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Abstract
The present study aimed to investigate the current and desired situation
professional competencies of teachers. The present study was applied in
terms of purpose and in terms of data collection type survey research
method. All teachers in Qazvin province in the academic year of 2019-2020
were the statistical population of this study. The sample consisted of 618
participants who were selected by cluster sampling method. To collect the
data, a researcher-made scale of professional competency of teachers with 55
items and 10 components were used. The validity of the scale was confirmed
by Lavashe method (1975) and And its reliability was calculated by
Cronbach's alpha method of 0.97. Data analysis was done in descriptive
section of mean, standard deviation and in inferential part of Wilcoxon
nonparametric test using SPSS-25. The results showed that between the
current and the desired status of professional competencies of teachers in the
dimensions of knowledge, professional ethics, classroom management,
effective teaching, creativity and innovation, cooperation and interaction,
assessment of learning, research, information technology and professional
development, there is a significant difference and gap. This difference in the
components of professional ethics, cooperation and interaction, and
assessment of learning more than other components. The results of this study
indicate the necessity of empowering teachers to reduce the difference
between existing and desirable status in professional competencies and can
provide a platform for planning to improve the existing level of professional
qualifications of teachers.
Keywords: Research, professional ethics, creativity, information
technology, interaction
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود و مطلوب صالحیتهای حرفهای معلمان انجام شد.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع گرد آوری دادهها پیمایشی بود .تمامی معلمان استان
قزوین در سال تحصیلی 1398-1399جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند .نمونه مورد نظر
شامل  618شرکت کننده بودند که به روش نمونه گیری خوشهای انتخاب شدند .برای جمع آوری
دادهها از مقیاس محقق ساخته صالحیتهای حرفهای معلمان که دارای  55گویه و  10مؤلفه بود،
استفاده شد .روایی مقیاس با استفاده از روش الوشه ( )1975و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 0/97
محاسبه شد .تجزیه و تحلیل دادهها در بخش توصیفی از میانگین ،انحراف معیار و در بخش استنباطی
آزمون ناپارامتری ویلکاکسون با استفاده از نرم افزار  SPSS -25انجام شد .نتایج نشان داد که بین
وضعیت موجود و مطلوب صالحیتهای حرفهای معلمان در ابعاد دانش ،اخالق حرفهای ،مدیریت
کالس درس ،تدریس مؤثر ،خالقیت و نوآوری ،همکاری و تعامل ،ارزشیابی از آموختهها ،پژوهش-
گری ،فناوری اطالعات و توسعه حرفهای ،تفاوت و شکاف معناداری وجود دارد و این تفاوت در
مؤلفههای اخالق حرفهای ،همکاری و تعامل و ارزشیابی از آموختهها بیشتر از سایر مؤلفهها است.
نتایج پژوهش حاضر ضرورت توانمند سازی معلمان برای کاهش تفاوت وضعیت موجود و مطلوب در
صالحیتهای حرفهای را مشخص میسازد و میتواند راهگشای برنامه ریزی جهت ارتقای سطح
موجود صالحیتهای حرفهای معلمان باشد.
واژههای کلیدی :پژوهشگری ،اخالق حرفهای ،خالقیت ،فناوری اطالعات ،تعامل.
 . 1مقاله از حمایت مالی شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین استفاده کرده است.
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مقدمه
امروزه آموزش و پرورش به عنوان یکی از سازندهترین سازمانها و از ارکان اساسی
برای توسعه آموزشی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه مطرح است .اینن سنازمان،
از عناصر مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از اینن عناصنر در پیشنبرد اهنداف آن
مؤثرند .معلم ،به عنوان یکی از عناصر ،اهمینت خاصنی دارد و صنالحیت حرفنهای او
میتواند در تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش تنثثیر بسنزایی داشنته باشند (اسندی،
نظری ،شکوری و سعادت.)1393 ،
یکی از وظایف آموزش و پرورش در عصر حاضر ،تجهیز معلمان و دانش آموزان
به علم ،مهارت و هنر است تا آنها بتوانند در این دنیای توسعه یافته به عنوان شهروندان
موفق زندگی کنند .بنابراین سیستم آموزش و پرورش باید با دنیای کنونی هماهنگ
باشد .از آنجایی که نظام آموزش و پرورش ایران به طور سنتی اداره میشود ،باید از
طریق برخی تغییرات ،نقاط ضعف آن از بین برود .یکی از این تغییرات صالحیتهای
حرفهای معلمان 1است (اینانلو و زند.)2011 ،
مفهوم ارتقای حرفهای معلمان از اواسط قرن بیستم و با ضرورت یافتن اجرای
اصالحات در نظامهای آموزشی ،پدیدار شده است .در شکلگیری این مفهوم ،یافتههای
پژوهشی و بررسی مقایسهای نظامهای آموزشی تثثیر زیادی داشتهاند ،زیرا به صورت
علم ی نشان داده شده که «معلم» در انجام اصالحات آموزشی نقش دو سویهای دارد .از
یك سو موضوع اصالحات آموزشی و از سوی دیگر عامل اصالحات آموزشی
محسوب میشود .لذا عمدهترین اهداف رایج در آموزش معلمان عبارتاند از:
حرفهایسازی ،ظرفیتسازی در معلمان (آمادهسازی معلمان برای پذیرش مسئولیتهای
جدید یا مواجهه با تغییرات برنامههای درسی) و به روز کردن معلمان( 2به روز
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نگهداشتن دانش و توانایی تدریس متناسب با شرایط و روشهای جدید تدریس)
(ووتکی و سیفرید)2017 ،1
صالحیت معلمی ،مجموعه شناختها ،گرایشها و مهارتهایی است که معلم با
کسب آنها می تواند در جریان تعلیم و تربیت به پرورش جسمی ،عقلی ،عاطفی،
اجتماعی و معنوی ،فراگیران کمك کند .صالحیتهای معلمی را میتوان در سه حیطه-
ی صالحیتهای شناختی ،2صالحیتهای عاطفی ،3صالحیتهای مهارتی 4طبقهبندی
نمود .منظور از صالحیتهای شناختی مجموعه آگاهیها و مهارتهای ذهنی است که
معلم را در شناخت و تحلیل مسائل و موضوعات مرتبط با تعلیم و تربیت توانا می-
سازد .صالحیتهای عاطفی ،مجموعه گرایشها و عالیق معلم نسبت به مسائل و
موضوعات مرتبط با تعلیم و تربیت است و صالحیتهای مهارتی به مهارتها و
تواناییهای علمی معلم در فرآیند یادگیری مرتبط میشود از مجموعه صالحیتهای
سهگانه ،صالحیت تثثیرگذاری بر دانشآموز حاصل میشود (ووتکی و سیفرید،2017 ،
ملکی.)1391 ،
مطابق با پژوهش گونسزی )2013( 5دو جنبه عمومی و تخصصی برای صالحیت
حرفهای وجود دارد .ترکیب جنبههای عمومی و تخصصی میتواند مؤثر باشد .بر اساس
آخرین شواهد ،شایستگی حرفهای معلمان برای آموزش سطح باال عبارتند از :برنامه
ریزی درسی ،اجرا و ارزیابی ،دانش نظری و عملی و مهارتهای مرتبط با زندگی
کاری ،ایجاد و استفاده از دانش شواهد محور ،مدیریت و رهبری افراد و سازماندهی
موضوعات ،روش تدریس مفید و مبتنی برنظریههای یادگیری ،ارزشیابی ،شایستگیهای
مرتبط با بکارگیری فناوری در تدریس و محیط یادگیری ،مهارتهای عمومی مانند
تفکر انتقادی ،ارتباط مؤثر ،همکاری ،و تصمیم گیری ،رعایت اخالق حرفهای و توسعه
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حرفهای (میکونن .)2018 ،1صالحیتهای حرفهای معلمان سیستمی از دانش ،مهارت-
ها ،تواناییها و موقعیتهای انگیزشی است که آموزشهای حرفهای مؤثر را ارائه می-
دهد (زالتیك ،بجکیس ،مارینکویك و بجویك.)2014 ،2
طبق الگوی بامرت و کانتر )2013( 3صالحیتهای حرفهای معلمان در چهار حیطه
شامل  -1باورها ،ارزشها و اهداف -2 ،انگیزش و جهتگیریها -3 ،خود تنظیمی ،و
 -4دانش حرفهای تقسیم میشود .حیطه دانش حرفهای از پنج مؤلفه دانش مرتبط با
محتوا ،دانش مرتبط با تدریس محتوا ،روان شناسی تدریس ،دانشسازمانی و دانش
مشاورهای تشکیل شدهاست .بر طبق پژوهش سلوی )2010( 4مؤلفههای صالحیت
حرفه ای معلمان عبارتند ازداشتن توانایی و مهارت در برنامه ریزی ،بکار گیری فناوری
در تدریس ،پژوهش ،ارتباط ،یادگیری مادام العمر ،توانایی و مهارتهای فرهنگی-
اجتماعی و هیجانی.
طبق پژوهش دیبایی صابر و همکاران ( )1395چارچوب مفهومی شایستگی
معلمان را می توان بر اساس مدارک و مستندات مرتبط در پنج مؤلفه دانش ،نگرش،
مهارت ،توانایی و ویژگیهای شخصیتی تقسیم بندی کرد .پژوهش عبداللهی ،دادجوی
توکلی و یوسلیانی ( ،)1393شایستگی و یا صالحیت در هفت بعد یا مؤلفة اصلی،
شامل پیش نیازهای معلم ،ویژگی های شخصی معلم ،برنامه ریزی و آمادگی ،مدیریت
و سازمان دهی کالس درس ،آموزش یا تدریس ،نظارت بر پیشرفت و توان دانش
آموزان و مسئولیتهای حرفهای شناسایی شد .در بعد پیش نیازهای معلم ،داشتن
توانایی کالمی برای انتقا ل مفاهیم به دانش آموزان؛ در بعد نظارت بر پیشرفت دانش
آموزان ،توضیح تکالیف به زبان روشن؛ در بعد مسئولیتهای حرفه ای ،داشتن رفتار و
تعامل محترمانه با والدین دانش آموزان؛ در بعد برنامه ریزی و آمادگی ،بیان نتایج درس
به زبان روشن؛ در بعد مدیریت و سازماندهی کالس درس ،آماده کردن پیشاپیش مواد
1.

Mikkonen
Zlatić a, Bjekić b, Marinković a,., Bojović
3. Baumert & Kunter
4.Selvi
2.
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آموزشی برای استفاده در کالس؛ در بعد ویژگیهای شخصی معلم ،ایجاد فرصت هایی
برای موفقیت همة دانش آموزان و در بعد آموزش یا تدریس نیز ،بهره گیری از مفاهیم
و زبان متناسب با سن و سوابق دانش آموزان ،مهمترین شایستگیهایی شناسایی شده
است که معلمان اثربخش باید از آن برخوردار باشند .نیکنامی و کریمی ( )1388در
پژوهشی بر روی  400نفر از معلمان ابتدایی و راهنمایی شهر اصفهان ،نشان دادند که
وضع موجود صالحیتهای معلمان نشان میدهد که در بُعد شخصیتی و اخالقی در
وضعیت باالتر از متوسط قرار دارند ،ولی در بعد آموزشی ،رفتاری ،شناختی و مدیریتی
در سطح متوسط و در مولفههای فناوری ،توسعه حرفهای ،فکری و تدریس از وضعیت
ضعیفی برخورداند.
پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که داشتن صالحیتهای حرفهای نقش بسزایی در
فرایندهای یادگیری دانش آموزان ایفا میکند (برای مثال کانتر و همکاران،2013 ،1
هاتی 2009 ،2و لیپوسکی و همکاران .)2009 ،3همچنین پژوهشها عمدتاً نقش برجسته
حیطههای تخصصی صالحیت حرفهای مانند دانش تخصصی ،دانش مبتنی بر محتوا،
روش تدریس را در موفقیت دانش آموزان مورد تثیید قرار دادهاند (برای مثال هیل و
همکاران ،2005 ،4بامرت و همکاران .)2010 ،5از سوی دیگر ارزیابی معلمان با دو
هدف اصلی انجام میشود ،نخست اینکه میتواند سنجش کیفیت معلمان و روشهای
تدریس را افزایش دهد و دوم اینکه منجر به ایجاد فرصتهای یادگیری حرفهای برای
رشد کیفیت آموزش شود (کانی ،مککفری ،میلر و استاجر .)2012 ،6توجه به الگوها و
پژوهش های یادشده ،نشان دهنده این موضوع است که اغلب پژوهشها شرایط و ابعاد
صالحیتهای حرفهای معلمان را بر شمردهاند و پژوهشهایی که وضعیت موجود و
مطلوب صالحیتهای حرفهای معلمان را مورد بررسی قرار دهد ،بسیار اندک است و
.Kunter & et al
Hattie & et al
3 .Lipowsky & et al
4. Hill & et al
5 .Baumert & et al
1

2.

. Kane, McCaffrey, Miller, & Staiger
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پژوهشهای انجام شده در این زمینه به گروه خاصی از معلمان پرداختهاند؛ برای مثال
احدی ،سید عامری و احمدی ( )1396وضعیت موجود و مطلوب صالحیتهای
حرفه ای معلمان تربیت بدنی را مورد مطالعه قرار دادند که نتایج حاکی از اختالف
معنادار وضعیت موجود و مطلوب بوده است .عالوه بر آن پژوهشهای انجام شده
بیشتر به تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب صالحیتهای حرفهای مدیران
مدارس پرداختهاند (برای مثال بیتروا ،هساکوا و پیسنوا2014 ،1؛ اراسموس ولیدلف و
هامان2010 ،2؛ یانگ و دالویکز2009 ،3؛ پور کریمی ،فرزانه و نوروزی1395 ،؛ عباسی،
1392؛ سهندی طرق )1388 ،و در این بین تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب
صالحیتهای حرفه ای معلمان مغفول مانده است ،لذا پژوهش حاضر با توجه به خالء
موجود به بررسی وضعیت موجود و مطلوب صالحیتهای حرفهای معلمان پرداخته و
به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا وضعیت موجود و مطلوب صالحیتهای
حرفهای معلمان شکاف معناداری وجود دارد؟
روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع گرد آوری دادهها پیمایشی
است .تمامی معلمان استان قزوین در سال تحصیلی  1398-99جامعه آماری پژوهش
حاضر را تشکیل دادند .نمونه مورد نظر شامل  618شرکت کننده بودند که به روش
نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند .نمونه مورد نظر طی روند زیر انتخاب شد .ابتدا از
چهارده منطقه آموزش و پرورش استان قزوین به طور تصادفی هفت منطقه انتخاب شد
بعد از آن از هر منطقه چهار دبیرستان دخترانه و چهار دبیرستان پسرانه (دوره اول و
دوم متوسطه هر کدام دو دبیرستان) همچنین چهار دبستان ابتدایی پسرانه و چهار
دبستان دختر از هر منطقه به طور تصادفی مورد نظر قرار گرفت .در مجموع به روش
خوشهای از  112مدرسه نمونه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت.
1.
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3. Young & Dulewicz
2.
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 50/2درصد از شرکت کنندگان زن و  49/8درصد مرد بودند 0/8 .درصد دارای
مدرک دیپلم 7/3 ،درصد کاردانی 60/2 ،درصد کارشناسی 25/4 ،درصد کارشناسی
ارشد و  6/3درصد مدرک دکتری داشتند 33/5 .درصد از معلمان مورد مطالعه در مقطع
ابتدایی 35/9 ،درصد در مقطع متوسطه اول و  30/6درصد در مقطع متوسطه دوم
تدریس داشتند 49/7 .درصد در مدارس روستایی و  50/3درصد در مدارس شهری
مشغول به کار بودند .همچنین  5/3درصد از معلمان در مدارس دولتی 37/4 ،درصد در
مدارس هیثت امنایی و  6/3درصد در مدارس غیر دولتی تدریس میکردند .تجزیه و
تحلیل دادهها در بخش توصیفی از میانگین ،انحراف معیار و در بخش استنباطی آزمون
ناپارامتری ویلکاکسون 1با استفاده از نرم افزار SPSS 2-25 -انجام شد.
برای جمع آوری داده ها از مقیاس محقق ساخته استفاده شد .این مقیاس با هدف
بررسی صالحیتهای حرفهای معلمان و بر اساس مبانی ،الگوها و پژوهشهای انجام
شده در زمینه صالحیتهای حرفهای معلمان ساخته شد ودارای  55گویه است که 10
مولفه صالحیتهای حرفهای معلمان شامل دانش ( 2گویه) ،اخالق حرفهای11( ،
گویه) ،مدیریت کالس درس ( 5گویه) ،تدریس مؤثر ( 10گویه) ،خالقیت و نوآوری
( 7گویه) ،همکاری و تعامل ( 4گویه) ،ارزشیابی از آموختهها ( 3گویه) ،پژوهشگری (4
گویه) ،فناوری اطالعات ( 4گویه) ،توسعه حرفهای ( 5گویه) ،را در مقیاس طیف
لیکرت پنج درجهای از نمره یك (خیلی کم) تا نمره پنج (خیلی زیاد) میسنجد .برای
سنجش روایی محتوایی از شاخص نسبت روایی محتوایی )CVR(3الوشه )1975(4
استفاده شد .جهت محاسبه این شاخص از نظرات  12کارشناسان و متخصص با درجه
دکترای علوم تربیتی ،در زمینه محتوای آزمون مورد نظر استفاده شد و با توضیح اهداف

آزمون ،از آنها خواسته شد که هریك از گویهها را بر اساس طیف سه درجهای «گویه
ضروری است»« ،گویه مفید است ،ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی ندارد» طبقه
1.

Wilcoxon Signed Ranks Test
statistical package for social science
3. content validity ratio
4. Lawshe
2.
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بندی کنند .بررسی روایی محتوایی کمّی مقیاس صالحیتهای حرفهای معلمان مبتنی بر
الگوی الوشه ( )1975در پژوهش حاضر طی مراحل زیر انجام شد:
مرحلهی اول ،شناسایی اعضای تعیین روایی محتوایی مقیاس :معمو ًال اعضای
ارزیاب روایی باید از متخصصانی تشکیل شوند که در حوزه محتوایی مقیاس فعالیّت
داشته باشند تا امکان ارزیابی دقیق و صحیح فراهم شود ،لذا در این پژوهش از
متخصصان حوزه علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی ،مدیریت آموزشی و فلسفه تعلیم و
تربیت) در این زمینه استفاده شد .اگرچه در روش پیشنهادی الوشه ( )1975حداقل
تعداد متخصصان پنج نفر است ،اما تصمیم بر آن شد که تا حد امکان از اعضای بیشتری
در این مطالعه استفاده شود .این تصمیم ضمن غلبه بر محدودیتهای آتی مانند
انصراف افراد از مشارکت پژوهش ،باعث افزایش قابلیّت اطمینان نتایج میشد .بر این
اساس از  12متخصص برای مشارکت در سنجش روایی محتوایی کمّی دعوت شد.
مرحلهی دوم ،ارسال مقیاس ارزیابی صالحیتهای حرفهای معلمان برای متخصصان
تعیین روایی محتوایی کمّی :مقیاس از طریق رایانامه برای متخصصان تعیین روایی
ارسال شد و با تماس تلفنی ،پیگیریهای الزم در زمینه تکمیل برگهی اظهار نظر انجام
گردید ،سپس ارزیابیهای ارسالی توسط گروه متخصصان به نرم افزار  SPSSوارد
شد وتحلیل آماری دادهها انجام شد .مرحلهی سوم ،کمّی سازی ارزیابی اعضای تعیین
روایی محتوایی از طریق محاسبه نسبت روایی محتوایی ( :)CVRبرای تعیین نسبت
روایی محتوایی از فرمول زیر استفاده شد:
تعداد کل متخصصان
2

 -تعداد متخصصانی که گزینه ضروری را انتخاب کردهاند

=CVR

تعداد کل متخصصان
2

تفسیر مقدار  CVRمورد پذیرش بر اساس تعداد متخصصانی که به ارزیابی گویه-
های مقیاس پرداختهاند ،توسط الوشه ( )1975مشخص شده است ،برای مثال CVR
مورد پذیرش برای متخصصان به تعداد  5نفر 12 ،0/99 ،نفر 0/56 ،و  40نفر 0/29
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است .نسبت روایی محتوایی همهی گویهها براساس نظر  12متخصص ،باالتر از /56
محاسبه گردید ،لذا نتیجه گرفته میشود که تمامی گویهها دارای روایی محتوایی هستند.
پس از تثیید روایی مقیاس ،پایایی آن نیز در دو مرحله انجام شد .در مرحلهی اول ابتدا
مقیاس  55گویهای صالحیت حرفهای در بین  50نفر از معلمان اجرا شد .در مرحلهی
دوم پس از وارد کردن پاسخهای معلمان به نرم افزار  ،SPSSاز روش آلفای کرونباخ
برای محاسبه پایایی استفاده گردید .همچنین برای بررسی نقش هر یك از گویهها در
مولفههای صالحیتهای حرفهای معلمان ،از ضریب همبستگی دو رشتهای نقطهای
(1ضریب تمیز) ،استفاده شد .این ضریب بیانگر همبستگی هر گویه با کل گویههای هر
مؤلفه است .در این قسمت گویههایی که ضریب تمیز کمتر از

 /3داشتند (هایر،

بلك ،بابین و اندرسون ،)2013 ،2حذف شدند .ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفههای
دانش ( ،)0/63اخالق حرفهای ،)0/92( ،مدیریت کالس درس ( ،)0/89تدریس مؤثر
( ،)0/93خالقیت و نوآوری ( ،)0/93همکاری و تعامل ( ،)0/77ارزشیابی از آموختهها
( ،)0/84پژوهشگری ( ،)0/73فناوری اطالعات ( ،)0/95توسعه حرفهای ( ،)0/80و
برای کل مقیاس 0/97بدست آمد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار ابعاد صالحیتهای حرفهای معلمان در وضعیت موجود و مطلوب

متغیر

وضع مطلوب

وضع موجود
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

دانش حرفهای

2/83

0/62

4/44

0/61

اخالق حرفهای

3/25

0/77

4/71

0/46

مدیریت کالس درس

2/96

0/56

4/67

0/51

تدریس مؤثر

2/81

0/55

4/61

0/42

خالقیت

2/40

0/69

4/69

1/18

همکاری و تعامل

3/07

0/59

4/57

0/44

ارزشیابی از آموختهها

3/20

0/97

4/77

1/53

point biserial correlation coefficient
Hair, Black, Babin & Anderson
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پژوهشگری

2/05

0/78

4/16

0/83

فن آوری و اطالعات

2/36

0/72

4/65

0/55

توسعه حرفهای

2/59

0/63

4/41

0/54

جدول 1میانگین وضع موجود و وضع مطلوب صالحیتهای حرفهای معلمان را
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود میانگین وضع مطلوب در همه متغیرها از
میانگین وضع موجود باالتر است.
قبل از انجام تحلیلهای استنباطی ،نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
کولموگورف -اسمیرنف 1بررسی شد (جدول .)2
جدول  .2آزمون کولموگورف -اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
وضع موجود
متغیر

وضع مطلوب

کولموگورف-

سطح

کولموگورف-

سطح

اسمیرنف ()z

معناداری

اسمیرنف ()z

معناداری

دانش حرفهای

0/17

0/000

0/22

0/000

اخالق حرفهای

0/099

0/000

0/34

0/000

مدیریت کالس درس

0/17

0/000

0/26

0/000

تدریس مؤثر

0/17

0/000

0/25

0/000

خالقیت

0/19

0/000

0/37

0/000

همکاری و تعامل

0/22

0/000

0/23

0/000

ارزشیابی از آموختهها

0/22

0/000

0/43

0/000

پژوهشگری

0/098

0/000

0/15

0/000

فن آوری و اطالعات

0/11

0/000

0/40

0/000

توسعه حرفهای

0/096

0/000

0/14

0/000

1

. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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همانطورکه در جدول  23مشاهده میشود ،تمامی متغیرها در دو وضعیت موجود و
مطلوب دارای توزیع نرمال نیستند ( .)P>0/05لذا از آزمون ویلکاکسون 1برای بررسی
شکاف وضعیت موجود و مطلوب صالحیتهای حرفهای معلمان استفاده شد.
جدول  .3نتایج آزمون ویلکاکسون برای بررسی وضعیت موجود و مطلوب صالحیت حرفهای معلمان

رتبه مثبت

رتبه منفی

z

سطح معناداری

دانش حرفهای

104/50

305/51

21/06

0/000

اخالق حرفهای

206/90

311/45

20/07

0/000

مدیریت کالس درس

24/05

312/19

21/43

0/000

تدریس مؤثر

10/50

308/44

21/41

0/000

خالقیت

0/000

305/50

21/34

0/000

همکاری و تعامل

38/88

304/84

21/13

0/000

ارزشیابی از آموختهها

178/52

310/30

20/24

0/000

پژوهشگری

32/43

310/88

21/25

0/000

16

309/85

21/42

0/000

79/78

306/37

21/16

0/000

متغیر

فن آوری و اطالعات
توسعه حرفهای

نتایج تحلیل شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب هر یك از متغیرها در جدول
3نشان میدهد که بین وضع موجود و وضع مطلوب صالحیتهای حرفهای معلمان در
ابعاد دانش حرفهای ،اخالق حرفهای ،مدیریت کالس درس ،تدریس مؤثر ،خالقیت،
همکاری و تعامل ،ارزشیابی از آموختهها ،پژوهشگری ،فن آوری و اطالعات وتوسعه
حرفهای تفاوت معناداری وجود دارد.

Wilcoxon Signed Ranks Test
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جهت ایجاد درک بهتری از میزان شکاف موجود بین وضع موجود و وضع
مطلوب از نمودار تار عنکبوتی استفاده شد.

نمودار  .1شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب هر یك از متغیرهای پژوهش

همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود بیشترین شکاف وضع موجود و وضع
مطلوب در اخالق حرفهای ،همکاری و تعامل و ارزشیابی از آموختهها است.
بحث و نتیجهگیری
ارزیابی کیفیت نظام تربیت معلم چندی است که در صدر مطالبات این حوزه در
عرصه های داخلی و بین المللی قرار گرفته است .عالوه بر آن ،در سالهای اخیر ،توجه
روزافزون به امر نظارت و ارزیابی مستمر ناظر بر ارتقای کیفیت خدمات آموزش
درنظامهای آموزشی سراسر دنیا است (اینگوارسون و همکاران .)2013 ،1در این میان،
سنجش عملکرد معلمان ،با انگیزههایی مانند ارتقای سطح آموزش ،بهبود جذب و
همچنین ارتقای دانش حرفهای همواره به مثابه گزینهای راهگشا ،مطرح است ،چرا که
نتایج پژوهشهای بین المللی ،منطقهای و محلی موجود ،اثر مستقیم صالحیت حرفهای
Ingvarson & et al
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معلمان بر ارتقای کیفیت نظام آموزشی و همچنین بهبود سطح یادگیری دانشآموزان را
مورد تثیید قرار دادهاند (عسکری متین و کیانی.)1397 ،
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود و مطلوب صالحیتهای حرفهای
معلمان انجام شد .نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب صالحیتهای
حرفهای معلمان در ابعاد دانش ،اخالق حرفهای ،مدیریت کالس درس ،تدریس مؤثر،
خالقیت و نوآوری ،همکاری و تعامل ،ارزشیابی از آموختهها ،پژوهشگری ،فناوری
اطالعات و توسعه حرفهای ،تفاوت و شکاف معناداری وجود دارد و این تفاوت در
مؤلفههای اخالق حرفهای ،همکاری و تعامل و ارزشیابی از آموختهها بیشتر از سایر
مؤلفهها است .این یافته با نتایج مطالعه نیکنامی و کریمی ( )1388و عبداللهی ،دادجوی
توکلی و یوسلیانی ( )1393و مثال احدی ،سید عامری و احمدی ( )1396همسو است.
در تبیین یافتههای این پژوهش میتوان گفت ،در نظام آموزش رسننمی و مراکز
تامین و تربیت منابع انسانی آموزش و پرورش ،تنها به ارتقاء سطح دانش معلمان بسنده
میشود و کاربرد دانش در موقعیت واقعی در اغلب موارد مورد غفلت قرار میگیرد.
امروزه ،بسیاری از برنامههای آموزش ضمن خدمت در یك محیط آموزشی کامالً
ساختاریافته صورت می گیرد که در آن برنامه ریزان یا مدرسان ،منابع و دانش الزم را
تدارک میبینند .در چنین محیطی معلمان اغلب منفعل هستند و در تدارک برنامههای
متناسب با نیازهای آموزشی خود دخالت ندارند .نتایج پژوهشها از عدم موفقیت
برخی از این گونه برنامههای آموزشی در برخی از کشننورها حکایت دارند؛ چراکه
بسننیاری از فرصتها و امکانات رشد حرفهای به اصالح بلندمدت برنامه های
درسننی منجر نمیشننوند و نیازهای دانش آمننوزان را درجامعه برآورده نمیکنند در
مجموع ،نتایج پژوهشها حاکی از آن است که رشد حرفهای معلمان به شکل کنونی،
تثثیر کمی بر روشهای تدریس ،سازماندهی مدارس و برنامههای درسی و آنچه دانش
آموزان باید یاد بگیرند داشته است (عبدالهی و صفری.)1395 ،
برخی از صاحب نظران ،مشننکالت اجرایی ارتقای صالحیتهای معلمان را در
ایران نبننود نگرش نظامگرا در طراحی ،اجرا و ارزشننیابی آموزشها ،ناهماهنگی میان
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انواع برنامههای آموزشننی ،اسننتاندارد نبودن آموزشهای غیرحضوری ،نبود پایگاه
اطالعاتی منسننجم و کارا ،ادامه نداشننتن آموزش های کارکنان ،کمبود کارکنان
متخصص برای آموزش و نبود انجمن یا نشننریة حرفهای در خصوص آموزش کارکنان
میدانند (جهانیان.)1391 ،
شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب صالحیتهای حرفهای معلمان را میتوان
به عدم برخورداری ازآموزش مداوم ،نبود زمینة مناسب برای یادگیری مداوم ،تبادل
اطالعات و تجربهها با همکاران ،مقاومت در مقابل روشهای نوین آموزشننی،
برخوردار نبودن از آموزش هننای الزم نسبت داد (صافننی ،)1394 ،عدم ارزشننیابی
نظاممند از برنامهها و اثربخشننی برنامههای ارائه شننده در مراکز آموزش معلمان از
دیگر مواردی است که باعث کیفیت پایین دورههای ارتقای صالحیتهای حرفهای
معلمان و می گردد.
در بعد فردی فقدان انگیننزه کافی در معلمان ،تمایل اندک به کار گروهى ،تسننلط
کم بر دانش محتوایى موردنیاز ،تمایل کم به یادگیرى حرفهاى ،فقدان شایستگی بهره
گیرى از مطالب علمى روز دنیا را میتوان نام برد ،این مهم می تواند فاصله وضع
موجود و مطلوب صالحیتهای حرفهای را تحت تاثیر قرار دهد .در بعد سازمانی،
گزینش و جذب افراد کم انگیزه برای معلمی ،ناکافى بودن محتننواى آموزشهنناى
کاربردى تربیت معلم بویژه محتوای آموزش پیش از خدمننت و حین خدمت معلمان،
کاربردى نبودن دوره هاى ضمن خدمت ،ضعف در گزینش مدرسننان با صالحیت
حرفهای ،نظام ارزشیابى کاغذ ن مدادی و فقدان ارزشیابی عملکردی و واقعی از آموخته
های معلمان ،وجود بوروکراسننىهاى ناکارآمنند ،ضعف روحیننة همکارى و
مشننارکت بین معلمننان در حل مسایل تربیتی ،ضعف در بهره گیرى از راهکارهاى
افزایش انگیزه جهت رشنند حرفه اى ،کمبود فرصت مطالعاتى ویژه معلمان ،مشارکت
ضعیف معلمان در بازنگری و تثلیف کتب درسننى ،متمرکز بودن تصمیمات ،زمان
نامناسننب دوره های آموزش معلمان ،شرایط کارى نامناسب ،ضعف عملکرد گروههاى
آموزشى ،نداشتن اهداف بلندمدت ،فقدان شرایط مناسب یادگیرى معلمان در مسیر
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شغلى ،این عوامل سازمانی بازدارند ارتقای صالحیتهای حرفهای معلمان ،به احتمال
قوی موجبات تایید شکاف وضع موجود و وضع مطلوب در صالحیتهای کسب
دانش حرفهای ،ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،تدریس موثر ،تعامل و همکاری در
مدیریت مدرسه را تشدید میکند.
در بعد مالی ،عدم کفایننت بودجههنناى تخصیص داده شننده ،نامناسننب بننودن
نظام پرداختها ،کمبود درآمد معلمان و مشارکت ضعیف بخشهاى غیردولتى و مردم
در تثمین هزینهها و اداره واحدهاى آموزشى ،از جمله موانع و علل شکاف وضع
موجود و وضع مورد انتظارات را سبب شده است .عوامل مرتبط با بعد مالی و کمبود
آن ،برکلیه شاخصهای صالحیتهای حرفهای معلمان تاثیر می گذارد.
رضایت شغلی معلمان از دو دسته عوامل شکل میگیرد ،عوامل بیرونی مانند
حقوق و مزایا ،و عوامل درونی مانند انگیزه کار و پیشرفت ،رضایت از انجام درست و
موثر کار ،از این رو ،نا متناسب بودن نظام پرداختها میتواند کاهش رضایت شغلی را
دامن بزند و این به نوبه خود ارتقا و به کارگیری موثر صالحیتهای حرفهای آن ها را
تحت شعاع قرار می دهد .احتما ًال یکی از عوامل موثر در شکاف بین وضع موجود و
مطلوب صالحیتهای حرفهای معلمان کافی نبودن رضایت شغلی آنان است .تحقیقات
عسگری و کلدی ( ،)1381توکلی ،شهامت و اوجی نژاد ( )1394رابطه رضایت شغلی
با کارآمدی را نشان دادهاند .در بعد تجهیزات ،کمبود تجهیزات و امکانات آموزشننى
در اغلب مدارس کشور بویژه در مدارس روستایی ،مقاومت دربرابرپذیرش فناورىهاى
جدید را میتوان از تحقیقات پیشین دراین باره احصا کرد .فقدان تجهیزات کافی در
مدارس می تواند انگیزه یادگیری دانش مرتبط و کاربرد سخت افزارها و نرم افزارها را
کاهش داده و منجر به فاصله وضع موجود و انتظارات منطقی گردد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان نبود پژوهشهای خارجی مشابه ،نبود
مقیاس استاندارد جدید برای بررسی صالحیتهای حرفهای معلمان و تعیین وتفاوت
ضع موجود و مطلوب صالحیتها (این محدودیت منجر به هزینه زیادی برای ساخت
و اعتبار یابی مقیاس صالحیت حرفهای برای پژوهشگر شد) ،و همکاری ضعیف
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مدارس و معلمان در اجرای پژوهش و تکمیل ابزار پژوهش اشاره کرد ،عالوه برآن،
پراکندگی مدارس و یك نوبته بودن همه مدارس (صبح تا ظهر) به ویژه در مناطق
روستایی وقت گیر و پر هزینه بود.
پژوهش حاضر پیشنهادهایی را در سطح کاربردی و پژوهشی ارائه مینماید .همان-
طور که نتایج نشان داد بین وضع موجود و مطلوب صالحیتهای حرفهای معلمان
مقاطع ابتدایی و متوسطه شکاف معناداری وجود دارد ،لذا پیشنهاد میگردد که در سطح
فردی و سازمانی برای کاهش شکاف موجود اقداماتی از قبیل تشویق مؤثر تثلیفات و
پژوهشهای معلمان و ارزش گذاری بر آنها و ایجاد فرصتهایی مناسب برای
پژوهشگری معلمان (از حیث زمان و اعتبار) ،برگزاری کارگاههایی به منظور بهبود
روابط بین فردی در مدرسه و ارتقای مهارت ارتباطی ،همکاری و مشارکت در معلمان،
آموزش اخالق حرفهای و روشهای اندازه گیری و سنجش استاندارد ،ارائه و به روز
سازی دانش تخصصی آنها با کمك دانشگاه فرهنگیان ،آموزشروشهای نوین تدریس
اثر بخش و فناوری های مرتبط با تدریس و آموزش ،برقراری تعامل بین معلمان واساتید
دانشگاه (علیالخصوص اساتید دانشگاه فرهنگیان) در قالب برگزاری نشستها،
همایش تخصصی .غربالگری وسنجش مستمر و سالیانه صالحیتهای حرفهای معلمان
به منظور شناسایی به هنگام نقاط ضعف معلمان.
در سطح پژوهشی پیشنهاد میشود که در پژوهشهای بعدی ضمن انجام پژوهش بر
روی صالحیتهای حرفهای معلمان ،روش اجرا نیز حداقل به صورت کیفی یا ترکیبی
باشد .همچنین از یك یا چند روش مداخله مبتنی بر نظریههای روانشناسی یادگیری،
شغلی و تربیتی برای بهبود وضعیت موجود صالحیتهای حرفهای اقدام گردد .عالوه
برآن ،پژوهش های مستمردرباره شرایط درونی و بیرونی یادگیری معلمان ،به منظور
مشخص کردن موانع و علل شکاف موجود ،و جلوگیری از اتالف منابع و زمان
ضروری به نظر میرسد .در آخر پیشنهاد می شود ،به عنوان یك اولویت مهم ،وضع
موجود مولفه های برنامه ریزی درسی ،از جمله :اهداف آموزشی ،سرفصلها ،سبك
مدیریت کالس درس مدرسان ،تجهیزات و امکانات آموزشی ،روش های ارزشیابی از
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آموخته های دانشجویان و صالحیت های منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان برای
بازاندیشی و اصالح مورد پژوهش قرار گیرد تا با برون داد دانشگاه ،شکاف بین وضع
موجود و وضع مطلوب صالحیتهای حرفه ای به حداقل برسد.
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