطاه تواياايي هااي     هاي حریهحيطه سوم صالحيت

باشد که يافر بر ابعادي از جمله تفكر خاالق  تفكار ايتقاادي  حال مسالله  تواياايي       اي ميحریه

و  Alterman (2005، (French teacjhers (2008) ذهني  تحليلي و توايايي رهبري اسات کاه   

هاي آن بر اين بعد و مؤلفه ها پرداخته است  به بررسي آن  Majedi (2018) که  هاساير پژوهش

هاي جديد تفكر و ايديشيدن اسات و معلماي خواهاد    ايد. معلمي صحنه ايياد روشتأکيد داشته

موزان را توساعه دهاد کاه خاود يياا      آپذيري یكري دايشتر ايعطافتوايست که به شكلي مناسب
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تفكري خالق داشته و توان ايياد الگوهاي ذهني متفاو  را دارا باشد. از اينرو توايايي تفكر خالق 

رود. از طرف ديگر  توايايي ديگري کاه  هاي معلمان در کالس جهايي به شمار مياز جمله ويژگي

تفكر ايتقاادي اسات کاه در پاژوهش     شود سبب تيديد و يو مايدن الگوي ايديشيدن يك یرد مي

حاضر ييا بر آن تاکيد شده است. با گسترش روز ایاون علو و یناوري و پي يده و ايتااعي شادن  

جهان ايسايي  توايايي تحليل رخدادها  محتواها  یرايندها ييازمناد تواياايي ذهناي تحليلاي قاوي      

یناي قابال پذيرشاي از تحليال وقاايع      -هاي علميها گاارهباشد تا یرد بتوايد با استفاده از آنمي

شود. بدست دهد. از اينرو   توايايي ذهني/تحليلي از ملاوما  يك معلو در تراز جهايي قلمداد مي

يهايتاً اينكه راه دايايي  راه برايگيختن خود و ديگران در مسير داياايي محاوري و تعاالي اسات از     

شاود از ديگار تواياايي    ه از آن به رهبري ياد مياينرو توان تاثيرگذاري و يفوذ بر خود و ديگران ک

 هاي يك معلو جهايي است.

باشاد کاه شاامل ابعاادي از     اي ماي هاي حریهشحيطه چهارم مديظر پژوهش حاضر  حيطه يگر

کنشي  يگاه العمر  يگرش معلمي  خودباوري و دگرباوري مثبت  يگرش پيشجمله يادگيري مادام

شاويد کاه در   اي قلماداد ماي  محوري از جمله ابعاد يگرش حریاه آموزدموکراسي و ديدگاه دايش

که  Rauf (2007   (University of Iowa (2005   (Ramsdan teachers (2001) هايپژوهش

سارعت تغييارا  داياش و     ها اشاره شده اسات. بوده است   به آن Majedi (2018) مورد بررسي

کناد کاه معلماان    داوم بر يادگيري را طلب ماي طلبي مداوم يوع بشر  رويكردي مري و کمالیناو

تزم است از اين رويكرد برخوردار بوده و آن را به ديگار ایاراد ايتقاال دهناد. رويكارد ياادگيري       

مداوم  يك رويكرد هميشگي براي يوع بشر در مسير توسعه و تعالي است که ضروري است تحت 

که در آن یارد خاود را در لبااس ياك      آن به توسعه برردازد. معلمي ييازمند يگرش معلمي است

معلو ببيند که يسبت به مصالح ديگر ایراد حساس است و در تالش اسات تاا در ساعاد  ديگار     

ایراد مشارکت داشته باشد. عالوه بر آن  يك معلو بايد يگاه مثبت را در خاود و ديگاران توساعه    

ايياد یرصات هااي یكاري و    رو  تالش براي هاي يادگيري است از ايندهد. معلمي ايياد یرصت

آموزمحوري معلو ييا باشاد  باراي معلاو در    د منبعث از يگاه دموکراسي و دايشتوايعملي که مي

آموزي متفاو  با دايش آموز ديگري است و دييااي خااص   کالس جهايي ضروري است. هر دايش

اه باا تمرکاا بار    خود را داشته و ابعاد و الااما  خود را دارد لذا اييااد بساتري دموکراساي همار    

 ترين ابعاد يگرشي يك معلو تراز جهايي است.عنوان ذينفع اصلي يادگيري از مهوآموز به دايش

اي بوده است که شامل ابعاادي از  هاي حریهآخرين حيطه مورد توجه اين پژوهش  حيطه ويژگي

 Farzaneh et al)هااي هاي اخالقي  ریتاري  عاطفي و ارتباطي است و در پاژوهش جمله ويژگي

(2015، (Koster et al (2005، (Hatami (2004  و(Karimi (2009   کاه   هاا و سااير پاژوهش
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مورد توجه قرار گریته است. معلمي يك اخالق یاضله  قرار گریته  Majedi (2018)مورد بررسي 

اي ياك معلاو   ي حریاه هاترين ابعاد ويژگيهاي اخالقي از جمله مهوايسايي است از اينرو ويژگي

پذيري  احترام و ادب  شخصيت معلمي  صداقت و درساتي  جساار  در بياان     ست. مسلووليتا

هاي اخالقي معلو تراز جهايي است. معلاو  ها سازيده ويژگيتعهد و عفت کالم و مايند اين ويژگي

آماوزان از  در ریتار ييا معلو است از اينرو سكنا  ریتاري معلو ييا قدر  آموزيدگي دارد و دايش

هاي معلاو تاراز جهاايي    هاي ریتاري از جمله صالحيتریتار ييا يادميگيريد. از اينرو  ويژگي اين

هاي عاطفي معلو است از ديگر ابعااد  دهنده ويژگيگردد. برخورد با هييايا  که يشانقلمداد مي

 شود. اي قلمداد ميهاي حریهمهو ويژگي

اي مورد شناسايي شده در ايان پاژوهش   ریههاي حچه عنوان شد  صالحيتطور کلي بنا به آنبه

باشاند کاه ميموعاه کااملي از     ماي  شامل پنج حيطه دايش  مهار   تواياايي  يگارش و ويژگاي   

 دهند.هاي معلو تراز جهايي را از يظر خبرگان و يخبگان مورد تاييد قرار ميصالحيت

 

 پیشنهادهای کاربردی

ج حاصاله پيشانهادهاي زيار در ماورد     براساس الگوي یكاري حااکو بار پاژوهش حاضار و يتااي      

 شود:اي معلمان ارائه ميهاي حریهصالحيت

   در پااژوهش حاضاار از يظاار معلمااان يمويااه و متخصصااان علااوم تربيتااي  بعااد دايااش

اي وضعيت مطلوبي داشته است اما با اين وجود توجه مداوم به بعد هاي حریهصالحيت

که دايش به صور  مداوم يياز باه   اي معلمان يك ضرور  مداوم است چرادايش حریه

 به روز آوري و تيديد دارد.

          معلمان يمويه و متخصصان علاوم تربيتاي براسااس آزماون خاي دو  وضاعيت مهاار

ايد که اگر چه ايان امار يقطاه قاو      اي را ييا مطلوب ارزيابي کردههاي حریهصالحيت

داوم و باه روز آوري  آموزي ييااز باه تمارين ما    معلمان به شمار خواهد ریت اما مهار 

 شود.ها به طور مداوم توصيه ميها دارد از اينرو توجه به مهار مهار 

 اي معلمان از يظر معلمان يمويه مطلاوب و از يظار متخصصاان در    بررسي توايايي حریه

اي معلماان بايش از پايش    هااي حریاه  حد متوس  بوده است. از اينرو توجه به توايايي

ضعيت آن به يسبت ساير ابعاد ييازمناد توجاه بيشاتري باوده     شود چرا که وتوصيه مي

 است.
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 اي معلمان از يظر متخصصان علوم تربيتي و معلمان يمويه يياا  بررسي بعد يگرش حریه

ها بايش از پايش   حاکي از وضعيت يسبتا مطلوبي داشته است که توجه و اهتمام به آن

تا بتوايد رسالت خاود را باه    شود. معلمي ييازمند يگرشي جامع و موثر استتوصيه مي

 درستي به اييام رسايد.

 اي معلمان ييا از يظر معلمان يمويه و متخصصاان علاوم   هاي حریهبعد ويژگي صالحيت

تربيتي  مطلوب ارزيابي شده است ضمن توجه به آن به عناوان ياك يقطاه قاو   اماا      

ياك توصايه   هاا  هاي معلمان چه از يظر جذب و چه از يظار پارورش آن  توسعه ويژگي

 مداوم خواهد بود.

 اي از يظر معلمان يمويه وضعيت يسابتامطلوب اماا از   هاي حریهبررسي متغير صالحيت

يظر متخصصان علوم تربيتي وضعيت در حد متوسطي داشته است لذا باا ماديظر قارار    

اي با توجه به وضاعيت  هاي حریهدادن يظر متخصصان علوم تربيتي  توجه به صالحيت

 اکيد بيشتري قرار دارد.آن  مورد ت

 دايش خودشناسي  توايايي تفكر خاالق  تواياايي    هايي ماينددر پژوهش حاضر صالحيت

تفكر ايتقادي و تواياايي تحليلاي  يگارش معلماي و خودبااوري و دگربااوري مثبات و        

يظران ايرايي بوده اسات کاه   هاي ریتاري  عاطفي  و ارتباطي مورد تأکيد صاحبويژگي

 هاي بومي مورد تأکيد قرار گيرد. ن ابعاد صالحيت  به عنوان صالحيتضروري است اي

 مهار  ارتبا، موثر  توايايي حل مسلله  يگارش   هايي ماينددر پژوهش حاضر صالحيت

آموزمحااوري و يگاااه دموکراسااي  مااورد تاکيااد بيشااتر  کنشااي  يگاارش دايااشپاايش

بار سااختار يظاام     صاحبنظران خارجي بوده است که منبعث از یرهنگ و تفكر حااکو 

آموزش و پرورش اين کشورها مي باشد و يتايج بررسي آزمون خي دو آن ها حكايت از 

 وضعيت يسبتا مطلوبشان داشته است که توجه به آن ها مورد تاکيد است.

 هااي تادريس  کاارتيمي     دايش پداگويي  دايش تخصصي  مهار  هايي مايندصالحيت

ماورد  هااي اخالقاي   العمر و ويژگاي ري  يادگيري مادامیناورايه و ارزشيابي  توايايي رهب

هاا باه عناوان یصال     تاکيد صاحبنظران  داخلي و خارجي بوده است که توجاه باه آن  

اي معلماان تاراز جهاايي توصايه ميشاود چارا کاه ايان         هاي حریاه مشترک صالحيت

المللاي و در کاالس جهاايي از مقبوليات     ها به احتمال بيشتري در یضااي باين  ويژگي

توايايي رهبري و يگاه يادگيري ماادام العماردر    جا که مهار  یناورايه از آن برخورداريد.

 حد متوس  ارزيابي شده است توجه به آن ها ضرور  بيشتري دارد. 
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داياش برقاراري ارتباا،  داياش     در پژوهش حاضر  از يظر خبرگاان و يخبگاان تعلايو و تربيات      

ويژگي اخالقي  ويژگي ارتبااطي  ويژگاي ریتااري     تخصصي  دايش خودشناسي  مهار  تدريس  

آموزمحوري  ده صالحيتي هستند که بيشترين اهميت را باه خاود   يگرش معلمي و يگرش دايش

هاا از يظار   الحيتشاود باا توجاه باه اهميات ايان صا       رو پيشانهاد ماي  ايد از ايان اختصاص داده

 هسازي مورد توجه قرار گيريد.کيد بيشتري در یرايندهاي جذب و آموزش و بيظران  به تأصاحب
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