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علی محبی*         معصومه فرهوش**         سارا یداللهی***

معلم اساسی ترین عنصر در نظام آموزش و پرورش محسوب می شود و میزان صالحیت حرفه ای، 
 یادگیری اثری تعیین کننده  کارآمدی، عالقه مندی و تســلط حرفه اِی او در کیفیت فرایند یاددهیـ 
دارد. هدف از پژوهش حاضر بررســی صالحیت های معلمان ابتدایی و متوســطه با استفاده از مرور 
تلفیقی پژوهش های معتبر در حوزۀ ســنجش این سازه بود. به این منظور، جست وجوی پایگاه های 
الکترونیکی با اســتفاده از کلمات فارســی با هدف اســتخراج پژوهش های مربوط به ســنجش 
صالحیت های حرفه ای معلمان انجام شــد. جســت وجوی این پایگاه ها در فاصلۀ دی و بهمن 1399 
انجام شــد. از مجموع 100 رسالۀ دکتری، طرح پژوهشی و مقالۀ فارسی چاپ شده از سال های 1385 
تا 1399 تعداد 22 پژوهش )15 مقاله، 4 طرح پژوهشی و 3 رسالۀ دکتری( حائز شرایط الزم شناخته 
شــدند. تحلیل این متون با روش مرور تلفیقی انجام شــد و رویۀ پیشنهادی ویتمور و نالف، پس از 
کدگذاری، در چهار بُعِد صالحیت های دانشی، مهارتی، نگرشی/ ارزشی و شخصیتی/ اخالقی در سه 
ســطح )باالتر، در حد و پایین تر از متوسط( دسته بندی شــد. بر اساس یافته ها، درمجموع معلمان 
در بُعد دانشــی در سطح متوسطی قرار داشــتند. همچنین در بُعد مهارتی ازجمله مدیریت کالس، 
برنامه ریزی و ســازماندهی فرصت های یادگیری، روش های تدریس فعال و اجزای تدریس ازجمله 
ارزشیابی و نیز کاربرد فناوری در فرایند یاددهی ـ یادگیری پایین تر از متوسط قرار داشتند. اما در 
بُعد نگرشــی/ ارزشی و همچنین در بُعد شخصیتی/ اخالقی در سطح باالتر از متوسط بودند. با توجه 
به نتایج مطالعۀ حاضر، به توســعه و ارتقای صالحیت های حرفه ای معلمان با برنامه ریزی نظام مند و 

مبتنی بر اسناد تحولی و پژوهش های علمی احساس نیاز می شود.

 سنجش ابعاد 
 صالحیت های حرفه ای معلمان ایران: 

مطالعۀ مروری تلفیقی
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 مقدمه
نظام آموزش وپرورش از مهم ترين راه های توسعۀ منابع انسانی است که با عملکرد مطلوب باعث بهبود 
 رشد و پیشرفت جامعه از جنبه های گوناگون می شود. معلم از ارکان مهم نظام آموزش وپرورش است که
در کارآمدی اين نظام سهمی اساسی دارد. در جامعۀ امروز بیش ازپیش بر کیفیت آموزش تمرکز شده است 
و اصالح های صورت گرفته در برنامۀ درسی بر پرورش مهارت های فراگیران، يادگیرِی نحوۀ يادگرفتن، توسعۀ 
برنامۀ درسی و استفاده از راهبردهای متنوع تدريس تأکید داشته اند که دربرگیرندۀ داللت هايی بر نقش و 

وظیفه های معلم است )عدلی و همکاران، 1394(.
 در سند تحول بنیادين آموزش وپرورش )1390( معلم )مربی( هدايت کننده و اسوه ای امین و بصیر

در فرايند تعلیم وتربیت و نیز مؤثرترين عنصر در تحقق مأموريت های نظام تعلیم وتربیت رسمی و عمومی 
توصیف شده است. طبق آن، شايستگی های وی عبارت اند از: صفات، توانمندی ها و مهارت های فردی و 
جمعی ناظر به همۀ جنبه های هويت )عقالنی، عاطفی، ارادی و عملی( و نیز تمام مؤلفه های جامعه بر اساس 
نظام معیار اسالمی که متربیان برای دستیابی به مراتب حیات طیبه برای درک موقعیت خود و ديگران و 
عمل فردی و جمعی برای بهبود مستمر آن بايد همه را »کسب« کنند. همچنین در مبانی نظری سند تحول 
بنیادين آموزش وپرورش، مربیان )معلمان( مجموعه ای از افراد نسبتاً رشديافته، دلسوز و خیرخواهی توصیف 
شده اند که به لحاظ کسب شايستگی های فردی و جمعی و تحقق مراتب چشمگیر از حیات طیبه در وجوِد 
خويش مسئولیت سنگین کمک به هدايت ديگران و زمینه سازی برای رشد و تحول وجودی افراد ديگر را 
در راستای شکل گیری و پیشرفت مداوم جامعۀ صالح بر عهده گرفته اند )مبانی نظری سند تحول بنیادين، 

.)1390
تأکید و توجه اسناد باالدستی بر تأثیر معلم و شايستگی های او داللت بر آن دارد که معلم اساسی ترين 
عنصر در نظام آموزش وپرورش است که الگو، مربی و راهنمای دانش آموزان و هدايت کنندۀ فرايند تعلیم وتربیت 
است و میزان صالحیت حرفه ای، کارآمدی، عالقه مندی، تسلط حرفه ای و مطلع بودن وی تعیین کنندۀ فرايند 
ياددهی ـ يادگیری است )رضايی، 1396(. يافته های پژوهش ها نیز حاکی از آن است که صالحیت های 
حرفه ای معلمان )دانش محتوای پداگوژيکی، خودکارآمدی1 و شوق تدريس2( ارتباط مثبتی با عالقه مندی 
دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان دارد )فات3 و همکاران، 2019(. بنا به همین داليل است که آموزش 
معلمان و توسعۀ حرفه ای آنان به يکی از موضوع های مهم در سیاست گذاری های کالن در سراسر دنیا تبديل 

شده است )ِکیِسر و کونیگ4، 2019(.
زمینه محوری  شناختِی  عملکرد  شرايط  معلم  حرفه اِی  اخیر صالحیت های  تجربی  پژوهش های  در 
و  تعريف شده که به شکلی کارکردی پاسخگوی موقعیت ها و مطالبه های حوزه های ويژه ای است. مابا5 
همکاران )2018( صالحیت را ترکیبی از دانش، مهارت ها و نگرش هايی می دانند که در توانايی معلم برای 
 مسئولیت پذيری در انجام دادن تکلیف آموزشی به منزلۀ عامل يادگیری و همچنین عامل تغییر تجلی يابد.

ت های حرفه ای معلمان ایران: مطالعۀ مروری تلفیقی
ش ابعاد صالحی

سنج
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بر اساس تعريف گئوريِرو و رِوای6 )2017( صالحیت معلم اصطالحی گسترده است که اشاره به توانايی معلم 
در برآورده ساختن نیازهای پیچیده در موقعیتی ويژه و ازطريق به کارگیری منابع روانی ـ اجتماعی متنوع 
)شناختی، کارکردی، شخصی و اخالقی( دارد. از اين منظر صالحیت امری پويا و مبتنی بر فرايند است 
و شامل ظرفیت استفاده از دانش و تطابق آن است. در مطالعه های صورت گرفته در مورد صالحیت های 
حرفه اِی معلمان مؤلفه های متعددی شناسايی شده اند. برای  مثال، در بسیاری از مطالعه ها الگوهايی عمومی 
از صالحیت حرفه ای ارائه شده اند که در آن ها دو حوزۀ شناختی و عاطفی ـ انگیزشی مدنظر قرار گرفته اند 
)بلوِمک7، 2017(. بر اساس طبقه بندی شولمن8 )1987؛ نقل از گئوريرو و روای، 2017( از دانش معلم 
به دانش محتوايی، دانش پداگوژيکی محتوايی و دانش پداگوژيکی عمومی تقسیم می شود.  اين حوزه 
 در پژوهش های جديدتر بر صالحیت های فناورانه و دانـش موردنیاز بـرای غـلبه بر دشـواری هـای مربوط

به استفاده از فناوری تأکید و اشاره شده است. درنتیجۀ آن معلمان بايد خود را با دشواری ها و مطالبه های 
قرن 21 سازگار کنند )کانا و رِدکر9، 2019(.

در چارچوب صالحیت های حرفه ای معلمان اروپايی22 10 صالحیت در شش حوزه برای معلم تعريف 
شده است که عبارت اند از: صالحیت های حرفه ای شامل اشتغال حرفه ای )تعامل سازمانی، همکاری حرفه ای، 
عمل تأملی و مهارت های فناورانه(، صالحیت های پداگوژيکی شامل منابع فناورانه )انتخاب، خلق و تعديل، 
مديريت، مراقبت و به اشتراک گذاری(، سنجش )راهبردهای سنجش، تحلیل شواهد، بازخورد و برنامه ريزی(، 
ياددهیـ  يادگیری )تدريس، هدايت، يادگیری همکارانه و يادگیری خودنظم بخش( و توانمندسازی فراگیران 

)دسترسی و درگیرسازی، تمايز و شخصی سازی، درگیری فعال فراگیران( )ردکر، 2017(.
الگوهای متعددی برای چارچوب بندی مفهومی صالحیت های حرفه ای معلمان ارائه شده است. براساس 
الگوی بلومک و همـکاران )2015( ويـژگـی های حالـتی معـلم )شنـاخت و عاطفـه/ انـگیزش( در ترکیب 
 با مهارت های ويژۀ موقعیتی وی )تفسیر، ادراک و تصمیم گیری( ممکن است به بهبود عملکرد بینجامند.
 در الگوی گئوريرو و روای )2017( نیز به صالحیت های دانش محتوايی و پداگوژيکی و صالحیت های انگیزشی،

عاطفی و باورها اشاره شده است که در ترکیب با يکديگر به تصمیم گیری و قضاوت حرفه ای متناسب و بهبود 
يادگیری هیجانی/ اجتماعی و شناختی دانش آموزان منتهی می شود. در الگوی کانا و ردکر )2019( مجموعاً 
شش حوزه برای صالحیت های حرفه ای معلمان در نظر گرفته شده و با نگاهی به لزوم ارتقای صالحیت های 
فناورانه در معلمان زيرمؤلفه های متعددی را در همین زمینه در حوزه های گوناگون دربرمی گیرد که تلويحات 
فناوری در سنجش، آموزش و يادگیری، منابع آموزشی، نیرومندسازی يادگیرندگان و درکل اشتغال حرفه ای 

معلمان در آن ذکر شده است.
در پژوهش های جديد به ابعاد فناورانه و به روز اشاره شده است. برای مثال، کوئی ويال11 و همکاران 
)2020( با اشاره به اهمیت عملکرد با کیفیت معلمان اين حوزه، در پژوهش کیفی خود صالحیت های معلمان 
علوم بهداشتی را به روش تحلیل محتوا بررسی کردند. درنهايت هشت مقولۀ اصلی را برای صالحیت آن ها 
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)در حوزۀ سالمت(، به شرح زير، معرفی کردند:
1. رهبری و صالحیت مديريتی؛ 2. صالحیت عمل مبتنی بر شواهد؛ 3. صالحیت موضوعی؛ 4. صالحیت 
اخالقی؛ 5. صالحیت پداگوژيکی؛ 6. صالحیت همکاری؛ 7. صالحیت بین المللی سازی12؛ و 8. صالحیت 
توسعۀ حرفه ای مستمر. بلومک و همکاران )2020( نیز در پژوهش خود نیم رخ های صالحیت معلمان رياضی 
و ارتباط آن ها با کیفیت آموزش را بررسی کردند. آن ها نتیجه گیری کردند که صالحیت حرفه ای معلمان 
سازه ای چندبعدی )شامل دامنۀ گسترده ای از وجوه مربوط به موضوع و عمومی دربارۀ دانش، مهارت ها و 
باورهای معلم( است. طبق يافته های اين پژوهشگران، برای دستیابی به کیفیت آموزشِی باالتر به سطح 
باالتری از دانش و مهارت ها نیاز است و باورهای يادگیری درزمینۀ ماهیت پويای رياضی ارتباط و اهمیت 

کمتری دارد.
 طـبق پیشنهـاد ويلیامـسونـ  مـک دارمیـد و کـلونجرـ  بـرايت13 )2008(، صالحیـت هـای معلمـان
در سه بُعد اصلی، يعنی ابعاد دانشی، مهارتی، ارزشی و نگرشی دسته بندی می شود. منظور از حوزۀ دانشی 
 درک و آگـاهی از حقايـق، اصـول و واقعیت هـای ناشـی از آموزشی يا تجربـه است. بُعد دانـشی شـامل

دانش موضوعی، تربیتی، ياددهیـ  يادگیری، برنامۀ درسی، مبانی علوم تربیتی، روان شناسی رشد و فرايندهای 
سنجش و فناروی های نوين می شود. بُعد مهارتی مهارت های برنامه ريزی، فناوری های آموزشی، همکاری، 
 مذاکره، مديريت و تصمیم گیری را شامل می شود که اجرای آن ها به عملکرد موفقیت آمیز منجر می شود.
 بُعد نگرش ها و ارزش ها آگاهی معرفتی، الزام و تعهد به ارتقای يادگیری دانش آموزان، انعطاف پذيری و 

پرسشگری را دربرمی گیرد )رضايی، 1397(.
طبق بسیاری از مطالعه هايی که در مرور تلفیقی حاضر بررسی شده اند، بُعد شخصیتی از ابعاد مهم 
صالحیت حرفه ای معلمان محسوب می شود. برای مثال، رضايی )1396(  شايستگی ها را در دستۀ اخالق 
و تعهد حرفه ای،  دانش حرفه ای و مهارت تربیتی تقسیم بندی کرده و نگرش و شخصیت را در بُعد نخست 
باهم تلفیق کرده است. همین الگو در دسته بندی ويلیامسون ـ مک دارمید و کلونجر ـ برايت )2008( 
نیز مشاهده می شود. در الگوهای شايستگی معلمان نیز به مشخصه های فردی آنان )اعم از ويژگی های 
 دموگرافیک، اعتمادبه نفس، خالقیت و متغیرهای شخصیتی( اشاره شده است )بابیک و بوباس14، 2015(. 
 در متون پژوهش های مورد بررسی )در مرور تلـفیقی حـاضر( نـیز مهـارت های نـگرشی/ ارزشی جـدای

از شخصیتی/ اخالقی بررسی و سنجش شده بودند. درنتیجه، سنتز اين متون به چهار بُعد انجامیده بود. 
بنابراين در مطالعۀ حاضر به صالحیت های حرفه ای معلمان در چهار بُعد دانشی، مهارتی، نگرشی/ ارزشی و 

شخصیتی/ اخالقی توجه شد. 
در راهبرد 13 سند تحول بنیادين )1390( به توسعۀ شايستگی ها و توانمندی های اعتقادی، تربیتی، 
علمی و حرفه ای فرهنگیان در راستای تحقق اهدافی همانند برقراری نظام اثربخش و کارآمد مديريت منابع 
انسانی بر اساس نظام معیار اسالمی؛ بهسازی و تحول در نظام برنامه ريزی آموزشی، درسی، مالی و اداری؛ 
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و زيرساخت های کالبدی و ارتقای اثربخشی و افزايش کارايی در نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی توجه 
شده است. در هدف عملیاتی 11 نیز به لزوم انطباق سطح شايستگی های حرفه ای معلمان در سطح ملی 
و جهانی اشاره شده است. اهمیت صالحیت های حرفه ای در اين سند به حدی است که در راهکار 11-4 
به ايجاد نظام ارزيابی صالحیت معلمان )شايستگی های اخالقی، اعتقادی، انقالبی، حرفه ای و تخصصی( و 
ارزشیابی متناسب با مبانی و اهداف سند تحول راهبردی، در راهکار 5-11 به به روزرسانی توانمندی های 
تربیتی و تخصصی معلمان، در راهکار 6-11 به تقويت هويت حرفه ای ايشان و در راهکار 7-11 به افزايش 
توانمندی های حرفه ای معلمان اشاره شده است. به روزرسانی و ارتقای صالحیت های حرفه ای معلمان بدون 
 بررسی و پايش وضعیت فعلی میسر نیـست. ايـن در حـالی اسـت که اطالعات يکپارچه ای در اين زمینه

در دسترس نیست.
با وجود سهم اساسی صالحیت های حرفه ای معلمان در ارتقای کیفیت نظام آموزشی و بهبود سطح 
يادگیری دانش آموزان، در بررسی ادبیات پژوهشی اين حوزه، خأليی محسوس به چشم می خورد. ازآنجايی که 
معلمان  سنجش  است،  دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  بر  آموزشی  سنجش  در  تمرکز  اصلی   کانون 
تا حد بسیاری ناديده گرفته و به حاشیه کشیده شده است )سوماريانتا و همکاران15، 2018(. در مطالعه های 
و  روش شناسی ها  رويکردها،  از  معلمان  حرفه ای  صالحیت های  ارزيابی  و  سنجش  درزمینۀ   انجام شده 
ابزارهای متفاوتی بهره گرفته شده است )عسکری متین و کیانی، 1396(. درنتیجه، با تکیه بر پژوهش های 
معتبر نمی توان به تصويری روشن و يکپارچه از وضعیت معلمان در اين ابعاد دست يافت. با توجه به اينکه 
در حال حاضر نظام سنجش و ارزيابِی )الگوی استاندارد( صالحیت های معلمان طراحی نشده است و رويکرد 
 منسجم و پايداری در کشور درزمینۀ صدور مدرک و ارزيابی ديده نمی شود )واحدی و همکاران، 1397(، 

يکی از راه هاِی مناسب بهره گیری از پژوهش های موجود و تلفیق و ترکیب آن هاست. 
میزان صالحیت حرفه ای، کارآمدی، عالقه مندی، تسلط حرفه ای و مطلع بودن معلم تعیین کنندۀ کیفیت 
فرايند ياددهی ـ يادگیری است )غالمی و همکاران، 1397( و صالحیت های ايشان با پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان همبستگی دارد )فات و همکاران، 2019(. لذا در هر نظام آموزشی توجه به معلمان، که عامالن 
نوآوری های  يا شکست دهندۀ  به منزلۀ مهم ترين عامل موفقیت  آموزشی اند،  برنامه ها و طرح های  اجرای 
 آموزشی مطرح است )رضايی، 1396(. بر اين اساس و با توجه به اهمیت و تأثیر معلم و شايستگی های او 
 در ارتقای کیفیت نظام آموزشی، هدف از اين مطالعه مرور نظام مند پژوهش های معتبِر موجود در ايران 
 در حوزۀ سنجـش صـالحیت های حـرفه ای معلمـان بـه روش مطالعـۀ مـروری تلفیقی بود. همـچنین

در پی پاسخ گويی به اين سؤال بوديم که وضعیت موجود صالحیت های حرفه ای معلمان )در دوره های 
 تحصیلی ابتدايی و مـتوسطه در ابعـاد دانـشی، مهـارتی، نـگرشی/ ارزشـی و شخـصیتی/ اخالقی( چگونه 

است.
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  روش پژوهش
با توجه به هدف مطالعۀ حاضر، که شامل بررسی پژوهش های ايرانی بود، از روش »مرور تلفیقی16« استفاده 
شد. اين روْش رويکردی است که ازطريق آن شمول پژوهش هايی با روش شناسی های متنوع ممکن است. 
ازاين رو، امکاِن فعالیت مبتنی بر شواهد وجود دارد )ويتمور و نالف17، 2005(. تورنتو و رمینگتون18 )2020( 
نیز هدف از مطالعۀ مروری تلفیقی را تحلیل پژوهش های آزمايشی و غیرآزمايشی به منظور تعريف مفاهیم، 
مرور نظريات، بررسی شواهد و تشخیص شکاف های موجود در ادبیات و تحلیل مشکالت روش شناختی 
می دانند. بر اساس ديدگاه بروم19 )2003( رويکرد مرورِ تلفیقْی روِش مروری ويژه ای است که ادبیات نظری 
 و تجربی با آن تلـخیص می شـود و بـه درک جـامع تری از پديدۀ موردنظر می انجامد. درنتیجـه، با توجه
به قابلیت های اين روش کیفی برای پاسخ گويی به سؤاالت پژوهشی حاضر از مرور تلفیقی بهره گرفته شد. 

يکی از مشکالت پیِش روی مطالعۀ مروری تلفیقی چارچوب بندی روش های تحلیل، سنتز و نتیجه گیری 
است و در اکثر مطالعات به صراحت روش های سنتز و تحلیل گزارش نمی شود و تنها به روايت و توصیف 
يافته ها بسنده می شود )يوناس و همکاران20، 2021(. بنابراين در مطالعۀ حاضر از روش پیشنهادی ويتمور و 
نالف )2005( به منزلۀ روش شناسی به روزشده در اجرای مطالعۀ مروری تلفیقی استفاده شد. رويۀ ويتمور و 
نالف )2005( شامل پنج مرحلۀ اصلِی شناسايی مسئله، جست وجوی ادبیات، ارزشیابی داده ها، تحلیل داده ها 

و ارائۀ يافته هاست. اين مراحل در قالب جدول 1 ارائه شده است.

 جدول 1.   مراحل اجرای مطالعۀ مروری تلفیقی مطابق با رویکرد ویتمور و نالف )2005(                                                      
ف
فعالیت ها و تصمیم گیری هامراحل اصلیردی

تعريف و تعیین حدود مسئلهشناسایی مسئله1

2-1. تعريف واژگان کلیدیجست وجوی ادبیات و متون پژوهشی2
2-2. تعیین معیارهای ورود:

2-3. جست وجو
2-4. غربالگری

طراحی مقیاس تعیین اعتبار متون پژوهشیارزشیابی داده ها3

1. کاهش داده هاتحلیل داده ها 4
2. نمايش داده ها
3. مقايسۀ داده ها

4. نتیجه گیری و راستی آزمايی

ارائه و بازنمایی یافته ها5
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اين مراحل در پژوهش حاضر به اين ترتیب اجرا شد:
1. شناسایی مســئله: هدف از مرور تلفیقِی حاضر ترکیب و تلفیــق مطالعات انجام شده درزمینۀ 
سنجش صالحیت های حرفه ای معلمان در ايران در بازۀ زمانی پانزده ساله با هدف ترسیم وضعیت 
موجــود بود. علل انتخاب اين بازۀ زمانی عبــارت بودند از: 1(  در بازۀ زمانی 1380 تا 1385 هیچ 
پژوهشــی حائز شــرايط الزم برای ورود به داده ها نبود )از بُعد سنجش به صالحیت های حرفه ای 
معلمان پرداخته نشده بود(؛ 2( در بازۀ پنج )1394 تا 1399( و ده ساله )1389 تا 1399( تعداد 
متوِن حائز شــرايط بســیار محدود بودند و تجمیع آن ها منطقی تر به نظر می رســید. به همین 
علت اين بازه به پانزده ســال افزايش يافت؛ 3( از ســال های میانی دهۀ هشتاد شمسی دوره های 
آموزش ضمن خدمت از آموزش های ســنتی به آموزش های بــه روز )همانند ياددهی ـ يادگیری 
فعال،  مشــارکتی و اکتشافی( متمايل شد و به ارتقای صالحیت های حرفه ای به شکل جدی تری 

توجه شد. 
2. جست وجوی ادبیات و متون پژوهشی: اين مرحله شامل گام های زير بود:

2-1( تعریف واژه های کلیدی: کلیدواژه های استفاده شده عبارت بودند از: »ارزيابی«، »سنجش«، 
»شايستگی«، »صالحیت معلم« و »سنجش صالحیت حرفه ای معلم«. 

2-2( تعیین معیارهای ورود: معیارهای ورود برای پژوهش های ايرانی معتبر شــامل رساله های 
دکتری، پايان نامه ها، طرح های پژوهشــی و مقاالت علمی ـ پژوهشــی فارسی در حوزۀ سنجش 
صالحیت های حرفه ای معلمان در بازۀ زمانی سال های 1385 تا 1399 بودند. بنابراين چهار معیار، 
به شرح زير، برای انتخاب و غربالگری پژوهش ها مورد توجه قرار گرفتند: 1( پرداختن به موضوع 
اصلِی »سنجش صالحیت معلمان« )نه رهنمودها، مفهوم پردازی ها و تدوين الگو( ؛ 2( دسترسی به 
اصل پژوهش و محتوای آن؛ 3( علمی و قابل اعتمادبودن روش پژوهش و چاپ در نشريات معتبر 
بر اساس فهرست اعالم شده در دفتر برنامه ريزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری )درزمینۀ مقاالت(؛ و 4( قرارگرفتن در بازۀ زمانی سال های 1385 تا 1399.
2-3( جست وجو: اين مرحله در پژوهش حاضر در دی و بهمن 1399 با در نظر گرفتن واژه های 
کلیدی و بازۀ زمانی موردنظر انجام شــد. برای دســتیابی به اين متــون از پايگاه های نور ، مرکز 
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )SID(،  مگیران، پرتال جامع علوم انسانی،  گوگل اسکالر فارسی،  
ســامانۀ نشر مجالت علمی دانشــگاه تهران و ايرانداک بهره گرفته شد. در اين مرحله 110 متن 

پژوهشی استخراج شد.
2-4( غربالگری: از فرايند غربالـگری دومـرحله ای برای داوری و گـزينش استفـاده شـد. ابتدا 
چکیدۀ گزارش پژوهش ها بررســی شــد. در مرحلۀ بعد، از میان پژوهش های باقی مانده، متن 
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کامل پژوهش ها دقیق تر و عمیق تر بررســی شــدند به اين ترتیب که ابتدا تمام متونی که در 
عنوان يا چکیدۀ آن ها کلیدواژه های ذکرشده موجود بودند وارد فهرست اولیه شدند. پس ازآن، 
موارد تکراری حذف شدند. سپس تمامی چکیده ها خوانده شد و هرکدام که با موضوع پژوهش 
مرتبط نبودنــد و طبق معیارهای انتخاب مقاالت نبودند حذف شــدند. در مرحلۀ بعد، متون 
باقی مانده را دو پژوهشــگر به صورت جداگانه بررسی کردند. متونی که مورد توافق صددرصدی 
بودند وارد مطالعه شــدند و متونی که محل بحث بودند به پژوهشگر سوم ارجاع داده شدند و 
تصمیم نهايی اتخاذ شــد. به اين ترتیب، پس از حذف موارد نامرتبط، متونی انتخاب شــدند که 
تلويحاتی برای سنجش صالحیت های حرفه ای معلمان داشتند. پس در اين مرحله، صد مطالعه 
برای ورود به مرحلۀ بعد باقی ماند. اطالعاِت مجموع صد رســاله ، پايان  نامه ، طرح پژوهشــی و 
مقالۀ فارســِی چاپ شده در مجالت علمی ـ پژوهشِی داخل کشور در حوزۀ بررسی شده در زير 

آمده است.

 جدول 2.   مشخصات پژوهش های گزینش شده و گزینش نشده                                                                                         

 پژوهشیتعدادموضوعپژوهش ها رساله و پایان نامهطرح پژوهشیمقاله علمیـ 

گزینش نشده

 شناسایی صالحیت ها 
و ابعاد آن

51

691120
 ساخت و هنجاریابی 

ابراز سنجش صالحیت ها
27

221543سنجش صالحیت هاگزینش شده

جمع: 100

و  ساخت  الگو،  تدوين  شناسايی،  موضوع  با  پژوهش  درمجموع 78  باال،  جدول  اطالعات  اساس  بر 
اعتبارسنجی ابزار انجام شده بودند که با توجه به معیار نخست )پرداختن به سنجش صالحیت معلمان( 
حذف شدند و در مطالعۀ حاضر قرار نگرفتند. بر اساس جدول فوق، تعداد 22 پژوهش شامل 15 مقاله، 4 

طرح پژوهشی و 3 پايان نامه بودند. 
روند طی شدۀ جست وجو در ديتابیس ها، انتخاب اولیه، غربالگری، حذف و درنهايت گزينش منابع، طبق 

دياگرام پريزما21 )برگرفته از پیج22 و همکاران، 2021(، در نمودار 1 آمده است.
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شناسایی مطالعات از دیتابیس ها و منابع رسمی

شناسایی
منابع شناسایی شده از دیتابیس ها:

(n) = 112
موارد حذف شده پیش از غربالگری:

منابع تکراری گزينش نشده 
(n) = 10

    

غربالگری

موارد غربال شده:
(n) = 102

موارد گزینش نشده:
(n) = 2

موارد نیازمند بازیابی:
(n) = 5

موارد بازیابی نشده:
(n) = 0

موارد ارزیابی شده برای حائز صالحیت بودن:
(n) = 100

موارد گزینش نشده:
دلیل 1. )پرداختن به ابعاد و شناسايی 

(n) = 51 صالحیت ها(: 
دلیل 2. )طراحی و هنجاريابی و ابزار 

(n) = 27 سنجش صالحیت ها(: 

    
گزینش شده

مطالعات گزينش شده
(n) = 22

 نمودار 1.   دیاگرام پریزما از جست وجوهای انجام شده در دیتابیس ها )برگرفته از پیج و همکاران، 2021(                                                                                         

ابعاد مفروض برای  ابزار استفاده شده،   ويژگی های منابع بررسی شده برحسب سال اجرای پژوهش، 
صالحیت های حرفه ای و میزان برخورداری معلمان از اين صالحیت ها در جدول 3 آمده است.

3. ارزشــیابی داده ها: نمونۀ نهايی متون پژوهشی شــامل گزارش های تجربی بود. طبق بررسی 
روش شناسی و شیوۀ جمع آوری اطالعات، در اکثر مطالعات از پرسش نامۀ محقق ساخته و در برخی 
از آن ها از پرســش نامۀ ازپیش موجود استفاده شده بود و روش پژوهش آن ها نیز توصیفی و علّی 
ـ مقايســه ای بود. بر اساس پیشنهاد ويتمور و نالف )2005(، يک مقیاس دوارزشی )باال يا پايین( 
با دو معیار اصلی )دقت روش شــناختی/ نظری و تناســب داده ها( برای بررسی اعتبار منابع اولیه 
طراحی شــد و منابع جمع آوری شده با استفاده از اين مقیاس ارزشیابی شدند. بر اساس اين نظام 
رتبه بندی هیچ يک از منابع حذف نشدند )هیچ منبعی در هر دو مالک نمرۀ پايین دريافت نکرد(.
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4. تحلیل داده ها: اين مرحله شامل گام های زير بود:
1( کاهش داده ها؛ اين گام شــامل فنون اســتخراج و کدگذاری داده ها از منابــع اولیه با هدف 
ساده سازی، تلخیص، تمرکز و سازماندهی داده ها در راه دستیابی به چارچوبی مديريت شده است. 
در اين مرحله، اطالعات متناســب و از پیش قصدشده برای هر زيرگروهِ طبقه بندی شده از منابع 
 اولیۀ داده ها اســتخراج می شود. سپس اطالعات از هر منبع اولیه با اطالعات مشابِه استخراج شده

از منابع در کنار يکديگر جای می گیرد تا سازماندهی موجز ادبیات امکان پذير شود و امکان مقايسۀ 
منظم منابع اولیه در ويژگی های مورد بررســی میســر شــود )گرارد23، 2004(. مطابق با راهکار 
پیشنهادشــدۀ ســالدانا24 )2015(، در فرايند کدگذاری، منابع اولیه ابتدا به صورت باز و به شکل 
مستقیم کدگذاری شدند. تمام کدهای شناسايی شده در فهرست )دفترچه ای( مستندسازی شد و 
برای هر کد با توجه به داده ها توصیفی در نظر گرفته شد. در مرحلۀ بعد کدها بر اساس محورهای 

مشترکی که میان آن ها بود، نزديک هم قرار گرفتند. 
2( نمایش داده ها؛ اين گام شــامل تبديل داده های استخراج شــده از منابع جداگانه به بازنمايی 
ديداری به شــکلی اســت که منابع اولیه در قالب زيرگروه ها و متغیرهای ويژه تجمیع شوند. اين 
بازنمايی عموماً با اســتفاده از ماتريس، نمودار، جدول و شبکه هايی برای مقايسۀ اطالعات منابع 
اولیه صورت می پذيرد. ازآنجايی که هر طبقه بندی و زيرگروه را بايد به شــکلی جداگانه ارائه کرد، 

در پژوهش حاضر استفاده از جدول ترجیح داده شد. 
 3( مقایســه داده ها؛ اين گام در تحلیل داده ها فرايندی چرخشی از بررسی بازنمايی های داده ها
از متون اولیه است تا الگوها، مضامین يا ارتباط ها شناسايی شوند. پس از شناسايی الگوها می توان 
نقشــۀ مفهومی برای اکثريت متغیرها يا مضامین شناسايی شــده طراحی کرد يا به ارتباط میان 
متغیرها و مضامین پی برد. اســتفاده از روش های گوناگون برای بازنمايی داده ها به همراه تحلیل 
خالقانه و نقادانه به مقايسه و تفسیر بهتر کمک می کند. در پژوهش حاضر، طبق پیشنهاد پَتون26 
)2002(، از عناصر زير برای تحلیل داده ها اســتفاده شــد: توجه بــه الگوها و مضامین، توجه به 
منطق، خوشه بندی، شمارش، مقايســه و مقابله، تشخیص الگوهای مشترک و نامعمول، تجمیع 
زيرمجموعه ها، توجه به ارتباِط میان متغیرها، يافتن عوامل مؤثر و ســاخت زنجیره ای از شــواهد 

منطقی.
4( نتیجه گیری و راستی آزمایی؛ اين گام نهايی در تحلیل داده ها به سمت وسوی مفهوم پردازی 
بیشتر و طبقه بندی موارد در قالب های کلی حرکت می کند. الگوها و فرايندهاِی منفرد و جداگانه 
و تشابهات و تفاوت ها شناسايی می شوند. سپس با روندی دقیق و تدريجی مجموعه های کوچک 
و کلی بررسی می شوند و هر زيرگروه در مقوله ای کلی تر تلفیق می شود. تمامی الگوها، مضامین، 
ارتباط ها يا نتیجه گیری ها بايد با منابع اولیه چک شوند تا دقت و قابلیت تأيید آن ها بررسی شود. 
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گام نهايی در تحلیل داده ها ســنتز عناصر و نتیجه گیری های نهايی برای هر زيرگروه است، برای 
اينکــه با يک مفهوم پردازی جديد از منابِع اولیه تمام زيرگروه هــا در قالب پرتره ای واحد نمايان 
شــود. بر اساس شباهت و تفاوت کدهای محوری، چهار بُعد صالحیت های حرفه ای معلمان و سه 
سطح برای میزان برخورداری از اين ابعاد در نظر گرفته شد. به منظور راستی آزمايی نیز همخوانی 
مفهوم شناســی جديد با طبقه بندی اولیۀ مطرح شــده در منبع اولیه با برگزاری نشست با دو نفر 
از متخصصان حوزۀ علوم تربیتی بررســی و تأيید شــد. از ماتريسی برای نمايش داده ها استفاده 
شــد که کدهای اختصاص يافته به هر گزارش پژوهشی در ابعاد موردنظر )برحسب صالحیت های 

اندازه گیری شده( و میزان برخورداری از هر بُعد )برحسب میانگین( در آن قرار گرفت.
5( ارائه و بازنمایی یافته ها؛ در پژوهش حاضر از جدول برای ارائۀ تصويری يافته ها اســتفاده شد. 
يافته ها به شکل تجمیعی برای تمام متون بررسی شده در جدول 4 آمده اند و جداگانه برای پاسخ 
به سؤاالت پژوهشی )به تفکیک مقطع تدريس معلمان( در جداول 4 تا 12 در بخش يافته ها ارائه 

شده اند.

 اعتبار و پایایی: بررسی اعتبار و پايايی پژوهش مبتنی بر نظرهای گابا و لینکن  )1989؛ نقل از نوری 
و مهرمحمدی، 1390( انجام شــد. اين پژوهشگران معیارهای اعتبار در پژوهش های کیفی را متناظر با 
روايــی درونــی، انتقال را متناظر با روايی بیرونی، اعتماد را متناظر با پايايی و تأيید را معادل عینیت در 
پژوهش های کّمی می دانند. به عالوه، به معیار اصالت نیز اشاره می کنند و راهبردهايی را برای ارزشیابی 
اين مالک ها پیشنهاد داده اند. در پژوهش حاضر به منظور کنترل خطا و کسب اطمینان از اعتبار پژوهش 

راهبردهای زير مدنظر قرار گرفت: 
1. بازنگری و بازبینِی همکاران27. اين روش در راستای افزايش دقِت علمی پژوهش انجام می شود 
و به موجب آن میان پژوهشــگر و ساير افرادی که در موضوع موردنظر تجربه دارند تعامل صورت 
می گیرد و زمینۀ راهنمايی برای طرح تحقیق، جمع آوری و تحلیل داده ها فراهم می شود )استامل 
و ويلــز28، 2004(. در پژوهــش حاضر چهار تن از همکاران در مقام متخصص موضوعی و آشــنا 
به مبحث صالحیت های معلمان )شــامل يک دکتری برنامه ريزی درســی، يک دکتری فلســفۀ 
تعلیم وتربیت، يک متخصص سنجش و اندازه گیری و يک معلم دارای مدرک دکتری( روند انتخاب 
مقاالت، تحلیل داده ها و ابعاد به دست آمده را بازبینی کردند، دربارۀ آن ها بازخورد دادند و نظرهای 

خود را بیان کردند.
2. مثلث سازی پژوهشگر29. اين روش شامل به کارگرفتن بیش از يک پژوهشگر برای جمع آوری، 
تجزيه، تحلیل يا تفسیر داده هاست )ِشرِمس و باخمان30، 2012(. برای ارتقای اعتبار اين مطالعه 
بیش از يک پژوهشگر )سه پژوهشگر( در فرايند جمع آوری، انتخاب مقاالت، تجزيه وتحلیل داده ها 

و تفسیر نتايج دخیل بودند و نظرهای آن ها با يکديگر همسوسازی شد. 
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 یافته های پژوهش
از میان 78 متن پژوهشی که در جست وجوی نخستین به دست آمده بودند، با حذف موارد تکراری 
و نامربوط به مبحث موضوعی، 22 مقاله شرايط الزم را برای ورود به داده ها داشتند. داده های اين متون 
ابعاد صالحیت های  استفاده شده،  ابزار  پژوهش،  پژوهش، جامعۀ  پژوهش، هدف  اجرای  برحسب محل 

اندازه گیری شده و میزان برخورداری در مقايسه با میانگین در جدول 3 آمده است.

 جدول 3.   ابعاد صالحیت های اندازه گیری شده و میزان برخورداری در مقایسه با میانگین                                                                                         

ف
پژوهشگرانعنوانردی

 سال 
پژوهش

جامعۀ 
موردمطالعه

شهر 
موردمطالعه

ابزار مورد 
استفاده

صالحیت های 
اندازه گیری شده 
)برحسب بُعد(

 میزان برخورداری
  از صالحیت 

)در مقایسه با میانگین(

صالحیت های 1
حرفه ای معلمان 
آموزش عمومی

 مصطفی نیکنامی، 
فريبا کريمی 

 معلمان 1388
 دورۀ ابتدايی 
و راهنمايی

پرسش نامۀ اصفهان
محقق ساخته

باالتر از متوسطشخصیتی

باالتر از متوسطاخالق حرفه ای

در سطح متوسطآموزشی

در سطح متوسطرفتاری شناختی

در سطح متوسطمديريتی

پايین تر از متوسطفناوری

پايین تر از متوسطتوسعۀ حرفه ای

پايین تر از متوسطفکری

پايین تر از متوسطتدريس

بررسی مقایسه ای 2
میزان آشنایی و 
مهارت معلمان 

درزمینۀ استفاده از 
رایانه و اینترنت

 فرهاد امیری، 
صالح پاسالری

 معلمان 1384
 دورۀ 

متوسطۀ دوم

پرسش نامۀ هرمزگان
محقق ساخته

 آشنايی با رايانه 
و اينترنت

در سطح متوسط

استفاده از وبگاه های 
آموزشی برای 

آموزش

پايین تر از متوسط

بررسی میزان 3
صالحیت های شغلی 
)دانش، مهارت، 

نگرش(

 محمد
  اصلی بیگی، 
رحمان جهانی

 معلمان 1385
دورۀ راهنمايی 
دبیران علوم 

تجربی، رياضی 
و ادبیات فارسی

پرسش نامۀ قزوين
محقق ساخته 
)سه نوع برای 

هر رشتۀ 
درسی(

باالتر از متوسطدانش شغلی

در سطح متوسطمهارت شغلی

باالتر از متوسطنگرش شغلی

بررسی میزان 4
صالحیت حرفه ای 
) دانش، مهارت و 

نگرش(

نصرت اهلل يوسفی، 
منوچهر کلهر

 معلمان 1385
دورۀ ابتدايی

پرسش نامۀ قزوين
محقق ساخته

دانش و مهارت 
تدريس رياضی 

و علوم

باالتر از متوسط

باالتر از متوسطدانش فارسی

مهارت تدريس 
فارسی

پايین تر از متوسط
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ف
پژوهشگرانعنوانردی

 سال 
پژوهش

جامعۀ 
موردمطالعه

شهر 
موردمطالعه

ابزار مورد 
استفاده

صالحیت های 
اندازه گیری شده 
)برحسب بُعد(

 میزان برخورداری
  از صالحیت 

)در مقایسه با میانگین(

ارزشیابی صالحیت 5
حرفه ای مدرسان 
زبان انگلیسی سطح 
بزرگسال در بخش 
خصوصی آموزش 

زبان ایران

 محمود رضا عطايی، 
عمت بابايی، ملیحه 

موسوی

 معلمان 1396
زبان انگلیسی 

بزرگسال

پرسش نامۀ تهران
سنجش 
صالحیت 
حرفه ای 

معلمان زبان 
انگلیسی

توصیف زبان، درک 
فراگیر و رشد زبان

باالتر از متوسط

مهارت برنامه ريزی، 
به کارگیری و 
مديريت کالس

باالتر از متوسط

پايین تر از متوسطمهارت ارزيابی

پايین تر از متوسطمهارت بین فرهنگی

باالتر از حد متوسطمهارت حرفه ای

ارزشیابی 6
مهارت های حرفه ای 

معلمان دورۀ 
ابتدایی

زهرا دانش پژوه، 
ولی اهلل فرزاد

 معلمان 1385
مدارس ابتدايی

پرسش نامۀ تهران
محقق ساخته

مهارت های عمومی 
)طرح درس، هدايت 

بحث گروهی و 
غیره( رياضی

باالتر از متوسط

مهارت های عمومی 
)طرح درس، هدايت 

بحث گروهی و 
غیره( فارسی

در سطح متوسط

مهارت های عمومی 
)طرح درس، هدايت 

بحث گروهی و 
غیره( علوم

در سطح متوسط

مهارت های 
اختصاصی توانايی 

تدريس درس 
رياضی

در سطح متوسط

مهارت های 
اختصاصی توانايی 

تدريس درس 
فارسی

در سطح متوسط

مهارت های 
اختصاصی توانايی 
تدريس درس علوم

در سطح متوسط

ارزیابی وضعیت 7
صالحیت های 

حرفه ای معلمان از 
دیدگاه مدیران

سید محمد 
میرکمالی، فاطمه 
نارجی ثانی، سمیه 

اسدی

 مديران 1398
مدارس دولتی

استان 
مرکزی

پرسش نامۀ 
محقق ساخته

باالتر از متوسطبعد اخالق حرفه ای

باالتر از متوسطبعد شخصی

باالتر از متوسطبعد بین فردی

باالتر از متوسطبعد تخصصی

 جدول 3.   )ادامه( 
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ف
پژوهشگرانعنوانردی

 سال 
پژوهش

جامعۀ 
موردمطالعه

شهر 
موردمطالعه

ابزار مورد 
استفاده

صالحیت های 
اندازه گیری شده 
)برحسب بُعد(

 میزان برخورداری
  از صالحیت 

)در مقایسه با میانگین(

بررسی وضعیت 8
صالحیت حرفه ای 

معلمان

 کبری شالو، 
يداهلل مهرعلی زده، 

عبداهلل پارسا

معلمان دورۀ 1395
متوسطۀ دوم

پرسش نامۀ اهواز
محقق ساخته

صالحیت های 
حرفه ای

باالتر از متوسط

صالحیت های 
نگرشی رفتاری

باالتر از متوسط

صالحیت های 
شناختی مهارتی

باالتر از متوسط

صالحیت های 
مديريتی

باالتر از متوسط

بررسی وضعیت 9
صالحیت حرفه ای 

معلمان

شوکت چلیج، ابراهیم 
صالحی عمران، سعید 

امام قلی زاده

 معلمان 1396
دورۀ ابتدايی

استان 
مازندران

پرسش نامۀ 
محقق ساخته

در سطح متوسطتدريس

پايین تر از متوسطکاربرد فناوری

در سطح متوسطتوسعۀ حرفه ای

در سطح متوسطاخالق حرفه ای

پايین تر از متوسطمديريت آموزش

بررسی وضعیت 10
صالحیت حرفه ای 

معلمان

فريبا سروری، سوری 
احمدی خطیر،

 معلمان 1394
دورۀ ابتدايی

پرسش نامۀ قائم شهر
محقق ساخته

در سطح متوسطتدريس

پايین تر از متوسطکاربرد فناوری

پايین تر از متوسطتوسعۀ حرفه ای

در سطح متوسطاخالق حرفه ای

پايین تر از متوسطمديريت آموزش

بررسی 11
وضعیت موجود 
صالحیت های 

عمومی و اختصاصی 
معلمان و مقایسۀ 
آن با وضعیت 

مطلوب

محمد محمدی، 
غالمحسین دانشمند، 
طیبه عزيزی، الهام 

کوزه گر

 معلمان 1394
دورۀ ابتدايی

پرسش نامۀ بیرجند
محقق ساخته

صالحیت های 
مهارتیـ  شناختی

باالتر از متوسط

صالحیت های 
نگرشی

باالتر از متوسط

صالحیت های 
رفتاری ـ عاطفی

باالتر از متوسط

بررسی 12
وضعیت موجود 
صالحیت های 
فناورانۀ 

دانشجومعلمان 
بر اساس 

استاندارد های 
یونسکو

روشن احمدی، 
اسماعیل زارعی 
زوارکی، داريوش 

نوروزی، علی دالور، 
فريبرز دورتاج

دانشجومعلمان 1395
ترم آخر 

کارشناسی 
دانشگاه تربیت 
دبیر فنی شهید 

رجايی

پرسش نامۀ تهران
محقق ساخته

پايین تر از متوسطسواد فناورانه

پايین تر از متوسطتعمیق دانش

پايین تر از متوسطخلق دانش

 جدول 3.   )ادامه( 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

43
 ë 84 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 زمستان 

علی محبی     معصومه فرهوش     سارا یداللهی

ف
پژوهشگرانعنوانردی

 سال 
پژوهش

جامعۀ 
موردمطالعه

شهر 
موردمطالعه

ابزار مورد 
استفاده

صالحیت های 
اندازه گیری شده 
)برحسب بُعد(

 میزان برخورداری
  از صالحیت 

)در مقایسه با میانگین(

بررسی 13
وضعیت موجود 
صالحیت های 
حرفه ای معلمان

 حمید شفیع زاده، 
 نادر سلیمانی، 
مريم شوريابی

 معلمان 1393
دورۀ ابتدايی

پرسش نامۀ گرمسار
محقق ساخته

صالحیت های 
اخالقی

در سطح متوسط

صالحیت های 
شخصیتیـ  رفتاری

در سطح متوسط

صالحیت های 
اجتماعی

در سطح متوسط

صالحیت های علمی 
ـ آموزشی

در سطح متوسط

صالحیت های 
مديريتی

در سطح متوسط

بررسی 14
وضعیت موجود 
صالحیت های 
حرفه ای معلمان 

ورزش

 جبار 
 سیف پناهی شعبانی، 

سارا قجر

پرسش نامۀ سنندجمعلمان ورزش1395
محقق ساخته

پايین تر از متوسطدانش تخصصی

باالتر از متوسطارتباطات

باالتر از متوسطسازمان دهی

در سطح متوسطآموزشی

باالتر از متوسطرفتاری

پايین تر از متوسطفنی

سنجش سواد 15
تغذیه ای معلمان 
)مطالعه ای مقطعی(

مهناز همتی، مهدی 
 اکبر تبار طوری، 
 محسن شمس، 
 افسانه بهروزپور، 

عباس رضايی

معلمان دورۀ 1397
ابتدايی

پرسش نامۀ ياسوج
سواد تغذيه ای 

بزرگساالن 
ترکیه 

 )EINLA(
 بومی سازی

 شده

در سطح متوسطدانش تغذيه ای

در سطح متوسطدرک مطلب

در سطح متوسطگروه های غذايی

پايین تر از متوسطواحد های غذايی

پايین تر از متوسطسواد محاسباتی

پايین تر از متوسطبرچسب غذايی

سنجش صالحیت  16
حرفه ای معلمان 
و رابطۀ آن با 

متغیرهای زمینه ای

معلمان دورۀ 1396فاطمه مخدومی
ابتدايی

پرسش نامۀ قروه
محقق ساخته

باالتر از متوسطبرنامه ريزی تدريس

برقراری و حفظ 
ارتباط تدريس

باالتر از متوسط

باالتر از متوسطارائۀ درس

باالتر از متوسطمديريت کالس

ارزشیابی تدريس و 
يادگیری

باالتر از متوسط

 جدول 3.   )ادامه( 
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ف
پژوهشگرانعنوانردی

 سال 
پژوهش

جامعۀ 
موردمطالعه

شهر 
موردمطالعه

ابزار مورد 
استفاده

صالحیت های 
اندازه گیری شده 
)برحسب بُعد(

 میزان برخورداری
  از صالحیت 

)در مقایسه با میانگین(

سنجش وضعیت 17
علمی، مهارتی و 
جسمانی دبیران 

تربیت بدنی

 احمدرضا موحدی، 
مهدی نمازی زاده

دبیران 1382
تربیت بدنی

آزمون آمادگی اصفهان
جسمانی، 

مهارت، آزمون 
 دانش نظری 

و کاربردی

در سطح متوسطآمادگی جسمانی

پايین تر از متوسطمهارتی

باالتر از متوسطعلمی

سنجش صالحیت  18
حرفه ای دبیران 
زیست شناسی

 سارا برنا، 
 زهرا زارع، 

پرويز انصاری راد

دبیران 1397
زيست شناسی

پرسش نامۀ استان البرز
محقق ساخته

باالتر از متوسطشناختی

باالتر از متوسطمهارتی

باالتر از متوسطنگرشی

مطالعۀ نیم رخ 19
شخصیتی صالحیت 
حرفه ای و اثربخشی 

معلمان

کويستان محمديان 
 شريف، 

 حسن غريبی، 
 رامین 

حبیبی کلیبر

 دبیران 1395
 متوسطۀ اول 
و متوسطۀ دوم

پرسش نامۀ مريوان
صالحیت 

حرفه ای، عامل 
شخصیت 

وظیفه شناسی 
نئو و يک 
پرسش نامۀ 
محقق ساخته

باالتر از متوسطصالحیت حرفه ای

پايین تر از متوسطاثربخشی

شخصیت 
وظیفه شناس

در سطح متوسط

مقایسۀ 20
 صالحیت های 
 فردی معلمان
  وضع موجود 

و وضعیت مطلوب

 معصومه 
 ذاکری حکمی، 

الهام ناصرين

 معلمان 1394
دوره ابتدايی

پرسش نامه آبادان
محقق ساخته، 

 کريمی
)1387(

پايین تر از متوسطفناوری

پايین تر از متوسطيادگیری مادام العمر

پايین تر از متوسطحرفه ای 

پايین تر از متوسطعملکردی

پايین تر از متوسطفکری

پايین تر از متوسطتدريس

در سطح متوسطمديريتی

در سطح متوسطاخالقی

در سطح متوسطرفتاری

در سطح متوسطاجتماعی

در سطح متوسطآموزشی

در سطح متوسطعلمی

در سطح متوسطشخصیتی

 جدول 3.   )ادامه( 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن
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 ë 84 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 زمستان 

علی محبی     معصومه فرهوش     سارا یداللهی

ف
پژوهشگرانعنوانردی

 سال 
پژوهش

جامعۀ 
موردمطالعه

شهر 
موردمطالعه

ابزار مورد 
استفاده

صالحیت های 
اندازه گیری شده 
)برحسب بُعد(

 میزان برخورداری
  از صالحیت 

)در مقایسه با میانگین(

ارزشیابی وضعیت 21
 یادگیری  یاددهیـ 

 معلمان 
 دورۀ ابتدایی
  بر اساس 
الگوی اشور

مهدی سبحانی نژاد، 
 رقیه 

سربازيان اسفندآباد

 معلمان 1397
دورۀ ابتدايی

پرسش نامۀ يزد
محقق ساخته 

بر اساس 
الگوی اشور

تحلیل ويژگی های 
دانش آموزان در 
فرايند تدريس

پايین تر از متوسط

 انتخاب روش، 
رسانه و مواد 

آموزشی

پايین تر از متوسط

مشارکت دهی 
 دانش آموزان 

در فرايند تدريس

باالتر از متوسط

 به کارگیری رسانه
و مواد آموزشی

در سطح متوسط

باالتر از متوسطهدف های آموزشی

باالتر از متوسطارزشیابی آموزشی

 بررسی 22
میزان سواد 
زیست محیطی 
معلمان و تأثیر 
آن در سواد 
زیست محیطی 
دانش آموزان 

 معلمان 1389عباسعلی جاويدزاده
دورۀ متوسطه

پرسش نامۀ اردبیل
سواد 

زيست محیطی 
ترکیه )ترجمه 
و اصالحات 

گويه ها توسط 
متخصصان(

دانش 
زيست محیطی

باالتر از متوسط

نگرش 
زيست محیطی

در سطح متوسط

استفاده و 
کاربردهای 

زيست محیطی

باالتر از متوسط

نگرانی 
زيست محیطی

در سطح متوسط

در ادامه بر اساس تحلیل های انجام شده به سؤاالت پژوهشی پاسخ داده می شود.

 سؤال اصلِی پژوهش:  وضعیت موجود صالحیت های حرفه ای معلمان با تکیه بر پژوهش های 
معتبر انجام شده چگونه است؟

يافته های مربوط به اين سؤال در جدول 4 گزارش شده است. 

 جدول 3.   )ادامه( 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

سنجش ابعاد صالحیت های حرفه ای معلمان ایران: مطالعۀ مروری تلفیقی

46
ë شمارة 84

ë سال بیست ویکم 
ë زمستان 1401

 جدول 4.   صالحیت های حرفه ای معلمان در ابعاد دانشی، مهارتی، نگرشی/ ارزشی و شخصیتی/ اخالقی                                                                                         

مؤلفه هاابعاد
نتایج

پایین تر از متوسطدر حد متوسطباالتر از متوسط

شی
دان

*دانش پداگوژی

*دانش برنامه ريزی درسی

*دانش فناوری و خلق و تعمیق آن

 ،ICT دانش فناوری )کمک به دانش آموزان در استفاده از
*جست وجو و تجزيه وتحلیل داده ها(

*دانش روان شناسی رشد

*دانش موضوعی

*سواد تغذيه ای )کسب، درک و ارزيابی اطالعات تغذيه ای(

*دانش فنی

تی
هار

م

*مديريت کالس

*به کارگیری فناوری

*طراحی آموزشی

*پرورش روش علمی در يادگیرندگان

*تفکر تحلیلی، انتقادی، خالق و منطقی

توانايی تلفیق موضوعات درسی )برقراری ارتباط بین رشته های 
*مختلف درسي

*سنجش و ارزشیابی

*استفاده از ابزارهای سنجش مختلف و جايگزين

*به کارگیری يافته های پژوهشی جديد

توانايي خلق دانش )فرايند ايجاد دانش جديد يا جايگزينی و 
*بهسازی دانش(

*تحقق اهداف مهارتی دروس مختلف

*تلفیق فناوری های ديجیتال در فرايند ياددهی و يادگیری

تعیین واحدهای غذايی، خواندن برچسب های غذايی و انجام 
*محاسبات تغذيه اي

*تحقق اهداف دانشی دروس مختلف

*خلق فرصت هايی برای هم کنشی و توسعۀ مهارت زبانی



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

47
 ë 84 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 زمستان 

علی محبی     معصومه فرهوش     سارا یداللهی

مؤلفه هاابعاد
نتایج

پایین تر از متوسطدر حد متوسطباالتر از متوسط

ه(
دام
ی )ا

ارت
مه

*مهارت های بین فردی

*هدايت بحث گروهی

*کارگروهی و مشارکتی

*برنامه ريزی برای پیشرفت شغلی

*تحقق اهداف نگرشی دروس مختلف

*بازخوردهای خاص و فردی متناسب با نیاز دانش آموزان

شی
رز
ی/ ا

رش
نگ

*پايبندی به ارزش ها، مذهب و اخالقیات

*رغبت )تمايل( به آموزش وپرورش

*رغبت )تمايل( به دورۀ تحصیلی

*رغبت )تمايل( به حرفۀ معلمی

*تمايل به انعطاف پذيری و يادگیری مداوم

*فناوری آگاهی

*توجه به خرده فرهنگ ها

تمايل به پیشرفت شغلی و تغییر

تمايل به آزمودن، بحث کردن، پرسشگری از شیوه های تدريس 
*خود )خودارزيابی(

*تعهد به ارتقا يادگیری همۀ دانش آموزان

قی
خال

ی/ ا
صیت

*داشتن اعتمادبه نفسشخ

*جسارت در بیان مفید و اثربخش نظرها

*رفتار توأم با احترام و ادب با ديگران

طبق يافته ها، درکل معلمان در بُعد دانشی در سطح متوسطی قرار داشتند. همچنین در بُعد مهارتی 
ازجمله مديريت کالس، برنامه ريزی و سازماندهی فرصت های يادگیری، روش های تدريس فعال و اجزای 
تدريس ازجمله ارزشــیابی و نیز کاربرد فناوری در فرايند ياددهی ـ يادگیری پايین تر از متوســط قرار 

داشتند. اما در بُعد نگرشی/ ارزشی و شخصیتی/ اخالقی در سطح باالتر از متوسط بودند.
در ادامه يافته های مربوط به ســؤال های فرعی پژوهش که در چهار بُعد دانشــی، مهارتی، ارزشی / 

 نگرشی و شخصیتی به تفکیک دورۀ تحصیلی سازمان داده شده اند آمده است. 

 جدول 4.   )ادامه( 
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  سؤال فرعی 1:   وضعیت موجود صالحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی و متوسطه در بُعد 
دانشی با تکیه بر پژوهش های معتبر انجام شده چگونه است؟

يافته های مربوط به صالحیت های حرفه ای بُعد دانشــی معلمان ابتدايی در جدول 5 و معلمان 
متوسطه در جدول 6 آمده است. 

 جدول 5.   صالحیت های حرفه ای معلمان دورۀ ابتدایی در بُعد دانشی                                                                                         

نتایج
مؤلفه ها

ف
ردی

باالتر از متوسط در حد متوسط پایین تر از متوسط

* دانش پداگوژی 1

* دانش برنامه ریزی درسی 2

* دانش فناوری و خلق و تعمیق آن 3

* دانش روان شناسی رشد 4

*  ،ICT دانش فناوری )کمک به دانش آموزان در استفاده از
جست وجو و تجزیه وتحلیل داده ها(

5

* دانش موضوعی 6

* سواد تغذیه ای )کسب، درک و ارزیابی اطالعات تغذیه ای( 7

 جدول 6.   صالحیت های حرفه ای معلمان دورۀ متوسطه در بُعد دانشی                                                                                         

نتایج
مؤلفه ها

ف
ردی

باالتر از متوسط در حد متوسط پایین تر از متوسط

* دانش پداگوژی 1

* دانش برنامه ریزی درسی 2

* دانش فناوری و خلق و تعمیق آن 3

* دانش روان شناسی رشد 4

*  ،ICT دانش فناوری )کمک به دانش آموزان در استفاده از
جست وجو و تجزیه وتحلیل داده ها(

5

* دانش موضوعی 6

* سواد تغذیه ای )کسب، درک و ارزیابی اطالعات تغذیه ای( 7
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بر اســاس يافته ها، معلمان درکل در دانش پداگوژی )آموزش وپرورش(، دانش برنامه ريزی درسی و 
دانش روان شناسی رشد از حد متوسط پايین تر بودند. همچنین در دانش فناوری و خلق و تعمیق آن با 
ضعف رو به رو بودند و در کمک به دانش آموزان در اســتفاده از ICT، جست وجو و تجزيه وتحلیل داده ها 
نارســايی هايی داشــتند. برخی از مطالعات بر اين موضوع اشاره داشتند که معلمان در دانش موضوعی، 
يعنی رشتۀ علمی که تدريس می کنند، در وضع مطلوب و باالتر از متوسط قرار داشتند. همچنین معلمان 
ابتدايی در سواد تغذيه ای يعنی کسب، درک و ارزيابی اطالعات تغذيه ای در وضعیت مطلوبی قرار داشتند. 

اين در حالی است که معلمان تربیت بدنی در دورۀ متوسطه دانش فنی الزم را نداشتند.

  سؤال فرعی 2:   وضعیت موجود صالحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی در بُعد مهارتی با 
تکیه بر پژوهش های معتبر انجام شده چگونه است؟

يافته های مربوط به صالحیت های حرفه ای بُعد مهارتی معلمان ابتدايی در جدول 7 و معلمان 
متوسطه در جدول 8 آمده است. 

 جدول 7.   صالحیت های حرفه ای معلمان دورۀ ابتدایی در بُعد مهارتی                                                                                         

نتایج
مؤلفه ها

ف
ردی

باالتر از متوسط در حد متوسط پایین تر از متوسط

* مدیریت کالس 1

*  مهارت های بین فردی و مشارکتی، برای یادگیری در جوامع
حرفه ای

2

* مهارت برنامه ریزی تدریس 3

* )معنادارنمودن یادگیری )پیوند میان آموخته های قبلی و جدید 4

* انتخاب و به کارگیری راهبرد تدریس مناسب با درس 5

* )مهارت ارائۀ درس )اجرای طرح درس 6

* سنجش برای یادگیری و ارائۀ بازخورد به موقع و مناسب 7

* به کارگیری رسانه ها و مواد آموزشی 8

* به کارگیری رویکردهای سازنده گرایی 9

* استفاده از روش تدریس فعال و خالقانه 10

* ارتباط مطالب درسی با زندگی واقعی دانش آموزان 11
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نتایج
مؤلفه ها

ف
ردی

باالتر از متوسط در حد متوسط پایین تر از متوسط

* پرورش روش علمی در دانش آموزان 12

* تفکر تحلیلی، انتقادی، خالق و منطقی 13

*  توانایی تلفیق موضوعات درسی )برقراری ارتباط میان رشته های
)مختلف درسی

14

* به کارگیری فناوری 15

* استفاده از ابزارهای سنجش مختلف و جایگزین 16

* به کارگیری یافته های پژوهشی جدید 17

* توانایی خلق دانش )فرایند ایجاد دانش جدید یا جایگزینی و 
بهسازی دانش(

18

* تحقق اهداف مهارتی دروس مختلف 19

* تلفیق فناوری های دیجیتال در فرایند یاددهی و یادگیری 20

*  تعیین واحدهای غذایی، خواندن برچسب های غذایی و انجام دادن
محاسبات تغذیه ای

21

* تحقق اهداف دانشی دروس مختلف 22

* خلق فرصت هایی برای هم کنشی و توسعۀ مهارت زبانی 23

* هدایت بحث گروهی 24

* کارگروهی و مشارکتی 25

* تحقق اهداف نگرشی دروس مختلف 26

* بازخوردهای خاص و فردی متناسب با نیاز دانش  آموزان 27

* تحلیل ویژگی های دانش آموزان 28

* گزارش پیشرفت دانش آموزان به والدین 29

* برنامه ریزی برای پیشرفت شغلی 30

 جدول 7.   )ادامه( 
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 جدول 8.   صالحیت های حرفه ای معلمان دورۀ متوسطه در بُعد مهارتی                                                                                         

نتایج
مؤلفه ها

ف
ردی

باالتر از متوسط در حد متوسط پایین تر از متوسط

* مدیریت کالس 1

*  مهارت های بین فردی و مشارکتی برای یادگیری در جوامع
حرفه ای

2

* مهارت برنامه ریزی تدریس 3

* )معنادارنمودن یادگیری )پیوند میان آموخته های قبلی و جدید 4

* انتخاب و به کارگیری راهبرد تدریس مناسب با درس 5

* )مهارت ارائۀ درس )اجرای طرح درس 6

* سنجش برای یادگیری و ارائۀ بازخورد به موقع و مناسب 7

* به کارگیری رسانه ها و مواد آموزشی 8

* به کارگیری رویکردهای سازنده گرایی 9

* استفاده از روش تدریس فعال و خالقانه 10

* ارتباط مطالب درسی با زندگی واقعی دانش آموزان 11

* پرورش روش علمی در دانش آموزان 12

* پرورش تفکر تحلیلی، انتقادی، خالق و منطقی 13

*  توانایی تلفیق موضوعات درسی )برقراری ارتباط میان رشته های
)مختلف درسی

14

* به کارگیری فناوری 15

* استفاده از ابزارهای سنجش مختلف و جایگزین 16

* به کارگیری یافته های پژوهشی جدید 17

*  توانایی خلق دانش )فرایند ایجاد دانش جدید یا جایگزینی و
)بهسازی دانش

18
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نتایج
مؤلفه ها

ف
ردی

باالتر از متوسط در حد متوسط پایین تر از متوسط

* تحقق اهداف مهارتی دروس مختلف 19

* تلفیق فناوری های دیجیتال در فرایند یاددهی و یادگیری 20

* تحقق اهداف دانشی دروس مختلف 21

* خلق فرصت هایی برای هم کنشی و توسعۀ مهارت تفکر 22

* هدایت بحث گروهی 23

* کارگروهی و مشارکتی 24

* تحقق اهداف نگرشی دروس مختلف 25

* بازخوردهای خاص و فردی متناسب با نیاز دانش آموزان 26

* تحلیل ویژگی های دانش آموزان 27

* گزارش پیشرفت دانش  آموزان به والدین 28

* برنامه ریزی برای پیشرفت شغلی 29

بر اساس يافته های پژوهش، معلمان دورۀ ابتدايی و متوسطه در کاربرد فناوری های آموزشی، تلفیق 
فناوری های ديجیتال در فرايند ياددهی و يادگیری پايین تر از حد متوســط بودند و درکل در اســتفاده 
از صورت های پیچیدۀ نرم افزارهای ديجیتالی توانمند نبودند. همچنین معلمان دورۀ ابتدايی و متوسطه 
در طراحی آموزشــی؛ مديريت کالس، مهارت برنامه ريزی تدريس، معنادارکردن يادگیری )پیوند میان 
آموخته های قبلی و جديد(، انتخاب و به کارگیری راهبرد تدريس مناسب با درس، روش تدريس فعال و 
خالقانه، پرورش روش علمی در دانش آموزان، به کارگیری رسانه ها و مواد آموزشی، ارتباط مطالب درسی 
با زندگی واقعی دانش آموزان، ســنجش برای يادگیری و ارائۀ بازخورد به موقع و مناسب دارای نارسايی  
بودند و نتايج پايین تر از سطح متوسط بود. اين در حالی است که معلمان در اجرای طرح درس، هدايت 
بحث گروهی، کار گروهی و مشارکتی در حد متوسط قرار داشتند و معلمان دورۀ ابتدايی در بحث سواد 
تغذيه ای در تعیین واحدهای غذايی، خواندن برچسب های غذايی و انجام دادن محاسبات تغذيه ای در حد 
متوسط قرار داشتند. معلمان دورۀ ابتدايی و متوسطه در به کارگیری رويکردهای سازنده گرايی، در خلق 

 جدول 8.   )ادامه( 
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فرصت هايی برای هم کنشی و توسعۀ مهارت تفکر دانش آموزان، تحلیل ويژگی های دانش آموزان، توانايی 
خلق دانش )فرايند ايجاد دانش جديد يا جايگزينی و بهســازی دانش(، توانايی تلفیق موضوعات درسی 
 )برقراری ارتباط میان رشــته های گوناگون درســی(، استفاده از ابزارهای سنجش متفاوت و جايگزين و 

در به کارگیری يافته های پژوهشی جديد نیز پايین تر از حد متوسط بودند.
 معلمان دورۀ ابتدايی و متوســطه در گزارش پیشــرفت دانش  آموزان به والدين باالتر از متوســط و 
در برنامه ريزی برای پیشــرفت شغلی در حد متوسط قرار داشتند. همچنین در مهارت های بین فردی و 

مشارکتی، برای يادگیری در جوامع حرفه ای، پايین تر از متوسط بودند. 

  سؤال فرعی 3:   وضعیت موجود صالحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی در بُعد نگرشی/ 
ارزشی با تکیه بر پژوهش های معتبر انجام شده چگونه است؟

يافته های مربوط به صالحیت های حرفه ای بُعد نگرشــی/ ارزشی معلمان ابتدايی در جدول 9 و 
معلمان متوسطه در جدول 10 آمده است. 

 جدول 9.   صالحیت های حرفه ای معلمان دورۀ ابتدایی در بُعد نگرشی/ ارزشی                                                                                         

نتایج
مؤلفه ها

ف
ردی

باالتر از متوسط در حد متوسط پایین تر از متوسط

* پایبندی به ارزش ها، مذهب و اخالقیات 1

* تمایل به آموزش وپرورش 2

* تمایل به دورۀ ابتدایی 3

* تمایل به حرفۀ معلمی 4

* تمایل به انعطاف پذیری و یادگیری مداوم 5

*  تمایل به آزمودن، بحث کردن، پرسشگری از شیوه های تدریس
)خود )خودارزیابی

6

* تمایل به پیشرفت شغلی و تغییر 7

* فناوری آگاهی 8

* تعهد به ارتقا یادگیری همۀ دانش آموزان 9

* توجه به خرده فرهنگ ها 10
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 جدول 10.   صالحیت های حرفه ای معلمان دورۀ متوسطه در بُعد نگرشی/ ارزشی                                                                                         

نتایج
مؤلفه ها

ف
ردی

باالتر از متوسط در حد متوسط پایین تر از متوسط

* پایبندی به ارزش ها، مذهب و اخالقیات 1

* تمایل به آموزش وپرورش 2

* تمایل به دورۀ متوسطه 3

* تمایل به حرفۀ معلمی 4

* تمایل به انعطاف پذیری و یادگیری مداوم 5

* تمایل به آزمودن، بحث کردن، پرسشگری از شیوه های تدریس 
خود )خودارزیابی(

6

* تمایل به پیشرفت شغلی و تغییر 7

* فناوری آگاهی 8

* تعهد به ارتقا یادگیری همۀ دانش آموزان 9

* توجه به خرده فرهنگ ها 10

طبــق نتايــج تجزيه وتحلیل، معلمان دورۀ ابتدايی و متوســطه در پايبندی بــه ارزش ها، مذهب و 
اخالقیات و رغبت )تمايل( دربرابر آموزش وپرورش باالتر از متوسط بودند. اين در حالی است که معلمان 
دورۀ متوسطه رغبت و تمايل بیشتری به دورۀ تحصیلی متوسطه دارند تا معلمان دورۀ ابتدايی به دورۀ 
تحصیلی ابتدايی. معلمان دورۀ ابتدايی و متوسطه در فناوری آگاهی پايین تر از متوسط بودند و در تمايل 
به حرفۀ معلمی، انعطاف پذيری و يادگیری مداوم، پیشرفت شغلی وتغییر، آزمودن، بحث کردن، پرسشگری 
از شــیوه های تدريس خود )خودارزيابی( در حد متوسط قرار داشتند. معلمان دورۀ ابتدايی در تعهد به 
ارتقا و يادگیری همۀ دانش آموزان و توجه به خرده فرهنگ ها باالتر از متوسط اند و معلمان دورۀ متوسطه 

در اين دو مؤلفه در حد متوسط قرار دارند.

  سؤال فرعی 4:   وضعیت موجود صالحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی در بُعد شخصیتی/ 
اخالقی با تکیه بر پژوهش های معتبر انجام شده چگونه است؟

يافته های مربوط به صالحیت های حرفه ای بُعد شــخصیتی/ اخالقی معلمان ابتدايی در جدول 
11 و معلمان متوسطه در جدول 12 آمده است.
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 جدول 11.   صالحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی در بُعد شخصیتی/ اخالقی                                                                                         

نتایج
مؤلفه ها

ف
ردی

باالتر از متوسط در حد متوسط پایین تر از متوسط

* داشتن اعتمادبه نفس 1

* جسارت در بیان مفید و اثربخش نظرها 2

* رفتار توأم با احترام و ادب با دیگران 3

 جدول 12.   صالحیت های حرفه ای معلمان متوسطه در بُعد شخصیتی/ اخالقی                                                                                         

نتایج
مؤلفه ها

ف
ردی

باالتر از متوسط در حد متوسط پایین تر از متوسط

* داشتن اعتمادبه نفس 1

* جسارت در بیان مفید و اثربخش نظرها 2

* رفتار توأم با احترام و ادب با دیگران 3

طبق اين يافته، معلمان دورۀ ابتدايی و متوســطه در داشــتن اعتمادبه نفس، جسارت در بیان مفید 
و اثربخــش نظرها، رفتار توأم با احترام و ادب با ديگران باالتر از متوســط بودند. درکل، نتیجه گیری از 

يافته های به دست آمده در زير خالصه شده است:

 بُعد دانشی
 معلمان درکل در بُعد دانشی، به خصوص در دانش پداگوژی، برنامه ريزی درسی، روان شناسی 
رشد و يادگیری، در سطح مطلوبی قرار نداشتند. وضع معلمان دورۀ ابتدايی در اين موضوع 

از معلمان دورۀ متوسطه کمی بهتر بود. 
 معلمان درزمینۀ دانش فناوری، خلق و تعمیق آن دچار مشکالتی بودند و اين ضعف در 

معلمان دورۀ ابتدايی بیشتر از معلمان دورۀ متوسطه بود. 
 ديگر نتايج اين مطالعه حاکی از آن است که وضعیت معلمان در دانش موضوعی در حد 

متوسط بود و معلمان متوسطه از معلمان ابتدايی وضعیت بهتری داشتند. 
در  ابتدايی  معلمان  تغذيه ای(  اطالعات  ارزيابی  و  درک  )کسب،  تغذيه ای  دانش  سطح   
وضعیت مناسبی بود. اما ازآنجاکه در اين مطالعه فقط يک پژوهش به اين موضوع پرداخته 

بود، برای اطمینان، در پژوهش های ديگر نیاز است که اين موارد بررسی شود.
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 بُعد مهارتی
 نتايج برخی از پژوهش ها بیانگر آن بود که معلمان در طراحی آموزشی، مديريت کالس، 
معنادارکردن يادگیری، به کارگیری رسانه و مواد آموزشی، سنجش و ارزشیابی، روش های 
تدريس فعال و نیز مبتنی بر رويکرد حل مسئله از حد متوسط پايین تر بودند و کاستی  هايی 
درزمینۀ سنجش و ارزشیابی، ارائۀ بازخورد به دانش آموزان، اجرای اجزای تدريس ازجانِب 

معلمان وجود دارد. 
 نتايج مربوط به معلمان تربیت بدنی نیز بیانگر آن بود که معلمان در حوزۀ صالحیت های 

فنی از حد متوسط پايین تر بودند. 
 در نتايج برخی از پژوهش ها معلمان دورۀ ابتدايی در بحث سواد تغذيه ای، تعیین واحدهای 
غذايی و خواندن برچسب های غذايی و انجام دادن محاسبات تغذيه ای عملکرد متوسطی 

داشتند. اين يافته نیز نیازمند بررسی های تکمیلی است.
 معلمان چه در دورۀ ابتدايی و چه در دورۀ متوسطه ازنظر به کارگیری فناوری های آموزشی، 

و به خصوص تلفیق ديجیتال در فرايند ياددهی ـ يادگیری، دچار ضعف و کاستی بودند.
 معلمان بر انتقال مفاهیم به روش سنتی به جای راهنمايی دانش آموزان برای فرضیه سازی، 
تأکید  واقعی دانش آموزان  زندگی  با  ارتباط مطالب درسی  و  تفکر علمی و حل مسئله 

داشتند.
 معلمان خود به کارکرد ضعیفشان در سنجش و ارزشیابی اذعان کرده اند. آن ها همچنین 
در ايجاد آمادگی و انگیزه، اجرا و آزمايش، پرسش و پاسخ، جمع بندی، در انتخاب روش ها، 
رسانه ها و  مواد آموزشی در فرايند تدريس و حل مسئله و فنون پرورش مهارت های علمی 
ضعف داشتند. معلمان باسابقه از رسانه های آموزشی بیشتری در مقايسه با ساير معلمان 

استفاده می کردند. 
 معلمان يافته های جديد پژوهشی را به کار نمی گیرند. حضور معلمان در کنفرانس های 

داخلی و خارجی نادر است.
 هدف های مهارتی از هدف های دانشی کمتر مورد توجه معلمان ابتدايی و متوسطه قرار 

می گرفتند. 

 بُعد نگرشی/ ارزشی
 معلمان در بُعد نگرشی عملکرد مطلوبی داشتند. پايبندی معلمان هر دو دوره به ارزش ها، 
مذهب و اخالقیات مطلوب بود و به هنر تعلیم و تربیت )پداگوژی( تمايل داشتند. معلمان 

متوسطه رغبت بیشتری به دورۀ تحصیلی خود نشان می دادند.
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 معلمان به حرفۀ معلمی نگرش مطلوبی داشتند، اما تمايل و توجه کافی به خودارزيابی و 
پیشرفت شغلی نداشتند. 

 معلمان دورۀ ابتدايی در يادگیری دائم، توجه به خرده فرهنگ ها و الزام به ارتقا و يادگیری 
وضعیت مطلوب تری از معلمان دورۀ متوسطه داشتند. 

 معلماِن هر دو دوره فن هراس بودند، يعنی در مواجهه با فناوری تنیدگی هیجانی داشتند. 

 بُعد شخصیتی/ اخالقی
 درکل معلمان در بُعد شخصیتی/ اخالقی در سطح مطلوبی قرار داشتند. اعتمادبه نفس، 
با ديگران در معلماِن هر دو دوره وضع  بیان نظرها و رفتار احترام آمیز  جرئت ورزی در 

مطلوب و مناسبی داشت.
مؤلفه های  بر  بیشتر  موجود  باالدستِی  اسناد  اساس  بر  معلمان  آموزش  برنامه های  در   

شخصیتی تأکید شده و توجه کمتری به مؤلفۀ توانايی معلمان شده است.

 نتیجه گیری  
مطالعۀ حاضر با روش مرور تلفیقی و با هدف ارائۀ تصويری روشن از وضعیت 
موجود صالحیت های معلمان انجام شد. بر اساس نتايج به دست آمده از تلفیق 22 
پژوهش، معلمان درکل در بعد دانشی، به خصوص در دانش پداگوژی، برنامه ريزی 
درسی، روان شناسی رشد و يادگیری، دانش فناوری، خلق و تعمیق آن از سطح 
متوسط پايین تر بودند )شرايط معلمان دورۀ ابتدايی از معلمان دورۀ متوسطه در سه 
مؤلفۀ اول کمی بهتر و در سۀ مؤلفۀ آخر ضعیف تر بود(. همچنین در دانش موضوعی 
در سطح متوسط قرار داشتند. در بُعد مهارتی )مؤلفه های طراحی آموزشی، مديريت 
و  سنجش  آموزشی،  مواد  و  رسانه  به کارگیری  يادگیری،  معنادارکردن  کالس، 
ارزشیابی، روش های تدريس فعال و نیز مبتنی بر رويکرد حل مسئله( از حد متوسط 
 پايین تر بودند و ازنظر به کارگیری فناوری های آموزشی، به خصوص تلفیق ديجیتال 
ارزشی  نگرشی/  بُعد  يادگیری، دچار ضعف و کاستی اند. در  ـ  ياددهی  فرايند  در 
درمجموع عملکرد مطلوبی استنتاج شد )پايبندی به ارزش ها، مذهب و اخالقیات، 
خودارزيابی،  به  توجه  معلمی  حرفۀ  به  تمايل  در  اما  آموزش وپرورش(.  به  تمايل 
خرده فرهنگ ها و الزام به ارتقا و يادگیری )به ويژه برای معلمان دورۀ متوسطه( و 
تمايل به دورۀ تحصیلی )در معلمان ابتدايی( نیاز به پیشرفت احساس می شود. در 
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نیز  احترام(  بر  رفتار مبتنی  )اعتمادبه نفس، جرئت ورزی،  بُعد شخصیتی/ اخالقی 
معلمان )در هر دو دوره( سطح مطلوبی داشتند.

بنابراين به نظر می رسد توسعۀ صالحیت های دانشی و مهارتی معلمان دورۀ 
ابتدايی و صالحیت های مهارتی و نگرشی معلمان دورۀ متوسطه می تواند مبنای 
بنیادين  تحول  سند  نظری  مبانی  در  زيرا  گیرد  قرار  انسانی  منابع  برنامه ريزی 
انسانی  منابع  تأمین  و  تربیت معلم  زيرنظام  وظايف  از  يکی  نیز  آموزش وپرورش 
 استقرار سازوکارهای الزم  برای رشد شايستگی های پايه برای تقويت هويت مشترک 
)اعتقادی، اخالقی، دانش پايه و غیره( و شايستگی های ويژه برای هويت حرفه ای 
مربیان )دانش تخصصی و دانش و مهارت تربیتی( ذکر شده است. بنابراين بايد 
فرصت های متنوعی فراهم شود که در آن امکان انتخاب، اولويت بندی و به کارگیری 
نوع  و  فردی  توانمندی های  و  استعدادها  با  متناسب  عمل  عرصۀ  در  آموخته ها 
مسئولیت حرفه ای وجود داشته باشد )مبانی نظری سند تحول بنیادين، 1390(. 
همچنین در راهکار 11-4 هدف عملیاتی 11 سند تحول بنیادين آموزش وپرورش 
نیز بر ايجاد نظام ارزيابی صالحیت معلمان، شامل شايستگی های اخالقی، اعتقادی، 
اهداف سند تحول  و  مبانی  با  ارزشیابی متناسب  و  انقالبی، حرفه ای و تخصصی 

راهبردی، تأکید شده است.
بر اساس يافته های پژوهش، صالحیت های حوزۀ دانش، به ويژه برای معلمان 
دورۀ ابتدايی، پايین تر از متوسط قرار دارد. بُعد دانشی مؤلفه هايی همانند دانش 
پداگوژی، برنامه ريزی درسی، فناوری، روان شناسی رشد و دانش فنی را دربرمی گیرد 
)ويلیامسون ـ مک دارمید و کلونجر ـ برايت، 2008( که معلمان درکل در تمامی 
مؤلفه های باال پايین تر از حد متوسط بودند. اما در دانش موضوعی و سواد تغذيه ای 
به ترتیب در سطح متوسط و باالتر از متوسط قرار داشتند. پايین تر از متوسط بودن، 
و  موجود  وضعیت  میان  شکاف  از  حاکی  دانشی،  حوزۀ  در صالحیت های  به ويژه 
مطلوب است. اين يافته از اين منظر مهم است که حوزۀ دانش با درک و آگاهی 
از حقايق و اصول و واقعیت های ناشی از آموزش و تجربه پیوندی نزديک دارد و 

درنتیجه محوری اساسی در عملکرد آموزشِی موفق محسوب می شوند. 
طبق يافته ها در بُعد مهارتی، معلمان در بسیاری از مؤلفه های اين بُعد پايین تر 
از متوسط بودند. بُعد مهارتی عبارت است از: توانايی مديريت کالس، به کارگیری 
فناوری، طراحی آموزشی، پرورش روش علمی، تفکر تحلیلی و انتقادی، سنجش 
میان  ارتباط  ايجاد  پژوهش ها،  يافته های  به کارگیری  دانش،  خلق  ارزشیابی،  و 
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توسعۀ  بین فردی،  مهارت ها  دانشی،  اهداف  تحقق  درسی،  گـوناگون  رشته هـای 
ـ  کلونجر  و  مک دارمید  ـ  )ويلیامسون  بازخورد  و  گروهی  کار  زبانی،  مهارت های 
برايت، 2008؛ بلومک، 2017(. بر اساس يافته ها، در تمامی مؤلفه های اشاره شده 
معلمان پايین تر از متوسط بودند و در پنج مؤلفۀ آخر در سطح متوسط قرار داشتند. 
تسلط بر مؤلفه های مهارتی و به کارگیری درست آن ها در کالس درنهايت به عملکرد 
موفقیت آمیز منتهی می شود )رضايی، 1397(. بنابراين ارتقای اين مؤلفه ها ممکن 
است مبنای طراحی دوره های ارتقای صالحیت حرفه ای قرار گیرد زيرا صالحیت 
حرفه ای ترکیبی پويا از دانش، درک و مهارت است و پرورش هريک از اين ابعاد نیاز 

به سرمايه گذاری ويژه ای دارد.
يکی از داللت های يافته های به دست آمده نیاز معلمان به ارتقای صالحیت های 
فناورانه و دانش و مهارت های ايشان برای غلبه بر مشکالت فناوری است. حتی 
در بُعد نگرشی نیز معلمان در مؤلفۀ آگاهی فناوری در سطح پايین تر از متوسط 
قرار داشتند. اين در حالی است که آموزش امروزه به روش های آمیخته میل کرده 
است و معلمان بايد خود را با دشواری ها و مطالبه های قرن 21 سازگار کنند )کانا و 
ردکر، 2019(. ازاين رو، صالحیت های حرفه ای معلمان در استفاده از منابع فناورانه 
)انتخاب منابع مناسب، تولید محتوا، مديريت، نظارت و به اشتراک گذاری آن ها( از 
محورهای مهم الگوهای صالحیت های حرفه ای معلمان محسوب می شود )ردکر، 
2017(. امروزه برای معلمان نقش های متعددی تعريف شده است. او عالوه بر مجری 
آموزشی و برنامه ريزی درسی )از حیث محتوايی، شناختی و هوشی( سنجشگر، 
مشاور، پژوهشگر و تصويری از فردی متعهد و با نگرش مثبت به يادگیری برخط نیز 
است )شی31 و همکاران، 2019(. پرواضح است معلمی که در ابعاد فناورانه مهارت و 
دانش کافی ندارد و از بُعد نگرشی نیز آگاهی فناورانۀ ضعیفی دارد در ارائۀ اين تصوير 
با مشکالتی جدی مواجه خواهد شد. يافته های پژوهش نیز حاکی از آن است که 
معلمان در پذيرش خود به منزلۀ فردی مسلط و آگاه از دانش و مهارت های فناورانه، 
با داشتن نگرش مثبت به اين حوزه، توانمند در کاربست آن در ياددهی ـ يادگیری 

و درکل در حوزۀ سواد رسانه ای با مشکالتی مواجه اند.
معلمان در بُعد نگرشی/ ارزشی برحسب پايبندی به ارزش ها، رغبت و تمايل به 
آموزش وپرورش و تعهد به ارتقای يادگیری دانش آموزان و در بُعد شخصیتی/ اخالقی 
از منظر اعتمادبه نفس، جسارت و رفتار محترمانه باالتر از سطح متوسط بودند. اما 
از متوسط و در رغبت به دورۀ تحصیلی )در معلمان  پايین تر  در آگاهی فناوری 
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ابتدايی(، حرفۀ معلمی، انعطاف پذيری و يادگیری مداوم، توجه به خرده فرهنگ ها 
الگوهای شايستگی مؤلفان به  و خودارزيابی در سطح متوسطی قرار داشتند. در 
است  شده  اشاره  معلمان  دموگرافیک  ويژگی های  حتی  و  شخصیتی  متغیرهای 
)بابیک و بوباس، 2015( و ارتقای اين ويژگی ها از اساسی ترين ابعاد صالحیت های 
حرفه ای دانسته شده است. باالبودن تعهد و پايبندی به ارزش ها و رغبت به نظام 
آموزش وپرورش متغیر مثبتی است که بهبوددهندۀ انگیزش است و باعث حفِظ 
مؤلفه های دانشی و مهارتی می شود. اين در حالی است که معلمی شغلی پراسترس 
و  افراطی  اجرايی  تعهدات  زمانی،  محدوديت های  شغلی،  فشار  و  شده  توصیف 
مديريتی برخی از متداول ترين منابع استرس روزمرۀ آن ها دانسته شده اند )مرسر 
و گرجرسن32، 2020(. درنتیجه، در تبیین يافته ها و طراحی مسیرهای راهبردی 
بايد اين فشارها را )که برخی ممکن است علت کاهش رغبت به حرفۀ معلمی و 
انگیزشی  از مؤلفه های  نیز لحاظ کرد. برخی ديگر  دورۀ تحصیلی دانسته شوند( 
و  بحث  به  تمايل  و  تدريس  شیوه های  کشیدن  چالش  به  و  خودارزيابی  همانند 
پرسشگری عواملی اند که نیاز به بهبود آن ها احساس می شود زيرا به چالش کشیدن 
خود و خودانتقادگری به شناسايی اشتباهات، تمايل به مرتفع کردن آن ها و افزايش 
افزايش کیفیت تدريس منتهی می شود )کاسکان33،  مسئولیت پذيری و درنهايت 
2018(. درنتیجه هرچند از منظر شخصیتی وضعیت معلمان قابل قبول است، اما با 
در نظر گرفتن جزئیات يافته های به دست آمده، در تقويت هويت شغلی در معلمان، 
ارتقای سالمت روان و آموزش مهارت های زندگی به آنان نیاز به بهبود احساس 

می شود.

با توجه به يافته های به دست آمده پیشنهادهای زير ارائه می شود:
1.  از طريق ايجاد فرصت های آموزشی مستمر )همانند برگزاری دوره های آموزش 
ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی( بهبود دانش پداگوژی، دانش موضوعی، 
اصول برنامه ريزی درسی، روان شناسی رشد و روان شناسی يادگیری مدنظر 
قرار گیرد. همچنین می توان با مشارکت متخصصان سرفصل هايی را برای 
دروس مربوط به اين ابعاد دانشی ويژۀ تدريس در دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه 

تربیت دبیر شهید رجايی يا ساير مراکز پرورش معلم طراحی کرد.
2. بهبود مهارت های طراحی  آموزشی، مديريت کالس، معنادارکردن يادگیری، 
روش های تدريس فعال و نیز تدريس مبتنی بر رويکرد حل مسئله ازطريق 
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علی محبی     معصومه فرهوش     سارا یداللهی

آموزش  و  کارورزی  دوره های  برگزاری  )همانند  پويا  آموزشی  فرصت های 
تعاملی( مورد توجه قرار گیرد. در اين بُعد نیز می توان طراحی سرفصل هايی 
برای دروس مـربوط به ايـن مهارت هـا را ويـژه دانـشگاه فرهنگیان، دانشگاه 

تربیت دبیر شهید رجايی يا ساير مراکز پرورش معلم مدنظر قرار داد.
به کارگیری  هم  و  فناوری  دانـش  )هم  معلمـان  رسـانه ای  سـواد  ارتقای   .3
فناوری  تلفیق  و  آموزشی  مواد  و  رسانه  به کارگیری  آموزشی،  فناوری های 
در فرايند ياددهی ـ يادگیری( ازطريق ايجاد فرصت های آموزشی مستمر 
علمی و برگزاری جشنواره، کنگره و سمینارهايی با محوريت سواد رسانه ای و 
پیوند آن با ياددهی ـ يادگیری و اختصاص اعتبارات خاص برای فعالیت های 

پژوهشی در اين زمینه مدنظر قرار گیرد.
4. ابتدا چـارچوب بندی مفـهومی سواد سنجشی معلمان ايرانی با استفاده از 
اقدام های پژوهشی استخراج شود و سپس به بهبود مؤلفه های آن )به ويژه 
از منـظر اصول و راهبردهای سنجـش و انـدازه گـیری پیـشرفت تحصیلی 
دانـش آموزان و مهـارت های خودسنجی معلمان( ازطريق ايجاد فرصت های 

آموزشی توجه شود.
5. سـازوکارهايی بـرای پـرورش و تقـويت هويت حرفه ای معلمان و آموزش و 
ارتقای مهارت های زنـدگی آنان در نظر گرفته شود و با طراحی نظام مشوق ها 
)مشوق های بازشناسی همـانند تحسین و تقدير از معلمان، ارائۀ گواهی برای 
پیشرفت آنان و طراحی نظام پرداختی مبتنی بر صالحیت ها( تمايل به حرفۀ 
معلمی )و در معلمان ابتدايی میزان عالقه مندی به دورۀ ابتدايی( پرورش 
يابد. همچنین بهبود مؤلفه های سالمت روان و حفظ بهداشت روانی معلمان 

نیز بايد مورد توجه قرار گیرد.
6. نظام ارزشیـابی مـبتنی بر ابعاد صـالحیت های حـرفه ای طـراحی شـود و 
سیاست هـای کلی بـه شـکلی بازتعريف شوند که در جذب، ارتقا و نگه داشت 

معلمان مبنای کار قرار گیرد.

پژوهش های  اندک  تعداد  به  می توان  حاضر  پژوهش  محدوديت های  ازجمله 
ايـرانی )به ويژه در دورۀ اول و دوم متـوسطه( بـا محـوريت سنـجش صالحیت های 
الگوی  ارائۀ  و  شناسايی  بر  پژوهش ها  بیشتر  زيرا  کرد  اشاره  معلمان  حرفه ای 
صالحیت های حرفه ای معلمان تمرکز داشتند نه پايش وضعیت موجود. همچنین 
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پژوهش هاِی بررسی شده از ابزارهای متنوع و گوناگونی برای اندازه گیری صالحیت ها 
استفاده کرده بودند. همین مسئله نوعی محدوديت برای يکپارچه سازی يافته ها و 
دستیابی به تصويری همه جانبه و جامع تلقی می شود. بر همین اساس پیشنهاد 
می شود پژوهشی ملی در خصوص سنجش صالحیت های حرفه ای معلمان کشور به 
تناسب موضوع تدريس و دورۀ تحصیلی و پژوهش هايی به منظور تعیین و شناسايی 
استانداردها و صالحیت های حرفه ای معلمان با ابتنا بر سند تحول بنیادين و ساير 
اسناد باالدستی طرح ريزی و اجرا شود. همچنین نیاز به تدوين الگويی برای سنجش 
و تعیین صالحیت های حرفه ای معلمان مبتنی بر اسناد باالدستی )تعريف عملیاتی 
دقیق از مفاهیم »صالحیت « و »شايستگی« معلمان، تعیین دقیق مؤلفه های آن 
و غیره( احساس می شود. در سطح عملکردی نیز پیشنهاد می شود برای طراحی 
و برنامه ريزی برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت )دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت 
دبیر شهید رجايی، آموزش حین خدمت معلمان( و نظام رتبه بندی معلمان راهنمای 
عملکردی تهیه شود. هر صالحیت متأثر از تعامل و تقابل ابعاد )دانشی، مهارتی، 
ارزشی/ نگرشی و شخصیتی( و زيرمؤلفه های آن هاست، بنابراين برای تسلط معلمان 
بر صالحیت ها و دستیابی به سطح مطلوب و درنتیجه توسعه و ارتقای صالحیت های 
معلمان و عملکرد مؤثر نظام آموزشِی کشور آموزش وپرورش نیازمند برنامه ريزی 
نظام مند، بلندمدت، علمی و سازمان يافته است و جنبش های تحولی بدون پیمايش 

و پژوهش های علمی راه به جايی نخواهد برد.
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