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Abstract 

The purpose of this study is to identify the competencies required for entering primary 
education program of Farhangian University. The research method implemented in this 
applied study has been mixed-method. The statistical population includes educational 
experts, academic experts and graduates who are familiar with the competencies required for 
entering Farhagian University. Accordingly, 18 faculty members, experts and graduates of 
Farhangian University were selected as the sample of the study. The sampling method used 
in the qualitative section is non-probable and purposeful and qualitative method of data 
collection is semi-structured interview. The sampling method in the quantitative section is 
cluster sampling and 320 people were selected as the sample of the study. The results led to 
the design of a model regarding the competencies required for entering primary education 
program of Farhangian University in six categories. 1) knowledge competencies (basic, 
background and general), 2) communication skills (oral skills, listening skills, skills needed 
for communicating with children and local people and teamwork ), 3) perceptual 
competencies (systematic thinking, logical thinking, critical thinking, creative thinking, 
reasoning and problem solving), 4) executive competencies (planning skills, time 
management, reading and writing skills and art), 5) personality and moral competencies 
(openness, positive attitude, self-direction, self-esteem, kindness, patience, discipline, 
perseverance, self-sacrifice, and honesty), 6) attitudinal competencies (showing interest in 
and motivation for the teaching as a profession, believing in Islamic Republic of Iran values, 
good values and beliefs, being interested in science and education, being interested in 
working with children). 
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های متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان در حی الگوی شایستگیطرا

 دورة آموزش ابتدایی

 4، مهدی نامداری پژمان3فرشته قائمی ،۲علی سیفی ،۱جواد پورکریمی

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانریزی آموزشی، دانشکدة رواناستادیار، گروه مدیریت و برنامه .1

 وی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشج. 2
 . دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران3

 . دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران4

 (21/11/1399؛ تاریخ پذیرش: 02/09/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده

های الزم برای ورود به دانشگاه فرهنگیان در رشتة آموزش ابتدایی انجام شده است. روش ی شایستگیلگوا یطراحپژوهش حاضر با هدف 
پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ نحوة گردآوری اطالعات، از نوع آمیخته است. جامعة آماری پژوهش متخصصان تعلیم و تربیت، 

های الزم برای ورود به دانشگاه فرهنگیان آشنایی دارند. دانشگاه فرهنگیان و شایستگیالتحصیالنی است که با خبرگان دانشگاهی و فارغ
التحصیالن دانشگاه نفر از استادان، متخصصان و فارغ 18در بخش کیفی غیر احتمالی و هدفمند بود. بر این اساس،  گیرینمونهروش 

گیری در است. روش نمونهساختمند بوده یفی، مصاحبه نیمهفرهنگیان در پژوهش شرکت کردند. روش گردآوری اطالعات در بخش ک
های الزم نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش به طراحی الگوی شایستگی 320ای بوده است که بدین ترتیب، گیری خوشهبخش کمی، نمونه

ای، ای، دانش زمینهپایه های دانشی )دانشگیاند از شایستحیطة منجر شد که عبارت 6برای ورود به دانشگاه فرهنگیان در رشتة ابتدایی در 
های ارتباطی )مهارت سخنوری، مهارت شنیداری، مهارت برقراری ارتباط با کودکان، برقراری ارتباط با افراد به دانش عمومی(، شایستگی

کر خالق، توانایی استدالل، توانایی های ادراکی )تفکر سیستمی، تفکر منطقی، تفکر انتقادی، تفزبان محلی، مهارت کارگروهی(، شایستگی
های ریزی، مهارت مدیریت زمان، مهارت خواندن و نوشتن و مهارت هنری(، شایستگیهای اجرایی )مهارت برنامهحل مسئله(، شایستگی

پشتکار و شخصیتی و اخالقی )گشودگی، نگرش مثبت، خودراهبری، اعتماد به نفس، محبت و مهربانی، صبر و حوصله، نظم و انضباط، 
ن، رایا یاسالم یبه نظام جمهور اعتقادی، نسبت به شغل معلم زهیعالقه و انگهای نگرشی )اراده، ایثار و فداکاری، صداقت(، و شایستگی

 ان( شده است.و عالقه به کودک عشقزی، اندوبه علم و علم عالقه

 ی.آموزش ابتدایی، تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان، شایستگ :کلیدي واژگان
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 مقدمه

هرساله شاهد افزایش تقاضا از سوی مردم جامعه برای برخورداری از آموزش و پرورش بوده در 

رو است و از سوی دیگر باید به نتیجه، آموزش و پرورش از سویی با رشد کمی شایان توجهی روبه

 در آموزشی نظام(. 1420، 1توسعة کیفی همگام با رشد کمی پرداخته شود )ویال، پریز و کول سرانو

 کیفیت به وابسته زیادی حد تا آموزشی نظام کیفیت و گیردمی شکل آن معلمان وسیله به کشور هر

 تواندنمی فردی کند، هیچمی بیان تدریس هنر علمی مبانی کتاب در گیج که ایگونه به. است آن معلمان

 و رو، انتخاب، تربیت این از (.1376باشد )گیج،  داشته مدرسه فرایند بر معلم از فراتر تأثیری

 مستمر و گسترده بهبودهای به دارد. نیل زیادی اهمیت معلمی حرفة برای شایسته افراد کارگماریبه

 باشد. داشته دسترسی اثربخش و مستعد معلمان به مدارس که است این آموزشی، نیازمند نظام در

 اهداف این گیرند، خواهمی نظر در را خاص اهدافی به دستیابی که هستند اثربخش، افرادی معلمان

 هایمهارت و دانش باید اثربخش حقیقت، معلمان باشند. در شده تدوین دیگران آنان، یا خود توسط

 مناسب زمان در هاآن از همچنین، بتوانند و باشند داشته را نظر مورد اهداف به دستیابی برای نیاز مورد

اثربخش،  و مستعد نیروهای به دستیابی (. برای1386حمودی، م(کنند  استفاده مناسب شیوه به و

سازی، نیرویابی، استخدام، آموزش، آشناسازی، آماده به منسجم و مؤثر طور به باید آموزشی هاینظام

 (.2003، 2اینگرسل(بپردازند  خود معلمان استعداد کلی، مدیریت طور به یا نگهداشت و توسعه

 پرورش و آموزش انسانی منابع گیریشکل و تکوین در ربناییزی نظامی عنوان به جذب نظام

توسعه،  نظیر انسانی منابع مدیریت دیگر ارکان پیشبرد و موفقیت در نظام این دارد. بسیاری اهمیت

ها به دنبال جذب سازماندر نتیجه،  (.1393ابیلی، (دارد  ایکنندهتعیین نقش کارگیریبه و نگهداشت

مهارت، دانش و تجارب چندگانه برای دستیابی سازمان به تعالی و نوآوری هستند و استخدام افراد با 

  (.2018، 3)آلروویلی

                                                           
1.Vila, Pérez & Coll-Serrano 

2. Ingersoll 

3. Alruwaili 
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معلم،  تربیت هایبهتر، هزینه عملکرد ارائة برای انتظارات و المللی، فشارهابین فزایندة رقابت

 گزینش هزینة عهدة از تواندنمی پرورش و آموزش که هستند معنا این به همه .... و استخدام قوانین

 انسانی نیروهای استخدام و گزینش رو، چگونگی این از (.2012، 1برآید )شفیق ضعیف انسانی منابع

 علمی هایروش به اتکا با باید زمینه این در گیرانتصمیم دارد و ایویژه اهمیت پرورش و آموزش در

 معیارهای .بردارند پرورش و آموزش در انسانی نیروی گزینش فرایند بهبود در مؤثری هایگام عملی و

 همة بررسی ضمن بتواند که جامعیت و تناسب هایویژگی برخوردار از و گیریاندازه قابل و دقیق

 رسد.می نظر به کند، ضروری انتخاب مورد نظر شغل برای را مناسبی افراد جوانب و هاخصیصه

 نبودندقیق نتیجة که نیاز از فراتر قابلیت با افراد الزم، حتی شرایط فاقد و ناکافی قابلیت با افراد انتخاب

 (.1393ابیلی، (شود  منجر شاغل و شغل تناسب عدم به توانداس، می معیارها

 مورد انسانی نیروی تأمین در نهادها تریناصلی از یکی عنوان به فرهنگیان دانشگاه ایران در امروزه

 اهمیت وجود با کند.می ایفا پرورش و آموزش یفیتک بهبود در مهم نقشی پرورش و برای آموزش نیاز

 دانشگاه به ورود برای دانشجو جذب فرهنگیان، چگونگی دانشگاه در آموزش و کیفیت درسی برنامة

واقع،  در کند.می ایفا فرهنگیان دانشگاه التحصیالنفارغ کیفیت در ایکنندهتعیین نقش فرهنگیان

 نیز سیستم ورودی ترینهستند، اصلی فرهنگیان دانشگاه مشتریان از بخشی اینکه بر عالوه دانشجویان

 گزینش آن، چگونگی اهداف کسب در سیستم یک هایورودی اهمیت به توجه با و شوندمی محسوب

 معلم تربیت مراکز و فرهنگیان اساس، دانشگاه این بر است. برخوردار فراوانی اهمیت از دانشجویان

 گزینش و جذب خود، نظام هایسیاست و اهداف به توجه با که اندبوده آن پی در همواره سابق

 از فارغ و روشن و مناسب معیارهای مبنای بر متقاضیان همة که کنند مستقر ایگونه به را دانشجویان

شوند.  فرهنگیان دانشگاه نهایت، جذب در و عادالنه ارزیابی شوند صورت به و شخصی هایسلیقه

 خود دانشجویان جذب در همواره فرهنگیان آن، دانشگاه اهمیت و معلمی شغل طبیعت به توجه با

 اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، شخصیتی هایشایستگی از هایعلمی، مجموعه هایصالحیت بر عالوه

                                                           
1. Shafique 
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 حداقل کسب از پس فرهنگیان دانشگاه در حضور داوطلبان که ایگونه به گیرد.می نظر در نیز را ... و

 .هستند گزینش و تخصصی سالمت، مصاحبه سنجش گذراندن به ملزم الزم، علمی امتیاز

الزم برای ورود به دانشگاه فرهنگیان سبب تناسب بین انتظارات  1ایهای حرفهتعیین شایستگی

شود. از طرف دیگر، بهبود شدگان میهای پذیرفتهها و ویژگیو نیازهای دانشگاه از ورودی

التحصیالن و در نهایت، بهبود نظام آموزشی منجر هبود فارغهای دانشگاه فرهنگیان به بورودی

 شود.می

 در ابتدایی آموزش و معلمی حرفة به ورود برای الزم هایشایستگی زمینة در بسیاری هایپژوهش

 برای الزم هایشایستگی به هاپژوهش این این، اغلب وجود با .است شده انجام کشورها سایر و ایران

 تربیت مراکز به ورود برای الزم هایشایستگی و هاصالحیت تفکیک به و اندتهپرداخ معلمی حرفة

های علمی و تخصصی برای ورود به بررسی معیارها در مصاحبهاند. از سوی دیگر، نپرداخته معلم

های الزم برای جذب دانشجویان برای تدریس دانشگاه تربیت معلم حاکی از عدم تفکیک شایستگی

آموزان در های دانشهای برنامة آموزشی و ویژگیتلف دارد. با توجه به تفاوتهای مخدر دوره

رسد. های مختلف تحصیلی تفکیک این شایستگی ها برای مقاطع مختلف ضروری به نظر میدوره

رسد طراحی و اعتباریابی الگوی با توجه به محدودیت منابع علمی در این زمینه به نظر می

تواند مرجعی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان در رشتة آموزش ابتدایی میهای متقاضیان شایستگی

التحصیالن دانشگاه فرهنگیان باشد. از این رو، در این تشخیص و تضمین کیفیت دانشجویان و فارغ

های آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان ارائه های الزم برای ورود به دورهپژوهش مدل شایستگی

 شود.می و اعتباریابی

های دهد صاحبنظران مختلف شایستگی را به صورتبررسی متون نظری پژوهش نشان می

و تعریف واحد و معینی دربارة شایستگی و معنا و مفهوم آن وجود ندارد.  مختلفی تعریف کرده

( شایستگی را الگوهای رفتاری مرتبط با عملکرد کاری که افرد برتر را 1994) 2اسپارو و هیلتورپ
                                                           
1. Professional Competency 

2. Sparrow & Hiltrop 
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( شایستگی را خصوصیات دانش، مهارت، 3199) 1کنند. دوبیسکند، تعریف میز افراد عادی جدا میا

تنهایی یا به طور ترکیبی استفاده شوند به عملکرد موفق داند که اگر بهالگوهای نظری و مانند آن می

، خصوصیت، هاای از دانشها را مجموعه( شایستگی2006) 2چیونگ، استپیچ و ککس شوند.منجر می

 گذارند.کنند تأثیر فروانی بر شغل افراد میهای مرتبط به هم تعریف میها و مهارتنگرش

ها، دانش، توانایی، است که مهمترین آنهای مختلفی تشکیل شده ای از مؤلفههای حرفهشایستگی

 اند. های دیگری تشکیل شدهها خود از مؤلفهمهارت و نگرش است که هر یک از این

( در پژوهش خود الزامات کیفیت معلمان را بررسی کردند و 2005و همکاران ) 3کاستر

های معلمان را در چهار دستة اصلی دانش تخصصی، تواناهایی ارتباطی و انعکاسی، شایستگی

و همکاران  4هونگبندی کردند. های تعلیم و تربیت تقسیمهای سازمانی و شایستگیشایستگی

های های فکری، سیستم ارزشی، مهارتمعلمان را در شش دسته توانایی های( شایستگی2008)

 5لیهانت کنند.های شخصیتی تقسیم میای، ویژگیها حرفهفردی، توانایی مدیریت، تواناییبین

 بندیدسته ایتعهد حرفه و ایحرفه ای، عملحرفه دانش زمینة سه در را معلمان های( قابلیت2008)

 یادگیری و تدریس از و آگاهی آموزدانش محتوا، شناخت دانش شامل ایرفهح دانش است. کرده

 تشکیل یادگیری ارزشیابی و سنجش یادگیری و محیط یادگیری، ایجاد طراحی از ایحرفه عمل است

 را اخالق و ها، ارتباطاتای، مشارکت، رهبری، ارزشحرفه ای، یادگیریحرفه تعهد و است شده

 شود.می شامل

کند که ویژگی برای معلمان اثربخش اشاره می 12های خود به ( بر مبنای پژوهش2008) 6واکر

اند از آمادگی، نگرش مثبت، داشتن انتظارات باال، خالقیت، انصاف، برقراری تماس نزدیک، عبارت

                                                           
1. Dubis 

2. Chyung, Stepich & Cox 
3. Koster 

4. Hong 

5. Huntly 

6. Walker 
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آموزان، گذشت و پذیرش طبعی، احترام به دانشپرورش احساس تعلق، دلسوزی، حس شوخ

های رشتة بعد شایستگی 9( چارچوب کلی شایستگی های معلمان را در 2010) 1سلویاشتباهات. 

اجتماعی، عاطفی، ارتباطی، فناوری  -العمر، فرهنگیتحصیلی، تحقیق، برنامة درسی، یادگیری مادام

 اطالعات، محیطی توصیف کرده است. 

ارس ابتدایی، ( با هدف ارتقای شایستگی معلمان در مد2015) 2یوآوای، نامتاپل و چانیسیرا

                 ؛و کار تیریمد یریادگیدر  یداریپا .1مؤلفه شامل  6های معلمان ابتدایی را در شایستگی

در استفاده از  . شایستگی3 ؛و کار یریادگی تیری، مدگذاریهدف، یزیردر برنامه شایستگی .2

 .5 ی؛ریادگی تیریمد در تیخالق .4 ؛و کار یریادگی تیریدر مد 3فناوری اطالعات و ارتباطات

 تیریمد ةسعدر بهبود و تو شایستگی .6 ی؛دانش و عمل کار تیریمد یابیو ارز یریگیدر پ شایستگی

 ی شناسایی کردند. و عمل کار یریادگی

معلمان در عصر  یاحرفه هاییستگیشا( درپژوهش خود با عنوان 2016) 4واوایاورازبا

های معلمان را شناسایی کرد. نتایج ی و توصیفی شایستگیسازی با استفاده از روش تحلیلیجهان

های اجتماعی، فردی و های تخصصی، اجتماعی، مسئولیتپژوهش وی حاکی از آن بود شایستگی

شخصی از شایستگی اساسی مورد نیاز حرفة معلمی هستند. مهارت در زبان خارجی در حد مورد 

فرهنگی، توانایی های آموزشی، آگاهی بینژهای و آموزشی، مشارکت در پرونیاز، اخالق حرفه

های فرهنگی، تحمل، ابتکار، خالقیت، تفکر انتقادی، مهارت برقراری ارتباط، پذیرش و قبول تفاوت

 های فرعی شایستگی معلمان است. در فناوری اطالعات و ارتباطات نیز مؤلفه

ابتدایی را بررسی کرد و  ای معلمان دورةهای حرفه( در مطالعة خود صالحیت1387کریمی )

های های اصلی صالحیتبندی کرد. مؤلفهمؤلفة اصلی تقسیم 9ای معلمان را در های حرفهصالحیت

اند از آموزشی، علمی، شخصیتی، اجتماعی، فکری، مدیریتی، اخالقی، ای معلمان عبارتحرفه

                                                           
1. Selvi 

2. Yuayai, Chansirisira & Numnaphol 

3. ICT 

4. Orazbayeva 
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های پژوهشی معتبر داخلی ارشاسناد و مدارک و گز ( بر پایة1391نژاد )فناوری. مالیی و ایحرفه

و نظرات اندیشمندان و متخصصان به شناسایی یافته وضعیت سه کشور توسعه، همچنین، و خارجی

های مطلوب دانشجو معلمان رشتة آموزش ابتدایی پرداخته است. بر پایة مطالعات صالحیت

رفتاری و مدیریت  های شناختی و مهارتی، نگرشی وها در سه بخش صالحیتگرفته صالحیتانجام

 .اندبندی شدهطبقه

در پژوهش خود به شناسایی و اعتباریابی  (1393) عبداللهی، دادجوی توکلی و یوسلیانی

های نیارهای معلمان، ویژگیبعد شامل پیش 7شایستگی را در  98های معلمان پرداختند و شایستگی

س درس، آموزش یا تدریس، نظارت ریزی و آمادگی، مدیریت و سازماندهی کالشخصی معلم، برنامه

دیبایی صابر و همکاران ای اشاره کردند. های حرفهآموزان و مسئولیتبر پیشرفت و توان دانش

ای معلمان پرداختند و چارچوب های شایستگی حرفه( در پژوهش خود به تبیین مؤلفه1395)

های شخصیتی ی و ویژگیبعد دانش، نگرش، مهارت، توانای 5ای معلمان را در شایستگی حرفه

 تدوین کردند.

 شناسی پژوهشروش

های آمیخته اکتشافی پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم پراگماتیسم و از نظر روش از نوع پژوهش

تر مطمئنشر، یتواند به شواهد و مدارک بمی یفیو ک یکم یهاافتهی قیتلفاست. بر مبنای این پارادایم 

(. پژوهش حاضر 1386)شعبانی ورکی،  منجر شود جینتا یقیه ارزش حقب شتریاعتماد ب، نیو بنابرا

انجام گرفته است. روش پژوهش پدیدارشناسی زمانی استفاده  1در بخش کیفی به روش پدیدارشناسی

که افراد از آن  ییرا با توجه به معنا دهیپد کی یضمن یپژوهشگر بخواهد ساختار و معناشود که می

در بخش کمی نیز با استفاده از روش  (.1391)بازرگان،  کندآشکار ، انددهخود تجربه کر یدر زندگ

نتایج بخش کیفی تأیید شد. ابزار گردآوری اطالعات در  تأییدیتوصیفی با استفاده از تحلیل عاملی 

ساختاریافته بوده است. از آنجا که هدف از پژوهش در بخش کیفی، دستیابی بخش کیفی مصاحبه نیمه

ین درک ممکن در خصوص موضوع مورد بررسی است، جامعة آماری پژوهش در بخش تربه عمیق
                                                           
1. Phenomenology 
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کیفی متخصصان تعلیم و تربیت، خبرگان دانشگاهی و تمامی افرادی است که تجربة کار در دانشگاه 

های الزم برای حرفة معلمی و ورود به دانشگاه تربیت معلم آشنایی فرهنگیان را داشته و با شایستگی

گیری هدفمند، گیری با روش نظری )غیر احتمالی( و هدفمند بوده است. در نمونهنهدارند. نمو

پژوهشگر بر مبنای دانش، تجربه، خبرگی و قضاوت خود معیارهایی را برای تحقق اهداف پژوهش 

(. تعداد نمونه در 1395کند )عزیزی، گیرد و بر مبنای آن اعضای نمونه را انتخاب میدر نظر می

دهد که ها ادامه میها است، یعنی محقق تا جایی به مصاحبهوجه به اشباع در دادهپژوهش با ت

های جدید به شناخت بیشتری های جدید منجر نشود. بنابراین، اگر مصاحبههای بیشتر به دادهمصاحبه

های الزم برای ورود به دانشگاه فرهنگیان در رشتة آموزشی ابتدایی نشود، پژوهشگر از شایستگی

 بیان شده است. 1ها در جدول های مصاحبهکند. ویژگیاحبه را متوقف میمص
 

 کنندگانمشارکت هاییژگیو .1جدول 

 ردیف
مدرک 

 تحصیلی
 علت انتخاب رشة تحصیلی

کد 

 مصاحبه

 M1 ت علمی دانشگاه فرهنگیانئو عضو هی معاونت آموزشی مدیریت آموزشی دکتری 1

 M2 می دانشگاه فرهنگیانعضو هیئت عل مدیریت آموزشی دکتری 2

 علوم تربیتی لیسانس 3
التحصیل دانشگاه فرهنگیان، دانشجوی کارشناسی ارشد فارغ

 مدیریت آموزشی
M3 

 M4 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ریزی درسیبرنامه دکتری 4

 M5 نمدرس دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگر در زمینة دانشگاه فرهنگیا ریزی درسیبرنامه دکتری 5

 M6 مدرس دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگر در زمینة دانشگاه فرهنگیان مدیریت آموزشی دکتری 6

 برنامه ریزی درسی دکتری 7
مدرس دانشگاه فرهنگیان و معاون آموزش ابتدایی وزارت 

 آموزش و پرورش
M7 

 M8 التحصیل و دانشجوی برتر دانشگاه فرهنگیانفارغ علوم تربیتی لیسانس 8

 M9 التحصیل و دانشجوی برتر دانشگاه فرهنگیانفارغ علوم تربیتی سانسلی 9

 دکتری 10
فلسفة تعلیم و 

 تربیت
 M10 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
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 ردیف
مدرک 

 تحصیلی
 علت انتخاب رشة تحصیلی

کد 

 مصاحبه

 دکتری 11
مدیریت منابع 

 انسانی
 M11 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

 M12 نة دانشگاه فرهنگیانمدرس دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگر در زمی مدیریت آموزشی دکتری 12
 M13 مدرس دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگر در زمینة دانشگاه فرهنگیان سنجش آموزش دکتری 13
 M14 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان مدیریت آموزشی دکتری 14

 شناسی بالینیروان فوق لیسانس 15
شناس گزینش مدرس دانشگاه فرهنگیان و مصاحبه گر روان

 فرهنگیاندانشگاه 
M15 

 تاریخ ایران اسالمی دکتری 16
گر جامعه شناس گزینش مدرس دانشگاه فرهنگیان و مصاحبه

 دانشگاه فرهنگیان
M16 

 شناسی بالینیروان دکتری 17
شناسی گزینش گر روانمدرس دانشگاه فرهنگیان و مصاحبه

 دانشگاه فرهنگیان
M17 

 M18 گاه فرهنگیان، پژوهشگر در زمینة دانشگاه فرهنگیانمدرس دانش شناسی تربیتیروان فوق لیسانس 18

روایی مرحلة روش کالیزی انجام گرفت.  7ها در بخش کیفی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده

خواهند شده آنچه را میگرفته به کارها و فنون دهد که آیا روشپاسخ می سؤالدر بخش کیفی به این 

های ها در پژوهشها در تعیین صحت و درستی دادهشهورترین روشیا خیر. م سنجندیمبیابند، 

و  4، قابلیت اطمینان3پذیری، انتقال2( با عناوین قابلیت اعتبار1985) 1کیفی چهار معیار گوبا و لینکلن

ها در این پژوهش از درگیری برای اعتباریابی داده (.2005، 6است )لیزنبت و الیوت 5تأییدپذیری

وجوگری از همکاران و پرسش و جست مطالعه موردسازی(، تایید به وسیلة افراد رقه)غ مدتیطوالن

 استفاده شد.

شود. برداری و تحلیل مطرح میپایایی در بخش کیفی در مراحلی مانند موقعیت، مصاحبه، نسخه

                                                           
1. Guba & Lincoln 

2. Credibility 

3. Transferability 

4. Dependability 

5. Confirmability 

6. Elliott & Lazenbatt 
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در کند اگر شونده و طرح سؤاالت اشاره میدر رابطه با مصاحبه پایایی به چگونگی هدایت مصاحبه

ای برای طرح سؤاالت و هدایت مصاحبه نداشته باشد، کننده روش سنجیدهجریان مصاحبه، مصاحبه

شک تأثیر منفی بر پایایی مصاحبه او خواهد گذاشت در این پژوهش برای اطمینان از پایایی از بی

ة شوندگان استفاده شد. همچنین، در جریان مصاحبه با اجازسؤاالت یکسان برای همة مصاحبه

ها ضبط و مستندسازی شد. در مرحلة تحلیل نیز به منظور اطمینان از شوندگان، مصاحبهمصاحبه

پایایی از دو روش کدگذاری توسط کدگذار دوم و بازکدگذاری استفاده شد که نتایج آن در 

 است. بیان شده 3و  2 هایجدول
 

 . ضریب توافق در کدگذاری توسط کدگذار دوم2جدول 

شمارة 

 همصاحب

تعداد کدهای 

 پژوهشگر اول

تعداد کدهای 

 پژوهشگر دوم

مورد 

 توافق

عدم 

 توافق

درصد 

 توافق

1 19 17 16 3 %88 

3 20 22 18 4 %85 

10 23 24 20 4 %85 

 86% 11 54 63 62 مجموع

 
 . ضریب توافق در بازگدگذاری توسط پژوهشگر3جدول 

شمارة 

 مصاحبه

تعداد کدهای 

 پژوهشگر اول

ی تعداد کدها

 پژوهشگر دوم

مورد 

 توافق

عدم 

 توافق

درصد 

 توافق

8 28 26 26 2 %96 

12 45 49 43 6 %85 

3 20 21 20 1 %97 

 94% 9 89 96 93 مجموع

التحصیالن دانشگاه فرهنگیان در استان تهران اساتید و فارغ همة یکم ةدر مرحل یآمار ةجامع

های پردیسها، خوشه ی)که مبناای مرحلهکی یاخوشه یریگبودند که با استفاده از روش نمونه

های نسیبه، )از پردیس نفر 320(، بر اساس جدول مورگان تعداد دانشگاه فرهنگیان در استان تهران
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گردآوری  منظوربهبه عنوان نمونه انتخاب شدند.  شهید چمران، شهدای مکه، مفتح و شرافت(

های آن برگرفته از نتایج تحلیل ده شد که گویهساخته استفای کمی نیز از پرسشنامه محققهاداده

ی بود. در بخش کمی نیز ابتدا از انهیگز 5روش کیفی در مرحله اول بود و بر اساس طیف لیکرت 

روایی صوری برای سنجش روایی پرسشنامه استفاده شد که دارای روایی مناسبی بود. سپس، از 

درصد بود  91استفاده شد. پایایی کل پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایای پرسشنامه 

 Amosافزار ها تحلیل عاملی تأییدی و نرمکه ضریب قابل قبولی برای پایایی است. برای تحلیل داده

 به کار گرفته شد.

 هاي پژوهشیافته

تفاده های افراد عیناً پیاده شد و به نوشتار تبدیل شد. سپس، با اسپس از مصاحبه با افراد، همة صحبت

 فرهنگیاناز فرایند کدگذاری باز نسبت به شناسایی مفاهیم و معیارهای الزم برای ورود به دانشگاه 

مفهوم به دست آمد  211 در رشتة آموزش ابتدایی اقدام شد. در مرحلة اول در کدگذاری باز تعداد

ی، دانش هاییستگیشامقولة ثانویة  6مقولة اولیه و  35که در مرحلة بعد در کدگذاری محوری 

و  یتیشخص یهایستگیشایی، اجرا هاییستگیشای، ادراک هاییستگیشای، ارتباط هاییستگیشا

 شناسایی شد.ی نگرش هاییستگیشای، اخالق
 

 متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان ایحرفه هاییستگیشا ثانویهو  اولیه هایمقولهم، یمفاه .4جدول 

 فراوانی شوندگانمصاحبه هیممفا هیاول ةمقول مقولة ثانویه

شایستگی
ی دانشی

ها
 ایدانش پایه 

ای مناسب، پیشینه تحصیلی خوب، دانش پایه

تسلط به مباحث درسی تحصیل، معدل خوب، 

 پیشینه تحصیلی سرآمد

M3, M5, M7, M8, M9 

M10, M11, M14, M16 
9 

 ایدانش زمینه
با مذهب  ییآشنای، با زبان و لهجه محل ییآشنا

 یبا آداب و رسوم و فرهنگ محل ییآشنای، محل
M3, M8, M12, M14, 

M17, M18 
6 

 دانش عمومی

اطالعات عمومی، آگاهی سیاسی، آگاهی 

ای، سواد سیاسی، دانش فرهنگی، سواد رسانه

 سیاسی

M1, M8, M13, M14, 
M17 5 
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 فراوانی شوندگانمصاحبه هیممفا هیاول ةمقول مقولة ثانویه

شایستگی
ی ارتباطی

ها
 

 ,M2, M3, M11, M12 مهارت سخنوری، مهارت کالمی، صحبت کردن سخنوری مهارت
M14, M18 

6 

 M2.M14 2 مهارت شنیداری، گوش کردن یداریشن مهارت

مهارت ارتباط با 

 کودکان

رفتار  تیریمد، ارتباط با کودکان یبرقرار

 کودکان درک، با کودکان کار، کودکان

M1, M3, M4, M5, M6, 
M7 

M9, M10, M13, M15, 
M16 

M17, M18 

13 

مهارت ارتباط به 

 محلیزبان 

برقراری ارتباط با زبان محلی، آشنایی به زبان 

محلی، ارتباط محلی، ارتباط با افراد بومی، 

 آشنایی به زبان بومی

M3, M8, M14, M16, 
M18 

5 

مهارت کار 

 گروهی
 M1, M2, M14 3 کار در گروه، کار تیمی، کارگروهی

مهارت استفاده 

 از زبان بدن
 M8, M9, M18 3 ی مناسباستفاده از زبان بدن، حرکات بدن

شایستگی
ی ادراکی

ها
 

 تفکر سیستمی
دید سیستمی، توجه به همة موارد، توجه به 

 عناصر مختلف، تفکر سیستمی
M3, M4, M15, M17 4 

 M6, M15, M17 3 گراییبودن، تفکر منطقی، واقعمنطقی تفکر منطقی

 M1, M3, M5, M12 4 روحیة نقادی، تفکر انتقادی، نگاه نقادانه تفکر انتقادی

 M1, M3, M5, M9, M12 تفکر واگرا، خالقیت، خالق، تفکر خالق تفکر خالق
M13, M16, M18 8 

 توانایی استدالل
قدرت استدالل، استدالل استقرایی، استدالل 

 قیاسی
M6, M10, M15, M14, 

M18 
5 

توانایی حل 

 مسئله

حل مسئله، تشخیص مسئله، حل مشکل، 

 تشخیص مشکل
M3, M7, M8, M10, 

M11 
M12, M13, M15, M16 

9 

شایستگی
ی اجرایی

ها
 

مهارت 

 ریزیبرنامه
 M7, M10, M11, M18 4 داشتنریزی، برنامهگذاری، برنامههدف

مدیریت مهارت 

 زمان
 M4, M13, M16 3 مدیریت زمان، کنترل زمان

خواندن مهارت 

 و نوشتن
 M7, M10, M15, M17 4 گوییخواندن، نوشتن، نگارش مناسب، قصه

 مهارت هنری
، کشیدن اشکال، خوب ینقاش، بایخط ز

 خطی، نوشتن روی تختهخوش
M1, M3, M7, M15, 

M17 5 
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 فراوانی شوندگانمصاحبه هیممفا هیاول ةمقول مقولة ثانویه

شایستگی
صیتی

ی شخ
ها

 

 بودن، روابط حسنهبرونگرایی، اجتماعی گشودگی
M1, M3, M5, M8, M9, 

M12 
M15, M17 

8 

 M1, M4, M7, M16 4 امیدواری، امیدواربودن، نگرش مثبت نگرش مثبت

 خودراهبری
، ختهیانگخود، رندهیادگیخودی، خودسنج

، مدیریت خود، خودمسئولی، اسناد کنترلخود
 درونی، پذیرش عواقب کار

M1, M3, M6, M8, M11 
 ,M14, M15, M17, M18 9 

 M6, M13, M14, M16 4 ی، پژوهشگربودنپژوهشگر تیذهنی، کنجکاو پژوهشگری
 M7, M12, M13, M17 4 بودنی، منعطفسازگاری، ریپذانعطاف انعطاف پذیری
 M5, M7, M13, M15 4 اعتماد به نفس، جسارت، عزت نفس اعتماد به نفش

 ,M3, M6, M7, M10 روییمهر، محبت، مهربان، مهرورز، گشاده محبت و مهربانی
M11, M14, M17 7 

 صبر، حوصله، تحمل، صبوربودن صبر و حوسله
M2, M3, M6, M8, M9, 

M12 
M14, M16.M18 

9 

 M1, M7, M16, M17 4 بودننظم، انضباط، منظم نظم و انضباط
 M7, M15, M14, M18 4 داشتن، تالشپشتکار، سخت کوشی، اراده پشتکار و اراده

 ,M1, M11, M14, M16 ایثار، فداکاری، فراوظیفه عمل کردن، گذشت ایثار و فداکاری
M18 5 

 M4, M14, M17 2 بودنصادق، ییگوصداقت، راست صداقت

شایستگی
ی نگرشی

ها
 

عالقه و انگیزه 
نسبت به شغل 

 معلمی

ی، نگرش مثبت به معلم ةزیانگی، عالقه به معلم
 شغل معلمی

M2, M4, M5, M6, M7 
.M8, M11.M12, M15, 

M17 
M18 

11 

اعتقاد به نظام 
جمهوری 

 اسالمی ایران

ی، ساسبه قانون ا اعتقادی، اعتقاد به رهبر
 پایبندی به جمهوری اسالمی

M2, M8, M11, M13, 
M16 5 

عالقه به علم و 
 اندوزیعلم

ی، اهل مطالعه، به دنبال اندوزعلم، عالقه به علم
 علم

M1, M3, M14, M17 4 

عشق و عالقه به 
 کودکان

به کار  عالقه، کودکان رشیپذ، عالقه به کودکان
 با کودکان

M4, M5, M6, M7, M12 
M15.M17 

7 

پس از بخش کیفی از تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید مدل به دست آمده در بخش کیفی استفاده 

شود تأییدی بر یک ساختار عاملی مفروض به دست آید. شد. در تحلیل عاملی تأییدی تالش می

 ها با یک ساختار عاملی معین هماهنگ است یا خیر. یعنی تعیین شود که داده
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 انیورود به دانشگاه فرهنگ انیمتقاض یاحرفه یهایستگیشاة اول تحلیل عاملی مدل مرتب 1شکل 

 دهد.را نمایش می

 
  یاحرفه یهایستگیشا. بارهای عاملی استانداردشده مدل تحلیل عاملی مرتبة اول 1شکل 

 انیورود به دانشگاه فرهنگ انیمتقاض

که بین متغیرهای مکنون و  شودگیری ضرایب استانداردشده برداشت میاز مدل اندازه

معناداری وجود دارد، یا خیر. ضرایب استاندارد، در واقع،  همبستگی های متناظر با آن،شاخص
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باشند. برای داشتن ها و نشانگرها میدهندة ضرایب مسیر یا بارهای عاملی استاندارد میان عاملنشان

معناداری وجود داشته باشد. در صورتی که بار مقولة اولیه و مقولة ثانویه، همبستگی  روایی باید میان

مورد نظر از قدرت تبیین  های اولیهشود که مقولهاستنباط می باشد، 4/0عاملی استانداردشده باالتر از 

دهد و چنانچه مقدار مقادیر تی معناداربودن هر یک از پارامترهای را نشان می خوبی برخوردار است.

توان باشد، پارامترهای مدل معنادار هستند و در این صورت می 96/1تی بزرگتر از قدر مطلق عدد 

 را تأیید کرد. 05/0گیری متغیرهای مربوطه در سطح معناداری های اندازهروایی سازه
 

. مقدار بار عاملی استانداردشده و آمارة تی5جدول   

 های ثانویهمقوله مقولة اولیه
مقدار بار عاملی 

 استانداردشده

 مقدار

 تی

سطح 

 معناداری

آلفای 

 کرونباخ
 نتیجه

 های دانشیشایستگی

 - - 819/0 ایدانش پایه

871/0 

 مطلوب

 مطلوب *** 928/15 828/0 ایدانش زمینه

 مطلوب *** 293/16 851/0 دانش عمومی

 یهایستگیشا

 یارتباط

 ***  846/0 سخنوری مهارت

928/0 

 مطلوب

 طلوبم *** 192/18 825/0 یداریشن مهارت

 مطلوب *** 794/18 841/0 مهارت ارتباط با کودکان

 مطلوب *** 416/19 858/0 مهارت ارتباط به زبان محلی

 مطلوب *** 378/20 883/0 مهارت کار گروهی

 یادراک یهایستگیشا

 - - 819/0 مهارت استفاده از زبان بدن

933/0 

 مطلوب

 مطلوب *** 209/18 850/0 تفکر سیستمی

 مطلوب *** 836/17 839/0 تفکر منطقی

 مطلوب *** 637/16 800/0 تفکر انتقادی

 مطلوب *** 699/17 834/0 تفکر خالق

 مطلوب *** 939/18 873/0 توانایی استدالل

 ییاجرا یهایستگیشا

 - - 863/0 توانایی حل مسئله

905/0 

 مطلوب

 مطلوب *** 209/17 818/0 ریزیمهارت برنامه

 مطلوب *** 182/19 884/0 مدیریت زمانمهارت 

 مطلوب *** 288/17 821/0 خواندن و نوشتنمهارت 
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 های ثانویهمقوله مقولة اولیه
مقدار بار عاملی 

 استانداردشده

 مقدار

 تی

سطح 

 معناداری

آلفای 

 کرونباخ
 نتیجه

 یهایستگیشا

 ی و اخالقیتیشخص

 - - 872/0 مهارت هنری

970/0 

 مطلوب

 مطلوب *** 948/21 869/0 گشودگی

 مطلوب *** 451/21 860/0 نگرش مثبت

 مطلوب *** 567/21 867/0 خودراهبری

 مطلوب *** 829/21 867/0 پژوهشگری

 مطلوب *** 904/21 868/0 انعطاف پذیری

 مطلوب *** 039/21 851/0 اعتماد به نفش

 مطلوب *** 190/22 874/0 محبت و مهربانی

 مطلوب *** 501/21 861/0 صبر و حوسله

 مطلوب *** 358/21 858/0 نظم و انضباط

 مطلوب *** 621/21 863/0 پشتکار و اراده

 ینگرش یهایستگیشا

 - - 843/0 ایثار و فداکاری

905/0 

 مطلوب

 مطلوب *** 317/18 851/0 صداقت

عالقه و انگیزه نسبت به 

 شغل معلمی
 مطلوب *** 093/18 844/0

اعتقاد به نظام جمهوری 

 اسالمی ایران
 مطلوب *** 489/17 824/0

 خطوط تیره در مقادیر تی نشاندهندة ثابتکردن آن پارامتر در مدل است، و همچنین *** نیز سطح معناداری )0/000( را نشان میدهد.

 4/0های اولیه بیشتر از شود، بارهای عاملی تمامی مقولهمشاهده می 5همان طور که در جدول 

همچنین، آلفای ها تأیید شد. به دست آمده است. بنابراین، اعتبار سازه 96/1و مقادیر تی بیشتر از 

بیشتر  انیورود به دانشگاه فرهنگ انیمتقاض یاحرفه یهایستگیشاهای ثانویة کرونباخ تمامی مقوله

 شود.ای از مدل احساس نمیبرآورد شده است. بنابراین، نیاز به حذف هیچ مقوله 7/0از 

د، برازش در ادامه، شش شاخص کای اسکوئر/درجة آزادی، ریشة میانگین مربعات خطای برآور

های نیکویی ای یا تطبیقی، شاخص برازش فزاینده و شاخصهنجارشده، شاخص برازش مقایسه

 بیان شده است. 6برازش( استفاده شده در جدول 
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انیورود به دانشگاه فرهنگ انیمتقاض یاحرفه یهایستگیشاهای برازش مدل تحلیل عاملی مرتبة اول . شاخص6جدول   

 مقدار برآوردشده میزان استاندارد د التیننما شدههای بررسیشاخص

 031/0 (1981کارمینز و مکالور ) 3کمتر از  )df2χ /( آزادی ةکای اسکوئر/درج

 010/0 (1998هایر و همکاران ) 08/0کمتر از  (RMSEA) میانگین مربعات خطای برآورد ةریش

 9/0بیشتر از  (CFI) ایبرازش مقایسه
 (1980بنتلر و بونت )

97/0 

 97/0 9/0بیشتر از  (IFI) برازش فزاینده

 91/0 (1996اتزادی و فروهمند ) 8/0بیشتر از  (GFI) نیکویی برازش

شود، در مدل تحلیل عاملی مقدار کای دو به درجة آزادی مالحظه می 6همان طور که در جدول 

( برابر با EARMSاست. همچنین، مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب ) 3و کمتر از  031/1

(، شاخص برازندگی CFIاست. همچنین، شاخص برازندگی تطبیقی ) 08/0و کمتر از  010/0

( همگی در حد مناسبی محاسبه شده است. بنابراین، GFI( و شاخص نیکویی برازش )IFIافزایشی)

 توان برازش مطلوب مدل را نتیجه گرفت. شده میهای محاسبهدر حالت کلی و با توجه به شاخص

ورود به دانشگاه  انیمتقاض یاحرفه یهایستگیشانمودار مدل مرتبة دوم تحلیل عاملی  2شکل 

 دهد.را نشان می انیفرهنگ

 
 انیورود به دانشگاه فرهنگ انیمتقاض یاحرفه یهایستگیشا. مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم 2شکل 
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 یاحرفه یهایستگیشابین  ضرایب معناداری تی و ضرایب مسیر استانداردشده 7جدول 

 آن را به تصویر کشیده است. و مقولة ثانویه انیورود به دانشگاه فرهنگ انیمتقاض
 

. مقدار بار عاملی استانداردشده و آمارة تی بین متغیرها7جدول   

 مقوله های ثانویه متغیر
مقدار بار عاملی 

 استانداردشده

 مقدار

 تی

سطح 

 معناداری

آلفای 

 کرونباخ
 نتیجه

 یهایستگیشا

 انیمتقاض یاحرفه

ورود به دانشگاه 

 انیفرهنگ

 - - 661/0 یدانش یهایستگیشا

948/0 

 مطلوب

 مطلوب *** 370/7 628/0 یارتباط یهایستگیشا

 مطلوب *** 782/6 553/0 یادراک یهایستگیشا

 مطلوب *** 792/6 558/0 ییاجرا یهایستگیشا

 مطلوب *** 676/7 657/0 ی و اخالقیتیشخص یهایستگیشا

 مطلوب *** 980/6 581/0 ینگرش یهایستگیشا

 کردن آن پارامتر در مدل است.دهندة ثابتخطوط تیره در مقادیر تی نشان

ورود  انیمتقاض یاحرفه یهایستگیشانمایان است، مقدار آمارة تی  7همان طور که در جدول 

برآورد شده است. بنابراین،  96/1ة خود معنادار و بیشتر از های ثانویبا مقوله انیبه دانشگاه فرهنگ

توان به هفت های متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان را میشود که شایستگیاینگونه استنباط می

ورود به دانشگاه  انیمتقاض یاحرفه یهایستگیشازیرمجموعه تقسیم کرد. ضریب آلفای کرونباخ 

ها در سطح دهد پایایی سازهمحاسبه شده است و نشان می 7/0ر از ( نیز بیشت948/0) انیفرهنگ

 یرهایاالت و متغؤس نیب یعامل یبارها یکرونباخ، معنادار یآلفا یارهایمع مطلوبی قرار دارد. همة

 دهد. یرا نشان م یریگبودن مدل اندازهمکنون مناسب

های ثانویه ذیل به ترتیب بیشترین دهد که مقوله( نشان می2مدل عاملی تأییدی مرتبة دوم )شکل 

دارند، که  انیورود به دانشگاه فرهنگ انیمتقاض یاحرفه یهایستگیشاتا کمترین اهمیت را در 

 اند از:عبارت

  661/0عاملی  با میزان بار یدانش یهایستگیشا. 1

  657/0 یبار عامل زانیبا م و اخالقی یتیشخص یهایستگیشا. 2
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 628/0عاملی  ی با میزان بارطارتبا یهایستگیشا. 3

  581/0عاملی  ی با میزان بارنگرش یهایستگیشا. 4

  558/0 یبار عامل زانیبا م اجرایی یهایستگیشا. 5

  553/0عاملی  ادراکی با میزان بار یهایستگیشا. 6

 3شکل  در نمودار ی برحسب میزان بار عاملی هر مقولة اولیهکیصورت گرافه ب یادشده جینتا

 ه است.آمد

 
 ورود به  انیمتقاض یاحرفه یهایستگیشا های ثانویةمقوله یبندرتبه. نمودار 3 شکل

 برحسب میزان بار عاملی انیدانشگاه فرهنگ

توان به های متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنکیان در دورة ابتدایی را میدر مجموع، شایستگی

 نشان داد. 4شکل صورت 

 

0.48

0.5

0.52

0.54

0.56

0.58

0.6

0.62

0.64

0.66

0.68

0.661
0.628

0.553 0.558

0.657

0.581
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 های متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنکیان در رشتة آموزش ابتدایی. مدل شایستگی4شکل 

 گیريبحث و نتیجه

های متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان در رشتة هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی شایستگی

های شایستگیها در نهایت، آموزش ابتدایی بود. پس از مصاحبه با صاحبنظران و کدگذاری مصاحبه
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ی، ارتباط هاییستگیشای، دانش هاییستگیشامقولة ثانویه  6قرابت مفهومی در با توجه به 

 هاییستگیشای و و اخالق یتیشخص یهایستگیشایی، اجرا هاییستگیشای، ادراک هاییستگیشا

 جای گرفتند. در مرحلة بعد با استفاده از روش کمی الگوی طراحی شده تأیید شدی نگرش

ای اشاره به دانشی ای و عمومی است. دانش پایهای، زمینهنش پایههای دانشی شامل داشایستگی

 M8شونده مصاحبه کنند.های تحصیلی کسب میدارد که افراد در مدرسه و از طریق گذراندن دوره

تواند اطالعات جامعی از وضعیت فرد متقاضی ورود به دانشگاه پیشینة تحصیلی افراد می»معتقد بود: 

طلبد. به عنوان بدهد که این بررسی دقیق وضعیت فرد در دوران تحصیل او را میتربیت معلم به ما 

رو هستیم که در درس ریاضی و تدریس آن با مشکل مواجه مثال ما با دانشجویان بسیاری روبه

های در دانش و آگاهی«. تواند این مشکل را به حداقل برساندهستند. بررسی پیشینة تحصیلی می

های های خاص حرفة معلمی و ویژگیخاص اجتماعی نیز با توجه به ویژگی ارتباط با زمینة

شک آشنایی با آداب و رسوم و مذهب و زبان یک منطقه برای آموزان ابتدایی الزم است. بیدانش

زبان در مدارس ابتدایی معلمان غیر ترک» بیان کرد:  M3شوندة معلم ابتدایی ضروری است. مصاحبه

های پایین با زبان فارسی آموزان مخصوصاً در پایهن با توجه به عدم آشنایی دانشزبادر مناطق ترک

معموالً معلمانی که دارای مذهب متفاوتی از »کرد: بیان می M8شونده مصاحبه«. خورندبه مشکل می

برخورداری از «. گیرنداهالی یک منطقه هستند، کمتر از معلمان هم مذهب مورد پذیرش قرار می

های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و ... ضروری است. ناسبی از دانش عمومی نظیر آگاهیسطح م

آموزان حتی قبل از امروزه در عصر اطالعات و ارتباطات با پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از دانش

های مختلف برخوردارند که این اطالعات عمومی ورود به دورة ابتدایی از اطالعات فراوانی در زمینه

با گسترش فناوری اطالعات و »معتقد بود:  M15شوندة طلبد. مصاحبهسب از جانب معلم را میمنا

کنیم که امروزه کودکان از سال های اولیة زندگی کار با تلفن همراه و رایانه و ارتباطات مشاهده می

های زیادی در شود که امروزه معلمان ما باید از آگاهیگیرند و این سبب میشبکة اینترنت را یاد می

ها مقولة دانش«. موزان امروزه باشندهای مختلف برخوردار باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای زمینه

 واوایاورازبا(، 2010(، سلوی )2008(، هانتلی )2005های کاستر و همکاران )ها در پژوهشو آگاهی
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های مورد نیاز عنوان شایستگی به (1395دیبایی صابر و همکاران )(، و 1391نژاد )(، مالیی2016)

های آن با پژوهش حاضر به معلمان تحت عناوین مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، ولی مؤلفه

هایئ مختلف دلیل اینکه قرار است دانشجویان چهار سال در دانشگاه فرهنگیان به تحصیلی دانش

 بپردازند، همخوانی ندارد.

های ادراکی م در رشتة آموزش ابتدایی باید از شایستگیمتقاضی ورود به دانشگاه تربیت معل

خاصی برخوردار باشد. برخورداری از تفکر سیستمی، منطقی، انتقادی، خالق، توانایی استدالل و 

با توجه به اینکه »کرد:  بیان M5شوندة توانایی حل مسئله برای یک معلم ضروری است. مصاحبه

رو است، باید از نظر فکری در سطح باالیی باشد و از بهمعلم در شغل خود با مسائل بسیاری رو

درستی واکنش های مختلف بهتفکر منطقی، انتقادی و خالق برخوردار باشد، تا بتواند در موقعیت

خواهد معلم شود باید دید سیستمی داشته معلمان و کسی که می»بیان داشت:  M15«. نشان دهد

آموز ضعیف است باید به گر تدریس او مؤثر نیست، یا دانشباشد و همة عوامل را در نظر گیرد. ا

آموز منجر شود، را در نظر تواند به تدریس ضعیف یا عدم یادگیری دانشمجموعه عواملی که می

رو است، برخورداری از مهارت حل با توجه به اینکه معلم در کالس با مسائل مختلفی روبه «.گیرد

(، هونگ 2005کاستر و همکاران )رسد. مقولة تواناهایی فکری یمسئله برای معلم ضروری به نظر م

دیبایی صابر و (، و 1391نژاد )(، مالیی1387(، کریمی )2016) واوایاورازبا(، 2008و همکاران )

(، و 2010به عنوان مؤلفه اصلی مورد توجه قرارگرفته است. عالوه بر این سلوی ) (1395همکاران )

( 2016) واوایاورازبااند. در پژوهش خود به خالقیت اشاره کرده (2015یرا )یوآوای، نامتاپل و چانیس

 است. های فردی و شخصی اشاره کردهنیز به خالقیت، ابتکار و تفکر انتقادی در قالب شایستگی

آموزان، اولیا مدرسه و آموزش با توجه به طبیعت شغل معلمی، معلم با افراد مختلفی مانند دانش

آموزان و .... ارتباط دارد. بنابراین، باید بتواند به طور مؤثر با دیگران ارتباط یا دانشو پرورش، اول

برقرار کند و آداب اجتماعی را رعایت کند. عالوه بر این، مهارت دیگری که بسیار نزدیک به مهارت 

ة فعلی در شیو»بیان کرد:  M17شوندة قبلی است، مهارت برقراری ارتباط با کودکان است. مصاحبه

ها، توانایی افراد برای ارتباط با کودکان و گزینش دانشجویان، با توجه به روند گزینش و مصاحبه



40                                                       1401بهار ، 1، شمارة 11طالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة م 

 

شود، در حالی که معلم ابتدایی عمده کارش، ارتباط با دانش آموزان افراد کم سن و سال بررسی نمی

ن بسیار توانا اما در کم سن و سال است. بسیاری از افراد هستند که در برقرای ارتباط با بزرگساال

ارتباط با کودکان با مشکل مواجه هستند بنابراین، توانایی ارتباط با کودکان معیار مهمی برای جذب 

عالوه بر این توانایی برقراری ارتباط با افراد به زبان محلی نیز یکی از «. باشدمعلم در این دوره می

زبان در معلمان غیر ترک»بیان کرد:  M3شوندة همصاحبهای ارتباطی است. ها در زمینة مهارتمؤلفه

های پایین آموزان مخصوصاً در پایهزبان با توجه به عدم آشنایی دانشمدارس ابتدایی در مناطق ترک

با توجه به اینکه در بیشتر ساعات آموزشی معلم مشغول «. خورندبا زبان فارسی به مشکل می

معلم باید از مهارت سخنوری بهره گیرد. از سوی دیگر،  کنند.آموزان گوش میکردن و دانشصحبت

آموزان است، مهارت های جسمی او در معرض دید دانشاز آنجا که اغلب اوقات معلم و حرکت

در کنار اینها، معلم باید استفاده از زبان بدن نیز یکی دیگر از مهارت های ارتباطی مورد نیاز است. 

آموزان برخوردار باشد. آخرین مهارت فعال به سخنان دانش دادناز مهارت شنیداری برای گوش

آموزان و با کند. معلم باید بتواند با گروه دانشارتباطی به توانایی کار در گروه و کار تیمی اشاره می

(، هونگ 2005های کاستر و همکاران )های ارتباطی در پژوهشمقولة مهارتمعلمان دیگر کار کند. 

(، 2015یوآوای، نامتاپل و چانیسیرا )(، 2010(، سلوی )2008هانتلی ) (،2008و همکاران )

به عنوان مؤلفة اصلی مورد  (1395دیبایی صابر و همکاران )(، و 1387(، کریمی )2016) واوایاورازبا

( در 1395(، و دیبایی صابر و همکاران )1391نژاد )(، مالیی2008توجه قرار گرفته است. واکر )

ای که در بودند. اما مقولهها اشاره کرده مؤلفهوانایی برقراری ارتباط در قالب خردهپژوهش خود به ت

است. مقولة مهارت برقرای ارتباط با افراد محلی این میان کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته 

قبول فرهنگی، توانایی برقراری ارتباط، پذیرش و ( در قالب آگاهی بین2016) واوایاورازبااست. 

 است.های فرهنگی به این مقوله اشاره کرده تفاوت

های کاری معلم، متقاضی ورود به دانشگاه فرهنگیان باید از با توجه به وظایف و فعالیت

ریزی، خواندن و نوشتن، اند از مهارت برنامههای اجرایی خاصی برخوردار باشد، که عبارتمهارت

های خود در کالس درس برد فعالیتشونده معلم برای پیشمدیریت زمان و مهارت هنری .. مصاحبه

های مختلف کالس ریزی و مدیریت زمان است تا بتواند فعالیتملزم به برخورداری از مهارت برنامه
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منظور از مهارت خواندن و نوشتن، توانایی خواندن متن و درک ریزی و اجرا کند. درس را برنامه

ثر در نوشتار به شکلی مناسب برای ؤایجاد ارتباط مارت نوشتن جمالت مکتوب است و منظور از مه

مهارت هنری به خط مناسب و  (.2019، 1پایگاه جامع اطالعات مشاغلاست ) نیازهای مخاطبان

 M14 شوندةکند. مصاحبههای هنری اشاره میبرخورداری از حداقل توانایی در نقاشی و سایر مهارت

نری برای معلمان و مخصوصاً معلمان ابتدایی ضروری است، داشتن هنرمندی و مهارت ه»معتقد بود: 

تواند بر تأثیرگذاری معلمان آموزان میخط زیبا برای نوشتن چه بر روی تخته و چه در دفتر دانش

بیفزاید. عالوه بر این، در بسیاری از موارد معلم مجبور به طراحی برخی از اشکال هر چند ساده، بر 

بررسی «. تواند به او کمک کندارد که برخورداری از مهارت نقاشی میروی تخته و کاغذ د

یوآوای، (، 2010های سلوی )های اجرایی در پژوهشهای مربتط حاکی از آن است که مهارتپژوهش

( مورد توجه 1391نژاد )مالیی، و (1387کریمی )(، 2016) واوایاورازبا(، 2015نامتاپل و چانیسیرا )

های است که در پژوهشاست، مهارت هنری بوده نچه کمتر مورد توجه قرارگرفته است، اما ابوده 

 است.مختلف به عنوان شایستگی مورد نیاز معلمان توجه قرار نگرفته 

های شخصیتی و اخالقی معلمی و مخصوصاً معلمی در دورة ابتدایی برخورداری از شایستگی

های ای دانشگاه فرهنگیان باید افراد با شایستگیدر واقع، در جذب دانشجو بر .طلبدخاصی را می

های شخصیتی اخالقی از دو از این ویژگیشخصیتی و اخالقی خاصی انتخاب شوند. برخورداری 

آموزان از او برخورداری جهت اهمیت دارد؛ اول اینکه با توجه به الگوبودن معلم و تأثیرپذیری دانش

از جنبة دیگر برخورداری از این صفات شخصیتی و  رسد وها ضروری به نظر میاز این ویژگی

اخالقی در موفقیت معلم تأثیر زیادی دارد؛ به عنوان مثال پشتکار و اراده به یکی از مهمترین نکات 

آموزان شود ساز بروز آن در دانشتواند زمینهباشد، که برخورداری معلم از آن میدر حرفة معلمی می

با تر است. گذارد و موفقکار و تالش وقت بیشتری برای کار خود میو از سوی دیگر، معلم با پشت

ها انسان»معتقد بود:  M10شوندة آموزان نیازمند افراد مهربان و با صبر و حوصله است. مصاحبهدانش

ها مهرطلب هستند ولی افرادی برای معلمی مناسب یا مهرورز هستند یا مهرطلب که اغلب انسان

حرفة معلمی به افرادی نیاز دارد که با ایثار و فداکاری فراتر از «. مهربان باشند هستند که مهرورز و
                                                           
1. The Occupational Information Network 
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وظیفة خود عمل کنند. صرفاً تدریس دروس مختلف و انجام وظایفی که در شرح شغل معلمی بیان 

های . یکی دیگر از ویژگیآموزان شودتواند ضامن موفقیت معلم و سعادت دانششده است، نمی

می گشودگی است. طبیعت کار معلمی ایجاب برقرای ارتباط با افراد مختلف را ایجاب مهم برای معل

 یهایژگیبا توجه به و»: کرد انیب M15ة شوندمصاحبه کند، که الزمة آن گشودگی است.می

 یبرقرار هب شتریافراد برونگرا که ب انیحرفه بهتر است از م نیورود به ا نبیداوطل، ییآموزان ابتدادانش

عالوه بر این، معلم ابتدایی  «.مشتاق هستند انتخاب شوند یگروه یو انجام کارها گرانیتباط با دار

آموزان منتقل بینی و امیدواری را به دانشباید از نگرش مثبتی برخوردار باشد، تا بتواند این خوش

رایط به سنجش، آموزش و پرورش به معلمانی نیاز دارد که خودراهبر باشند و بنا به اقتضای ش. کند

 . در زمینة خودراهبری معلم باید دارای اسناد درونی باشدیادگیری، انگیزش و کنترل خود بپردازند

 میدار یبه معلمان ازیما ن»کرد:  انیب M17ة شونددارد. مصاحبه یکه اشاره به داشتن منبع کنترل درون

 صرفاآموزان را دانش تیوفقجو کنند و عدم موها را در خود جستها و شکستتیموفق ةشیکه ر

های در پژوهشهای شخصیتی و رفتاری . مقولة شایستگیها نسبت ندهندو تالش آن ییبه عدم توانا

(، سلوی 2008(، واکر )2008(، هانتلی )2008(، هونگ و همکاران )2005کاستر و همکاران )

دیبایی صابر و همکاران و  (،1393) دادجوي توكلي و يوسليانيعبداللهی، (، 1387(، کریمی )2010)

( 2016) واوایاورازباهای مورد نیاز معلمان مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان شایستگی (1395)

( نیز در 1391نژاد )نیز به ویژگی تحمل به عنوان یکی ویژگی شحصی اشاره کرده است. مالیی

پذیری، کنجکاوی، و انعطافطبعی، نشاط های شخصیتی مانند شوخپژوهش خود به برخی ویژگی

 است.های نگرشی و رفتاری اشاره کرده بردباری در قالب صالحیت

مقولة  4دارای کند. که افراد اشاره می ینگرشهای شایستگیبه  یهایستگیمقوله از شا نیآخر

 فاً عالقه داشته باشند و صر یبه شغل معلم دیمعلم با تیداوطلبان ورود به دانشگاه ترب اولیه است.

 یمعلم»: دیگومی یدر رابطه با معلم ییرجا دیکسب درآمد به آن نگاه نکنند. شه یبه عنوان کار برا

کن و اگر عشق توست  شیرها، یاعشق است. اگر به عنوان شغل انتخابش کرده یمعلم ست؛یشغل ن

 دنیرس یراراه ب یهاها و مشقتیکار منجر به تحمل سخت کیشک عالقه به انجام یب« مبارکت باد.

اثرگذار است و  یشغل تیبر رضا یعوامل مختلف گرید ةاز جنب ،شودبه هدف و انجام کار می
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 یکیاند. اشاره کرده یشغل تیرضا یبرا یخود به عوامل مختلف یهاپژوهشگران مختلف در پژوهش

 ةالقشغل است گه به ع تیماه ،شودمختلف به آن اشاره می یهاعوامل که در پژوهش نیترماز مه

، یرکمالی)م شودباعث بهبود عملکرد می یشغل تیرضا ،گریاز طرف د .کندفرد به شغل اشاره می

مورد  یهایستگیاز شا گرید یکی زین یو قانون اساس رانیا یاسالم ی(. اعتقاد به نظام جمهور1393

و  یانسان درست یها و باورهااز ارزش یمعلم است. برخوردار تیورود به دانشگاه ترب یبرا ازین

، تا زمانی که خود معلم است تیورود به دانشگاه ترب یالزم برا یهایستگیاز شا گرید یکی یاله

ها در سازی این ارزشتواند زمینة نهادینهها و باورهای درستی برخوردار نباشد، نمیشمعلم از ارز

اندوزی ، عالقه به علم و علمآموزان را به وجود آورد. از دیگر موارد شایان توجه در این زمینهدانش

التحصیلی از دانشگاه ما به افرادی نیاز داریم که بعد از فارغ»بیان کرد:  8Mشوندة است. مصاحبه

بدون توجه به مزایا و الزامات کاری خود به دنبال بروزکردن علم و دانش خود متناسب با اقتضائات 

ها، نیز مسئله دیگری است که باید در گزینش آنعشق و عالقه به کودکان و کار با «. زمانی بپردازد

داوطلبان ورود  نشیدر گز ارهایمع کیتفکبه علت عدم لفه ؤم این که متقاضیان مورد توجه قرار گیرد

ها مقولة نگرشاست.  مورد غفلت قرار گرفته مختلفهای و دوره هادر رشته انیبه دانشگاه فرهنگ

دیبایی صابر و ( و 1391نژاد )(، مالیی2010(، سلوی )2008(، هانتلی )2008در هونگ و همکاران )

 های مورد نیاز معلمان مورد توجه قرار گرفته است.به عنوان شایستگی (،1395همکاران )

بخشی از معیارهای ورود به  در جریان مصاحبه، افراد مختلف بهای های حرفهفراتر از شایستگی

گیرند، در قالب شایستگی قرار نمیکردند که یی اشاره میدانشگاه فرهنگیان در رشتة آموزش ابتدا

ها آن بخش از هستند. در این پژوهش صالحیت 1ها معیارهایی با عنوان صالحیتبلکه این

تواند به شود که معموال از طریق مدرک قابل شناسایی هستند و سازمان نمیهایی تعریف میویژگی

(. متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان 1397، 2جیوینکیسد )ها را ارتقا دهوسیله آموزش و زمان آن

ی جسمان سالمتی، روان سالمتی، نظر پلمید مدرک، 3باال یبهره هوشهای نظیر باید از صالحیت

(، آورادیبه مواد اعت ادیاعت عدمیی، نایبیی و شنوا سالمت، لکنت زبان نداشتن، نقص عضو نداشتن)

                                                           
1. Qualification 

2. Sienkiewicz 

3. IQ 
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برخوردار باشند، تا بتوانند در شغل خود موفق شوند.  و رسا نینشدل یصداو  مناسب اندامو  چهره

ها قابلیت توسعه ندارند، باید در مرحلة گزینش افراد مورد توجه ویژه با توجه به اینکه صالحیت

 قرار گیرند.

ها و معیارهای توان گفت دانشگاه فرهنگیان در جذب دانشجویان باید به مالکبه طور کلی، می

ها و ه کند، و با توجه به پست سازمانی و رشتة تدریس افراد در آینده، شایستگیمختلفی توج

های خاصی را در نظر گیرد، تا بتواند بهترین افراد ممکن را از میان متقاضیان ورود جذب و مالک

زمینهة سازگاری میان شغل و شاغل را فراهم آورد و از این طریق، به بهبود کیفیت آموزش و پرورش 

های مورد توجه برای گزینش و پرورش معلمان ها و صالحیتتوجه به همة شایستگیکند. کمک 

هایی شایسته ضروری است. اما با توجه به برنامة چهارساله دانشگاه فرهنگیان توجه بیشتر به ویژگی

ها رسد. از این رو، توجه به صالحیتکه کمتر قابلیت پرورش و گسترش دارند، ضروری به نظر می

ها باید پیش شرط توان گفت صالحیتمعموالً قابلیت پرورش ندارند، بسیار ضروری است و می که

های شایستگی را در قالب مدل کوه ( مؤلفه2007) 1های تخصصی باشند. سانگیورود به مصاحبه

های زیر آب و مهارت و دانش روی است. در این مدل توانایی و نگرش شایستگییخ تشریح کرده 

ند. سانگی معتقد است توسعة مهارت و دانش از طریق آموزش نسبتاً ساده است، ولی توسعة آب هست

ها و توانایی و نگرش سخت است. از این رو، در گزینش دانشگاه فرهنگیان توجه بیشتر به توانایی

 ها ضروری است.ها و مهارتها در مقایسه با دانشنگرش

شود، چگونگی سنجش با گزینش متقاضیان مطرح میدر آخر، مسئلة مهم دیگری که در ارتباط 

شوندگان معتقد بودند مسئلة اصلی در گزینش دانشگاه ها است. بسیاری از مصاحبهاین شایستگی

ها مورد نیاز. از این رو، تالش در جهت ها است تا شایستگیهای گزینش شایستگیفرهنگیان شیوه

 ر گزینش دانشگاه فرهنگیان ضروری است.های مناسب و علمی دایجاد و استفاده از روش

 
 

                                                           
1. Sanghi 
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 .داری. تهران: نشر دختهیو آم یفیک قیتحق یهابر روش یامقدمه(. 1391بازرگان، عباس )

سی، عفت، سن، عبا صابر، مح سعید ) دیبایی  صفایی موحد،  (. 1395فتجی واجارگاه، کورورش، و 
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 انتشارات سمت.
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