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چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود صالحیتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی شهرستان گرمسار انجام

یباشد .از
گردید .تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردي و از نظر شيوه گردآوري دادهها ،توصيفي از نوع پيمايشي م 
جامعه آماری  172نفری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرمسار ،براساس جدول مورگان ،نمونه  061نفر انتخاب شد.

برای گردآوری دادهها در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته در ابعاد اخالقي ،شخصيتي -رفتاري ،اجتماعي،

علمي -آموزشي و مديريتي استفاده شد .روا يي پرسشنامه از نوع روا يي محتوا يي با استفاده از نظرات اساتيد راهنما،
مشاور مورد تأ يي د قرار گرفت .ضريب پايا يي پرسشنامه نيز از طريق آلفاي كرونباخ  0/18برآورد شد .برای تجزیه و

تحلیل دادهها آزمونهاي کلموگروف اسميرنوف t ،تک نمونه اي و آزمون فريدمن استفاده شد .نتایج نشان داد

یباشد .پنج
وضعيت موجود صالحيتهاي حرفه اي معلمان دوره ابتدا يي شهرستان گرمسار در سطح مطلوبي م 

تهاي اخالقي ،صالحيتهاي شخصيتي-
صالحیتها به ترتیب میزان مطلوبیت از نظر معلمان عبارتند از :صالحي 
تهاي مديريتي.
رفتاري ،صالحيتهاي اجتماعي ،صالحيتهاي علمي -آموزشي و صالحي 

تهای حرفه ای ،صالحیت اخالقی ،صالحیت شخصيتي -رفتاري ،صالحیت
کلیدواژهها :صالحی 
اجتماعي ،صالحیت علمي -آموزشي و صالحیت مديريتي.
دریافت مقاله2931/8/31 :

پذیرش مقاله2931/01/12 :

 .1استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار،گرمسار ،ایران

(نویسنده مسئول) shafiezadeh11@gmail.com

 .2دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران

drnasoleimani@yahoo.com
 -3دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار s.shoryabi62@gmail.com
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مقدمه

از آنجا که کلید اصلی آموزش و پرورش در دست معلمان است ،هر گونه آموزشی در جهت

بهبود جنبههای مختلف حرفه ای تدریس ،میتواند اثرات عمیق بر یادگیری دانشآموزان و

سازگاری آنان با مدرسه داشته باشد .امروزه فرایند جهانی شدن،راه را به سوی جامعه ای دانش
مدار میگشاید که در آن دانش و اطالعات،محور رشد و توسعه هر جامعه ای خواهد بود .بدهی
شهای جوامع دانش مدار،نیازمند بازنگری و طراحی مجدد نظامهای
است رویارویی با چال 
آموزشی و فرایند آموزش است (بازرگان.) 384 1،در فرایند آموزش پرورش دوره ابتدایی ،عوامل

شآموزان مؤثر باشد.
یتواند در سرنوشت تحصیلی دان 
بسیاری دخالت دارند که تغییر هر یک م 

یداند كه افراد را براي تحقق
يونسكو (  ) 2008آموزش را كليد توسعه جوامع و مسيري م 

یسازد .كميسيون بين
توانا يي ها و افزايش كنترل بر تصميمات اثرگذار بر آنها توانمندسازي م 

المللي يونسكو آموزش براي قرن  12معتقد است كه يادگيري در سراسر زندگي و مشاركت در

شهاي جهان به سرعت درحال تغ يي ر است .
جامعه يادگيري از عوامل كليدي پاسخگو يي به چال 

كميسيون مذكور بر  4ستون يادگيري يعني يادگيري براي دانستن ،يادگيري براي انجام دادن،

ینمايد (ص.)6،جامعه امروز از فراهم
يادگيري براي با هم زيستن و يادگيري براي شدن تأ يك د م 

نمودن اجباري آموزش به سمت تمركز بر يك فيت آموزش و پرورش حركت كرده و اصالحات

تهاي فراگيران ،يادگيري چگونه ياد گرفتن ،توسعه برنامه
جديد برنامه درسي بر پرورش مهار 

ینمايند .چنين تغ يي راتي مستلزم تغ يي ر نقش
درسي و استفاده از راهبردهاي متنوع تدريس تأ يك د م 

معلم است (لي و همكاران .) 2003 ،نقش معلم از مخابره كننده اطالعات ،به ياريگر فراگيري،

یيابد .اين نقش جديد از اهميت مقام معلم نمیكاهد،
راهنما و هم درس با دانش آموز تغ يي ر م 

بلكه مستلزم دانش و مهارت جديد است .درچنين محيطي ،دانش آموز در فرايند يادگيري خود

یبايست بجويد ،بيابد ،نتيجه بگيرد و
یگيرد،چرا كه م 
مسئوليت بزرگ تري را به عهده م 
دانستههاي خود را با ديگران شر كي

شود .فناوري اطالعات و ارتباطات ،ابزارهاي نيرومندي

براي پشتيباني از اين سير تحول به سوي فراگيري دانش آموز محور و نقش جديد معلم و

شاگرد فراهم میكند (شمس.) 384 1 ،
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در دنیای امروز ،حجم ،تنوع و عمق توقعات و انتظارات مرتبط با نظام آموزش و پرورش ،آن

شها و نیروی انسانی فعلی به هیچ وجه
چنان است که نظام مذکور ،با شرایط ،امکانات ،رو 

نمیتواند از عهده رسالت خود بر آید .نظام آموزش و پرورش باید متحول شود و تغییراتی بنیادین
فهایی معقول اتخاذ کند
یتواند هد 
ًال هیچ سازمان و نهادی نم 
و اساسی در آن به وجود آید .اصو ًال
یاعضایش ،از صدر تا
فها انجام دهد ،مگر آن که تمام 
و کار اثر بخشی در جهت تحقق آن هد 

زیر ،مفروضات خود را درباره آینده ،مورد تجزیه و تحلیل و بازنگری جدی قرار دهند تا بتوانند
آن را بر اساس واقعیات اصالح کنند(.پرداختچی ،) 374 1،معلم در گذشته تنها یک وظیفه داشت و

آن تربیت و نهادینه کردن افراد متعلق به یک کشور بود ؛در حالی که امروز،وظیفه اصلی معلم

تبدیل فرد به شهروندی جهانی است ؛شهروندی که متعلق به جامعه بین الملل در حال شدن است
(درائی.) 384 1،

ایجاد تغییرات مناسب با تحوالت فناوری در عرصه اطالعات و ارتباطات،یکی از محورهای

تاندر کارهای نظام آموزشی بر این نکته تأکید
جدی تغییر در قرن بیست و یکم است .دس 

تها و شایستگیهای
یتوان با به کارگیری ابزارهای اطالعاتی روزآمد ,قابلی 
میورزند که م 

یها را در معلمان به وجود آورد.در آرمانهایی که از سوی صاحب نظران برای
متناسب با نوآور 
یشود
یشود ،از معلم به عنوان نقطه اتکای هر تغییر و تحولی یاد م 
نظامهای تعلیم و تربیت مطرح م 

(مهرمحمدی ،) 1379 ،تغ يي ر و تحول ی يك از پديدههاي انكار ناپذير هستي است و در اين وادي

خلقت بشر براي طی طريق ،به سوي كمال بنا نهاده شده است .هر گاه اين اميد و حركت به سوي

كمال و خودشكوفا يي را از انسان بگيريم ،معني و مفهوم زندگي را از انسان گرفته ايم (سيد

مصطفا يي .) 378 1 ،آموزش و پرورش سنگ زير بناي توسعه اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي

یدهد كه همه اين
جامعه است .بررسي عوامل موثر پيشرفت و ترقي در جوامع پيشرفته نشان م 

كشورها از آموزش و پرورش توانمند و كارآمد برخوردار بودهاند (همان) .بنابراین همه كشورها
به معلمان اثر بخش ،با انگيزه و كارا ،به عنوان كي

فرضيه ي اصلي آموزش و پرورش نياز دارند،

تا بتوانند خود را در قالب سيستم تعليم و تربيتي خوب ،پرورش داده و براي آينده اي بهتر آماده

سازند درشرايط كنوني نياز كشور ما به چنين معلماني ،بيش از ساير كشورهاست .علي رغم اين

يها با
یشود و اين گونه بي توجه 
نياز مبرم ،هنوز به نيازهاي مادی و معنوي معلمان كم توجهي م 
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یشود (اسماعيل سرخ .) 1381 ،لذا معلمان در گسترش آموزش و
ابزار كمبود بودجه توجيه م 

شها يي است كه ميان معلمان و
پرورش نقش كليدي دارند .مهمترين عامل يك فيت كنش و واكن 

یافتد .عناصر اين تعامل ،دانش ،مهارت و حساسيت معلم از كي
شآموزان اتفاق م 
دان 

سو

وانتظارات يادگيري ،وضعيت اقتصادي و اجتماعي و ويژگي فرهنگي يادگيرندگان از سوي

ديگر هستند كه موفقيت يا شكست آموزش و پرورش را تع يي ن میكنند .بنابراين به كارگماردن
تواناترين و شايسته ترين افراد براي حرفه معلمي حياتي ترين مسأله است ،و حياتي تراز آن

برنامههاي تربيت معلم و آموزشهاي ضمن خدمت است كه با يك فيت برتر و باالتر فراهم آيند

و براي معلمان اين فرصت پيش آيد تا دانش و مهارت خويش را در طول دوران خدمت

افزايش دهند .يك فيت هر نظام آموزشي در نهايت به يك فيت معلمان آن جامعه وابسته است
(روؤف.) 1379 ،

در تاريخ آموزش و پرورش ايران ،معلمان پس از استخدام ،به رغم تمامي كاستيهاي نظام

تهاي آنان از ابعاد حرفه اي و تخصصي و
استخدامي ،روانه كالس درس شدهاند وكمتر صالحي 

شهاي كوتاه مدت موردي براساس تغ يي ر محتواي
روابط انساني سنجيده شده است و فقط آموز 

شهاي درازمدت ضمن خدمت با محتواي حجيم آموزشي ،فاقد كارآ يي و
برخي كتب يا آموز 

نامتناسب با نيازهاي دانشآموزان به آنان ارائه شده است كه با گذشت زمان دانش و

شها و شيوههاي تكراري به تدريس ادامه
آموختههاي اوليه ناكارآمد شده ،همه ساله با رو 

یدهند (شعباني.) 383 1،
م 

تهای تربیت معلم پیش از خدمت و
هونگ و همکاران (  ) 2008ناهماهنگی بین صالحی 

صالحیتهای مورد نیاز تدریس معلمان ضمن خدمت را مورد بررسی قرار دادند .با استفاده از

تهای بین
تحلیل عامل صالحیتهای معلمان در  6دسته اصلی توانایی فکری ،سیستم ارزشها ،مهار 

یهای حرفه ای و ویژگیهای شخصیتی دسته بندی شد .نتایج
فردی ،توانایی مدیریت ،توانای 

تهای تربیت پیش از خدمت
پژوهش تفاوت قابل مالحظه ای بین نظر معلمان در مورد صالحی 

یهای شغلی معلمان در حال خدمت نشان نداد .بیش ترین تفاوت بین سه گویه
معلمان و نیازمند 

تها در طول دوره تربیت
مدیریت ریسک ،تفکر پیش کنشی و تفکر منطقی بود که این صالحی 

معلم به اندازه کافی و مورد نیاز حرفه معلمی ،توسعه داده نشده است.هانتلی (  ) 2008قابلیتهای
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معلمان را در سه زمینه دانش حرفه ای ،عمل حرفه ای وتعهد حرفه ای دسته بندی کرده است.

دانش حرفه ای شامل دانش محتوا ،شناخت دانش آموز و آگاهی از تدریس و یادگیری است.

عمل حرفه ای از طراحی یادگیری ،ایجاد محیط یادگیری و سنجش و ارزشیابی یادگیری تشکیل
شها ،ارتباطات و اخالقیات
شده است و تعهد حرفه ای ،یادگیری حرفه ای ،مشارکت ،رهبری ،ارز 

یشود .منیویی( ) 005 2پژوهشی با عنوان« ادراک معلمان از عدم صالحیت حرفه ای و
را شامل م 

ممانعت از اخراج معلمان فاقد صالحیت» در مدارس ابتدایی ایالت ویرجینیا انجام داد .نتایج نشان

داد که از نظر معلمان عناصر تشکیل دهنده عدم صالحیت حرفه ای معلمان به ترتیب اولویت

تهای مدیریت کالس ،حکم
عبارتند از :ناتوانی در بیان روشن و واضح موضوع درس ،ضعف مها 

حرفه ای ضعف ،ضعف نگرش در مورد مسئولیت تدریس ،داشتن رفتاری که باعث ضعف روحیه

شآموزان شود ،ضعف در مهارتهای خواندن ،نوشتن یا صحبت کردن ،فقدان مهارت
یا ترس دان 

الزم در مورد موضوع ،عدم موفقیت در تدریس برنامههای درسی تعیین شده ،سرپیچی از مقررات

مدرسه ،نداشتن طرح درس ،عدم مشارکت در توسعه حرفه ای ،عدم برقراری ارتباط با همکاران،
عدم برقراری ارتباط یا ارتباط ضعیف با والدین دانشآموزان ،فقدان ارتباط با مافوق ،مقاومت در
شآموزان و نرخ
برابر برنامههای مدرسه یا ناحیه ،شکایت مکرر والدین ،پیشرفت تحصیلی پایین دان 

باالی افت تحصیلی .کاستر و همکارانش ( ) 005 2صالحیت معلمان را در پنج دسته اصلی و زیر

یکنند که عبارتند از -1:دانش تخصصی شامل :داشتن اطالعات الزم
مجموعههای آنها تقسیم م 

در زمینه دانش تخصصی ،توسعه و به روز نگهداشتن آن -2ارتباطات شامل :برقراری ارتباط با
شآموزان با داشتن پیشینه مختلف ،هدایت انجام وظایف ،تحلیل و روشن سازی دیدگاههای
دان 

شآموزان  -3سازماندهی شامل :تعیین سیستم عملکرد دانشآموزان ،مدیریت زمان و تنظیم
دان 
یگیرد که عبارتند از:
برنامه درسی مطابق اهداف سازمان  -4پداگوژی که چهار عامل را در بر م 

شآموزان
شآموزان و تعیین نیازهای یادگیری ،تنظیم برنامه درسی بر اساس نیاز دان 
کمک به دان 

مختلف ،طراحی فعالیتهایی برای تسهیل یادکیری و رشد فراگیران ،استفاده از فن آوری
اطالعات در درس  -5صالحیت رفتاری شامل :داشتن رویکرد آزادمنشانه ،نگرش پیش کنشی،

کنجکاوی در مورد تازهها ،صداقت و درستی .سو و همکارانش (  ) 1996پژوهشی با عنوان «تأثیر
تمرین تدریس :ادراک صالحیت معلم در بین دانشجو -معلم» در چین انجام دادند .نتایج پژوهش

88

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره اول /بهار 93 31

تهای معلمان قبل و بعد از تدریس
نشان داد که بین ادراک دانشجو -معلمان در مورد صالحی 
تفاوت قابل مالحظه ای وجود دارد .در این پژوهش شاخصهای مورد استفاده در ابزار جهت تعیین

صالحیت معلم در  4حیطه کالس درس ،مدرسه ،جامعه و حرفه ای تقسیم شده است.

جام و شاه حسینی ( ) 90 31در مقاله ای با عنوان « ارتقاء صالحیتهای حرفه ای معلمان و

مشارکت در برنامه ریزی درسی مدرسه محور» به نتایج زیر رسیده است :تسلط بر محتوای برنامه

درسی ،مقید بودن به شئونات اسالمیو توانمندی در اداره کالس از صالحیتهای الزامی حرفه

معلمی است .نیک نامی و کریمی ( ) 388 1درپژوهشی با عنوان «صالحیتهای حرفه ای معلمان
آموزش عمومی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب » به این یافته رسید وضع موجود صالحیتهای

معلمان در بعد شخصیتی و اخالقی در وضعیت باالتر از متوسط قرار دارند ،ولی در بعد آموزشی،

رفتاری شناختی و مدیریتی در سطح متوسط و در مؤلفههای فناوری ،توسعهء حرفهای ،فکری و

تدریس از وضعیت ضعیفی برخوردارند .یافتههای دانش پژوه ( )2 38 1در پژوهشی با عنوان

تهای حرفه ای (تدریس) معلمان دوره راهنمایی (علوم و ریاضی) » نشان داد که که
«سنجش مهار 

یهایی وجود
تهای علمی ،نارسای 
معلمان در برخی از راهکارهای تدریس مانند فنون پرورش مهار 

یدهند و
شآموزان کمتر ربط م 
دارد .نتایج نشان داد معلمان مطالب درسی را با زندگی واقعی دان 
شآموزان را فرضیه سازی و تفکر علمی و حل مسأله وا دارند ،اغلب
به جای آن که راهنمای دان 

شآموزان منتقل کنند.
شهای غیر فعال و سنتی در ذهن دان 
سعی میکنند محتوای برنامه را رو 

معلمان از برخی اصول ر اهکارهای تدریس که تسهیل کننده فرایند یاددهی و یادگیری هستند
یکنند .نتایج پژوهش دانش
آگاهی کافی ندارند یا فرصت اجرای آن را در کالس درس پیدا نم 

تهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی» نشان
پژوه و فرزاد در سال (  ) 1385در زمینه «ارزشیابی مهار 

داد که معلمان ابتدایی بر خال رد اما ،دنرادروخ رب یبسن تراهم زا سیردت تایلک رد هک نآ ف

تهای آموزشی کالس درس،
یهای جدی مواجهاند .در فعالی 
اجزای مهم تدریس با برخی نارسای 

یکند .اکثر آنان پایبند الگوهای
فهای مهارتی ،کمتر از هدفهای دانشی و نگرشی توجه م 
به هد 

یکنند.
شهای فعال به صورت محدود استفاده م 
سنتی آموزش هستند و از فناوری اطالعات و رو 

نتایج تحقیق نشان داد که معلمان مورد مطالعه در برخی از جنبههای اساسی مانند استفاده از

شیوههای فعال تدریس و روش حل مسأله که در نظریههای نوین آموزشی مانند روان شناسی
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یدارد .روش تدریس آنان
شناختی و روان شناسی سازنده گرا مطرح است توجه کافی مبذول نم 

شهای فعال تدریس که مستلزم
بیش تر معلم محور است تا دانش آموز محور ،به عبارت دیگر رو 

فهای
یدهند و در دست یابی هد 
شآموزان به فعالیت کالسی است چندان بهایی نم 
برانگیختن دان 

مهارتی موفق نبودهاند .حاتمی( ) 383 1در پایان نامه دکتری خود با عنوان «طراحی یک مدل

ارزشیابی عملکرد معلمان ابتدایی» ،صالحیتهای معلمان را که باید مورد ارزیابی قرار گیرد به قرار

زیر آورده است :عملکرد حرفه ای :آگاهی از موضوع تدریس آن ،مدیریت بر یادگیری

شآموزان و اتخاذ
شآموزان و تعهد و مسئولیت در این امر ،ارزیابی منظم پیشرفت تحصیلی دان 
دان 
تدابیر الزم ،تعهد و مسئولیت در برابر رشد حرفه ای خود ،ارائه سطح باالی رفتار حرفه ای .رفتار

شآموزان ،رفتار و
شغلی :رعایت مقررات و انضباظ اداری ،رفتار و برخورد مناسب با اولیاء دان 

برخورد مناسب با همکاران ،انتقال تجربیات و کمک به همکاران ،پشتکار و جدیت در کار،
ابتکار ،خالقیت و نوآوری ،انعطاف پذیری .رفتار اخالقی :اعتقاد به حفظ و رعایت ارزشهای

دینی ،اعتقاد به رعایت و ترویج اخالق حسنه در محیط مدرسه .شاخصهای عملکردی :عالقه

شآموزان،
تهای فردی دان 
مندی به تعلیم و تربیت ،آگاهی از فنون اداره کالس ،شناخت تفاو 

داشتن روحیه تعاون و همکاری با مدرسه .جمالی (  ) 1379در پژوهشی با عنوان «بررسی

ی معلمان مقطع ابتدایی» به این نتیجه رسید معلمان مقطع
حرفها 
ی شغلی و 
تها و ویژگیها 
صالحی 


ی و شغلی الزم شغل معلمی
حرفها 
ی 
صالحیتها 
ابتدایی (نمونه مورد بررسی) در سطح مطلوبی از 

ت شغلی معلمان و صالحیتها و ویژگیهای حرفهای
ضای 
ص گردید که بین ر 
هستند و همچنین مشخ 

جود دارد.
یداری و 
آنان رابطه معن 

توضيحات باال نشان ميدهد که صالحیتهای حرفه ای معلمان به ویژه در دوره ابتدایی از چه

اهميت با ييال براي سازمان آموزش و پرورش امروزي برخوردار است .با استناد به این پيشينه

پژوهشي ،عوامل زیادی در ارتقاء صالحیت معلمان تاثیرگذار هستند .از این رو ،در این تحقیق،

پنج متغیر اصلی در این رابطه مورد بررسی قرار گرفتند .شکل  ،1چارچوب مفهومی تحقیق حاضر

را نشان میدهد:
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فرضیه اصلی

شکل  .1چارچوب مفهومی تحقیق

سطح صالحیتهای حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرمسار درحد مطلوبی میباشد
فرضیات فرعی:

یباشد.
 .1سطح صاليحتتهاي علمی -آموزشي معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي م 

یباشد.
 .2سطح صالحيتهاي شخصیتی  -رفتاری معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي م 
یباشد.
 .3سطح صالحيتهاي اجتماعی معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي م 
یباشد.
 .4سطح صالحيتهاي مدیریتی معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي م 
یباشد.
 .5سطح صالحيتهاي اخالقی معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي م 
رو ش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردي و از نظر شيوه گردآوري دادهها ،توصيفي از نوع

یباشد .جامعه مورد مطالعه در این پژوهش عبارت است کلیه معلمان دوره ی ابتدایی
پيمايشي م 

شهرستان گرمسار که در سال تحصیلی  93-92مشغول به تدریس و آموزش بودند تعداد  172نفر

یباشد که با استفاده از جدول مورگان در مجموع  061نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
م 
ابزار جمع آوري اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته بوده كه بر اساس مطالعة ادبيات

تحقيق و باتوجه به اهداف پژوهش تدوين شده است .سؤاالت پژوهش مشتمل بر  76سؤال بسته

یباشد .هر دسته از سؤاالت به بررسي بعدي از ابعاد صالحیتهای حرفه ای معلمان
پاسخ م 
پرداختهاند .روا يي پرسشنامه از نوع روا يي محتوا يي با استفاده از نظرات اساتيد راهنما ،مشاور مورد

تأ يي د قرار گرفت .ضريب پايا يي پرسشنامه نيز از طريق آلفاي كرونباخ  0/18برآورد شد .برای
تجزیه و تحلیل دادهها آزمونهاي کلموگروف اسميرنوف t ،تک نمونه اي و فريدمن استفاده شد.
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يافتهها

در اين بخش با توجه به دادههاي به دست آمده و با استفاده از آزمونهاي آماري به آزمون

سؤاال م هتخادرپ قيقحت ت يي شود .ابتدا نرمال بودن جامعه آماري با استفاده از آزمون

كولموگروف -اسميرنوف مورد آزمون قرار گرفته است .نتايج اين آزمون در جدول زير آمده
است.

جدول .1آزمون كولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن جامعه
متغیر

شاخصها

صالحیت حرفه ای
0/377

Z

0/9 58

Sig

تهاي حرفه اي نرمال میباشد و براي
با توجه به سطوح معناداري به دست آمده ،متغير صالحي 

یشود.
بررسي فرضيههاي تحقيق مربوط به اين متغير از آزمون  tتک نمونه اي استفاده م 

ی -آموزشي معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي
فرضيه فرعي  :1سطح صالحيتهاي علم 

یباشد.
م 

ی -آموزشي
جدول .2آزمون  tتک نمونه مربوط به صالحيتهاي علم 
عامل

ميانگين

انحراف معيار

درجه آزادي

t

سطح معناداري()p

ی -آموزشي
تهاي علم 
صالحي 

66 7 3.

0.129

159

74.579

0.000

ميانگين صالحيتهاي علمي -آموزشي معلمان مقطع ابتدا يي  ،باالتر از سطح متوسط ()7.366

یباشد .با توجه به جدول  ،2سطح معناداري (  )p= 0.000 > 0.05و همچنين آماره آزمون بدست
م 
ی ت و ان
یشود ،يعني م 
آمده  ) 74.579 ( tاز  tجدول (  ) 45 6 1.بزرگتر است ،لذا فرض صفر رد م 
یباشد.
تهاي علمی -آموزشي معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي م 
نتيجه گرفت سطح صالحي 

فرضيه فرعي  .2سطح صالحيتهاي شخصيتي  -رفتاري معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي

میباشد.

جدول .3آزمون  tتک نمونه مربوط به صالحيتهاي شخصيتي  -رفتاري
عامل

ميانگين

انحراف معيار

درجه آزادي

t

سطح معناداري()p

تهاي شخصيتي  -رفتاري
صالحي 

4.052

445 1 0.

159

.056 29

0.000

ميانگين صالحيتهاي شخصيتي  -رفتاري معلمان مقطع ابتدا يي  ،باالتر از سطح متوسط

یباشد .با توجه به جدول  ،3سطح معناداري (  )p= 0.000 > 0.05و همچنين آماره آزمون
(  ) 4.052م 
یشود ،يعني
بدست آمده  ) .056 29( tاز  tجدول (  ) 45 6 1.بزرگتر است ،لذا فرض صفر رد م 
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یتوان نتيجه گرفت سطح صالحيتهاي شخصيتي  -رفتاري معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي
م 
یباشد.
م 

یباشد.
فرضيه فرعي  :3سطح صالحيتهاي اجتماعي معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي م 
جدول.4آزمون  tتک نمونه مربوط به صالحيتهاي اجتماعي

عامل

ميانگين

انحراف معيار

درجه آزادي

t

سطح معناداري()p

تهاي اجتماعي
صالحي 

3.874

0.2416

159

76 . 45

0.000

یباشد.
ميانگين صالحيتهاي اجتماعي معلمان مقطع ابتدا يي  ،باالتر از سطح متوسط (  ) 3.874م 

با توجه به جدول  ،4سطح معناداري (  )p= 0.000 > 0.05و همچنين آماره آزمون بدست آمده t

یتوان نتيجه گرفت
یشود ،يعني م 
(  ) 76 . 45از  tجدول (  ) 45 6 1.بزرگتر است ،لذا فرض صفر رد م 

یباشد.
سطح صالحيتهاي اجتماعي معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي م 

یباشد.
فرضيه فرعي  :4سطح صالحيتهاي مديريتي معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي م 
جدول .5آزمون  tتک نمونه مربوط به صالحيتهاي مدیریتی

عامل

ميانگين

انحراف معيار

درجه آزادي

t

سطح معناداري()p

تهاي مدیریتی
صالحي 

3.422

1 0.178

159

96 . 29

0.000

یباشد.
ميانگين صالحيتهاي مدیریتی معلمان مقطع ابتدا يي  ،باالتر از سطح متوسط (  ) 3.422م 

با توجه به جدول  ،5سطح معناداري (  )p= 0.000 > 0.05و همچنين آماره آزمون بدست آمده t

یتوان نتيجه گرفت
یشود ،يعني م 
(  ) 96 . 29از  tجدول (  ) 45 6 1.بزرگتر است ،لذا فرض صفر رد م 

یباشد
سطح صالحيتهاي مدیریتی معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي م 

یباشد.
فرضيه فرعي  :5سطح صالحيتهاي اخالقي معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي م 
تهاي اخالقی
جدول  .6آزمون  tتک نمونه مربوط به صالحي 

عامل

ميانگين

انحراف معيار

درجه آزادي

t

سطح معناداري()p

تهاي اخالقي
صالحي 

4.087

569 2 0.

159

53 . 53

0.000

یباشد .با
ميانگين صالحيتهاي اخالقي معلمان مقطع ابتدا يي  ،باالتر از سطح متوسط (  ) 4.087م 

توجه به جدول  ،6سطح معناداري (  )p= 0.000 > 0.05و همچنين آماره آزمون بدست آمده t

یتوان نتيجه گرفت
یشود ،يعني م 
(  ) 53 . 53از  tجدول (  ) 45 6 1.بزرگتر است ،لذا فرض صفر رد م 

یباشد.
سطح صالحيتهاي اخالقي معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي م 

فرضيه اصلي :وضعيت موجود صالحيتهاي حرفه اي معلمان مقطع ابتدا يي شهرستان گرمسار در
یباشد.
سطح مطلوبي م 
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جدول .7آزمون  tتک نمونه مربوط به صالحيتهاي حرفه اي
عامل

ميانگين

انحراف معيار

درجه آزادي

t

سطح معناداري()p

تهاي حرفه اي
صالحي 

3.84

0.093

159

14.13 1

0.000

یباشد .با توجه به جدول ،7
ميانگين صالحيتهاي حرفه اي ،باالتر از سطح متوسط (  ) 3.84م 

سطح معناداري (  )p= 0.000 > 0.05و همچنين آماره آزمون بدست آمده  ) 14.13 1( tاز  tجدول

یتوان نتيجه گرفت که وضعيت
یشود و م 
(  ) 45 6 1.بزرگتر است ،لذا دليلي فرض صفر رد م 

یباشد.
موجود صالحيتهاي حرفه اي معلمان مقطع ابتدا يي شهرستان گرمسار در سطح مطلوبي م 

تهاي حرفه اي معلمان ابتدا يي شهرستان گرمسار از آزمون فريدمن
به منظور اولويت بندي صالحي 
استفاده شده است .نتايج به دست آمده از اين آزمون در جدول  8آمده است.
تهاي حرفه اي معلمان ابتدا يي
جدول  .8اولويت بندي صالحي 

شهرستان گرمسار

رتبه

عوامل

ميانگين

رتبه ميانگين

1

تهاي اخالقي
صالحي 

4.08

4.15

2

تهاي شخصيتي-رفتاري
صالحي 

4.05

4.05

3

تهاي اجتماعي
صالحي 

3.87

.19 3

4

تهاي علمي-آموزشي
صالحي 

3.76

2.47

5

تهاي مديريتي
صالحي 

3.42

.14 1

سطح معناداري0.000 :

تهاي حرفه اي معلمان ابتدا يي
همانطور که از جدول  8پيداست اولويت بندي صالحي 

تهاي اخالقي .2 ،صالحيتهاي شخصيتي و
شهرستان گرمسار به ترتيب عبارتند از .1 :صالحي 

تهاي علمي -آموزشي و  .5صالحيتهاي
رفتاري .3 ،صالحيتهاي اجتماعي .4 ،صالحي 

مديريتي.

بحث و نتیجهگیری

یگیرد که تا نیا ریث   
در حال حاضر پیشرفتها ،تغییرات و تحوالت سریعی در جهان صورت م 

تغییرات در مراحل مختلف زندگی چشمگیر و غیر قابل اجتناب است .بنابراین ضرورت آشنایی با

تعلیم و تربیت حتی به صورتی ساده و مقدماتی برای افرادی که دارای مشاغل ساده و غیرحرفه ای

هستند روز به روز آشکارتر میگردد .از طرفی صیانت ذات انسان ،که انسان شدن است یعنی آنچه

یتوان از طریق آم ورپ و شزو رش   
یتواند بین زندگی انسان و حیوان تفاوت بخشد فقط م 
را ک ه م 

در افراد ایجاد نمود .لذا رسیدن به مراحل انسانی شدن و در نهایت رس مزلتسم یهلا برق هب ندی      
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یباشد(.تقی ندیمی .)2 37 1 ،تح  لو ااساس دیاپ و ی ا ره رد ر    
آموزش و پرورش صحیح و اسالمیم 

جامعه در گرو متحول شدن نظام تعلیم و تربیت آن جامعه است و محور اصلی تحول و توسعه نظام
یباش .د یک زا ی
تعلیم و تربیت بهبود کیفیت کار معلم و شناخت صالحیتها و ویژگیهای آنها م 

عناصر اصلی در نظام آموزشی معلم است ،معلم بهترین فرد در فرایند تدریس در کالس اس ،ت

با

س درس اتفاققق
م و فراگی الكرد ر سس سس
ن معل 
ل بی 
ق تعام 
ی بیشتر از طری 
ش و یادگیر 
توجه بهاینكه آموز 

ی قرار گیرد .از آنجا
ی علمیمورد بررس 
شها 
ق رو 
ت عوامل مؤثر بر آن از طری 
میافتد ،شایسته اس 

یشود،
که آموزش و پرورش دوره ابتدا يي بعنوان رکن اصلی آموزش و پرورش کشور محسوب م 
به عنوان اولين دوره آموزش عمومي وظيفه دارد ،دانشآموزان را براي ورود به زن يعامتجا يگد   

شآموزان در اين دوره نقش معلمان ابت هژيو تيمها زا يياد    
آماده نمايد .با توجه به ويژگيهاي دان 
اي برخوردار است ،و به دلیل اهمیت فوق العاده آموزش و پرورش ابتدایی بای هب عطقم نیا رد د    

جای استفاده از معلمان بی تجربه و کم سواد و فاقد صالحیت مربوطه از معلمان مج وساب و بر ا ،د   

دارای ویژگیها وصالحیتهای حرفه ای الزم معلمی اس .دوش هدافت    هم  شیب و مک ناملعم ه از

  

ییابد و معلم را
صالحیتهای حرفه ای برخوردارند؛ صالحیتهایی که در طول خدمتشان ارتقاء م 

شها ای ت ریگدای و سیرد ی ی یرا     میییده ذل .د ا گژیو زا دیاب ناملعم  یی ییی ییییییها ا و
در مواجهه با چالش ش
صالحیتهای حرفه ای معلمی برخوردار باشند ،تا بنوانند برنامه درسی را بخ رجا یبو ا هب و دننک     

دانشآموزان یادگیری را بیاموزند .داشتن ص ،تیحال

قابلی هم یدنمناوت و ت م  طرش نیرت ا زارح      

موفقیت هر شغل و حرفه ای است .این امر به خص و شزومآ رد صو

فرح و شرورپ هههه ههههه معلم زا ی

اهمیت باالیی برخ یلباق و تیحالص اریز ،تسا رادرو تتتتت تتتتتتها ای معلما ماظن موادت و اقب نماض ن      

آموزشی و دستیابی به هدفهای متعالی است .بنابراین هر چه صالحیت معلما زفا ن ا هب ،دبای شی    

تهای حرفه ای خود
همان میزان کیفیت نظام آموزشی بهبود یافته ،معلمان در انجام وظایف و فعالی 

عملکرد بهتری خواهند داشت .بنابراین اگر معلمان بخواهند در انجام وظایف حرفه ای خود موفق

شآم ازو ننن در دس کمک یلیصحت درکلمع هب یبایت ک ننننن ننننننن  هب تسا مزال ،د ا ون اع     
باشند و به دانش ش
صالحیتهای ضروری برای رسیدن به موفقیت حرفه ای مجهز شوند

ی -آموزشي معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي
نتایج نشان داد سطح صالحيتهاي علم 

یباشد .نتایج این بخش با نتایج تحقیقات کریمی ( ،) 388 1عابدی ( )2 38 1و دانش پژوه ()2 38 1
م 
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همخوانی ندارد .سطح صالحيتهاي شخصيتي  -رفتاري معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي

یباشد .نتایج این بخش با نتایج تحقیقات کریمی ( ،) 388 1همخوانی دارد .نتایج نشان داد سطح
م 

یباشد .نتایج این بخش با نتایج
تهاي اجتماعي معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي م 
صالحي 
تحقیقات کریمی ( ،) 388 1همخوانی دارد .سطح صالحيتهاي مدیریتی معلمان مقطع ابتدا يي نیز

در حد مطلوبي میباشد .نتایج این بخش با نتایج تحقیقات کریمی ( ،) 388 1همخوانی ندارد .عالوه

یباشد .نتایج این بخش
تهاي اخالقي معلمان مقطع ابتدا يي در حد مطلوبي م 
بر این ،سطح صالحي 
با نتایج تحقیقات کریمی ( ،) 388 1همخوانی دارد.

تهاي حرفه اي معلمان مقطع ابتدا يي
در یک جمع بندی کلی وضعيت موجود صالحي 

یباشد .نتایج این بخش با
شهرستان گرمسار در سطح مطلوبي میباشد و از سطح متوسط بیشتر م 

یباشد.
نتایج تحقیقات کریمی( ،) 388 1همخوانی ندارد .ولی با نتایج جمالی (  ) 1379همسو م 

شهانتلی (  ،) 2003هونگ و همکاران ( ) 2008
یافتههای پژوهش از نظر دسته بندی مؤلفهها با پژوه 
و کریمی( ) 388 1مطابقت دارد.

یتوان چنين استنباط نمود ،صالحیتها به ترتیب میزان مطلوبیت
از آنچه در اين پژوهش آمده م 

تها اي اخالق ،ي
یداری از نظر معلمان ابتدایی شهرس اسمرگ نات رر ررر عبارتن :زا د  .1ص يحال ت ت
و معن 

صالحيتهاي شخصيتي و رفتاري .3 ،صالحيتهاي اجتماعي .4 ،صالحيتهاي علمي -آموزشي

.2

و  .5صالحيتهاي مديريتي .میباشد .بنابراین وجود صالحیتهای حرفه ای معلمان در آم و شزو

پرورش از اهمیت ویژههای برخوردار میباشد ،لذا برای ارتقاء صالحیت معلمان پیشنهاد میشوددد،
صالحیتهای معلمان به صورت تخصصی ،به تفکیک مقاطع آموزشی و رشتههای مختل دروم ف   
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گی یحالص شجنس زکرم داجیا .در تتتتت تتتتتتها ای معلما و شزومآ رد ن

پرورش و به کارگیری چارچوب در سنجش صالحیتهای معلمان و اعطاء رتبه به آنها ،طراحی و

تدوین برنامههای رشد و توسعه حرفه ای معلمان قب  هدافتسا و تمدخ نمض و ل ا سایس ز تتتتت تتتتتتها ای
تشویقی در رابطه به دانش افزایی نیز توصیه میشود.

یتوان گفت ما در آموزش و پرورش با توجه به فشرده شدن و یکپارچگی جهان با
در پایان م 

مطالعه و تحقیق عمیق و بهره گیری از منابع و امکانات ،نیازمند استراتژی نوآوری و خالقیت و

شهای تازه ،اندیشههای نو و سازنده را توسعه
تحرک اجتماعی هستیم تا با تحوالت جدید و رو 
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یباشد بنابراین
دهیم .از آنجایی که قرن حاضر ،قرن اطالعات ،ابتکار و مهارت و سرعت م 

یباشد ،با توجه به آنچه درباره
ویژگیها وصالحیتهای معلم در این قرن بر اساس این اصول م 

تهای الزم برای حرفه او ذکر شد معلم
صالحیت معلم ،روش تدریس و محتوای دانش و مهار 

شآموزان و نیازهای آنان،
یهای دان 
فهای آموزش و پرورش ،ویژگ 
اگر با اصول و مبانی و هد 

یتواند زمینه شکوفایی استعداد
روشهای تدریس و دیگر مهارتهای آموزشی آشنا نباشد ،نم 

شآموزان را فراهم کند .بنابراین اگر معلمان بخواهند در انجام وظایف حرفه ای خود موفق
دان 

شآموزان در دستیابی به عملکرد تحصیلی کمک کنند ،الزم است به انواع
باشند و به دان 
صالحیتهای ضروری برای رسیدن به موفقیت حرفه ای مجهز شوند.در این زمینه به دلیل اهمیت

و نقش معلم به عنوان عامل مؤثر در توسعه کیفی و محتوایی آموزش و پرورش و مورد توجه قرار

دادن صالحیت معلمان جهت ادامه فعالیت ،طراحی و تدوین برنامههای کیفی رشد و توسعه حرفه
ای معلمان قبل و ضمن خدمت ،و با در نظر گرفتن وضعیت موجود معلمان به عنوان نقطه شروع

یهای استخدام و تربیت
یها در این مورد و تغییر و تحول در برنامهها و خط مش 
تحول و برنامه ریز 

یگردد.
معلم پیشنهاد م 
منابع

بازرگان ،عباس ( .) 373 1روشهای ارزیابی تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت معلمان ،فصلنامه تعلیم
و تربیت ،شماره  ،93-40پاییز و زمستان . 73

بازرگان،زهرا(.) 384 1جهانی شدن و نقش مدیران آموزشی،مجموعه مقالههای اولین همایش ملی
جهانی شدن و تعلیم و تربیت ،انتشارات وزارت امور خارجه.

بهنام جام،لیال -شاه حسینی,نجیبه( ،) 90 31ارتقاء صالحیتهای حرفهای معلمان؛ پیش بایست
مشارکت در برنامه ریزی درسی مدرسه -محور ,اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام

برنامه درسی ایران 28 ,ارديبهشت

پرداختچی ،محمد(.) 374 1مدیریت آموزشی به عنوان  -قلمرویی حرفه ای .فصلنامه مدیریت در
آموزش و پرورش .سال چهارم .شماره .1

تقی پور ظهیر،علی( ،)2 37 1اصول و مبانی آموزش وپرورش،پیام نور تهران

تقی پور ظهیر،علی( ،) 373 1اصول و مبانی آموزش وپرورش،پیام نور تهران،
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ع
ن مقط 
ی و حرفهای معلما 
یهای شغل 
تها و ویژگ 
حی 
صال 
ی 
جمالی ،محمدرضا(  ،) 1379بررس 
ی (منطقه  ۹شهر تهران) ،پایاننامه کارشناسی ارشد
ابتدای 

حاتمی ،حسین ( ) 383 1طراحی یک مدل ارزشیابی عملکرد معلمان دوره ابتدایی ،پایان نامه
دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

دانش پژوه ،زهرا ( ،)2 38 1سنجش مهارتهای حرفه ای (تدریس) معلمان دوره راهنمایی (علوم و ریاضی).

مؤسسه پژوهشی و برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی،سازمان پژوهش و برنامه

ریزی آموزشی.

تهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی،فصلنامه
دانش پژوه ،ولی اله فرزاد(  ،) 1385ارزشیابی مهار 
نوآوریهای آموزشی ،شماره،81سال پنجم،زمستان.

درائی،کمال(.) 384 1مدرسه آینده در آینده نگری نظم نوین جهانی،مجموعه مقالههای اولین
همایش ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت،انتشارات وزارت امور خارجه.

رؤوف ،علی(  .) 1371تربیت معلم و کارورزی .تهران .انتشارات فاطمی .چاپ اول.

رؤوف ،علی(  ،) 1379جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم ،وزارت آموزش و پرورش ،دانشکده
تعلیم و تربیت.

یايجاد انگيزش شغلي دانشجويان مراكز
سيد مصطفا يي  ،مير علي ( .) 378 1مطالعه شيوههاي علم 
تربيت معلم استان آ.غ .اروميه :سازمان آموزش و پرورش،

شعباني ،زهرا ( ،) 383 1بررسي تطبيقي برنامه تربيت معلم ايران و چند كشور جهان ،فصلنامه تعليم و
تربيت ،شماره  ، 79ص . 159

يهاي اطالعات و ارتباطات در عرصه آموزش معلمان،
شمس ،محمد شهاب ( ،) 384 1فن آور 
كميسيون ملي يونسكو .تهران :انتشارات

صافی،احمد(  ،) 1376سیمای معلمی(چاپ اول)،تهران،انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسالمی ایران،

عابدی،لطفعلی ( ،)2 38 1تأملی بر سطوح سه گانه آماری ،رسمی ،تجربه شده برنامه درسی تربیت معلم،
فصلنامه تعلیم و تربیت ،شماره ، 72 - 73زمستان ،ص . 87 - 45

تهای حرفه معلمی ،تهران:انتشارات مدرسه.
ملکی ،حسن( ،) 384 1صالحی 

مهرمحمدی ،محمود(  ،) 1379بازاندیشی فرایند یاددهی-یادگیری و تربیت معلم .تهران،
انتشارات مدرسه.
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