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از روش هولســتی پایایــی ایــن مرحلــه 94/. محاســبه گردیــد. جهــت بررســی پایایــی مولفه هــای پژوهــش 

از شــاخص های ضریــب آلفــای کرونبــاخ و قابلیــت اعتمــاد ترکیبــی اســتفاده گردیــد. روایــی محتوایــی 

پرسشــنامه بــا اســتفاده از نظــرات پانــزده نفــر از اســاتید دانشــگاه تأییــد گردیــد. جهــت اعتبــار یابــی مــدل 

از روش تحلیــل عاملــی اســتفاده گردیــد. همــه مضامیــن بــا بــار عاملــی بــاال مــورد تاییــد قــرار گرفتنــد كــه 

بیانگــر اعتبــار بــاالی مــدل بــود.

کلیدواژه ها: شایستگی، داوطلبان، تربیت معلم

مقدمه

بــدون تردیــد اســاس عالــم بــر تربیــت انســان اســت و رشــد و تعالــی انســان نیــز در گــرو تعلیــم و تربیــت 

اســت و معلمــان در ترســیم آینــده، نقــش ارزشــمندی را ایفــا می کننــد. و تحقــق هــر آرمانــی در آمــوزش 

و پــرورش، در گــرو مهــم تریــن نیــروی انســانی آن یعنــی معلمــان اســت کــه عامــل اجرایــی آرمان هــا در 

محیــط عملــی هســتند و هیــچ اصاحــی بــدون همــکاری و مشــارکت فعــال آنــان انجــام نخواهــد شــد. 

بنابرایــن اگــر امــوزش و پــرورش بخواهــد در جامعــه جهانــی امــروز موفــق باشــد بایــد بــه نظــام تربیــت 

معلــم و اتخــاذ تدابیــر منطقــی بــرای بهبــود تربیــت حرفــه ای معلمــان اهمیــت دهــد. بــه صورتی کــه معلم 

حامــل و نگهبــان آمــوزش باشــد و ارزش هــای اخاقــی و انســانی او بتوانــد دانــش آمــوز را بــه عنــوان یــک 

شــخصیت چنــد الیــه پــرورش دهــد) اســاوک و همــکاران1، 2012(. لــذا نبایــد مســئله گزینــش معّلــم 

را بــه تصــادف محــّول کــرد و دســت بــه انتخــاب اصلــح نزنیــم و گروهــی کــه فاقــد شــرایط کافــی بــرای 

احــراز ایــن حرفــه باشــند بــه عنــوان معّلمــان آینــده مملکــت انتخــاب شــوند کــه هــم از حیــث اســتعداد و 

توانایــی و هــم از جهــت رغبــت بــرای تربیــت و کســب تخصــص آمادگــی کمتــری داشــته باشــند، اگــر بــه 

ایــن صــورت باشــد دیگــر نمــی تــوان امیــد داشــت کــه از همــان مرحلــه ی آغازیــن از نظــر دسترســی بــه 

کیفّیــت مطلــوب در آمــوزش و پــرورش بــا دشــواری هایــی روبــرو نشــویم)آقازاده، 1382(.

     در ایــن میــان، تربیــت معلــم کــه مســؤولیت اصلــی تربیــت معلــم را بــر عهــده دارد، در متحــول کــردن 

نظــام آموزشــی از جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت؛ چراکــه انجــام اصاحــات اساســی در روش هــا و 

رویکردهــای آموزشــی و برنامه هــای درســی، بــدون تحــول در نگــرش معلمــان، ارتقــاء دانــش تخصصــی 

و مهارت هــای حرفــه ای آن هــا کاری غیرممکــن خواهــد بــود. یکــی از وظایــف و مأموریت هــای راهبردی 

تربیــت معلــم، توانمندســازی و ارتقــای شایســتگی های عمومــی، تخصصــی و حرفــه ای منابــع انســانی 

1. Slavik et al
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وزارت آمــوزش وپــرورش اســت)قادری، 1395(.

       در ایاالــت متحــده آمریــکا، اهــداف تربیــت معّلــم بــه وســیله ایالــت تعییــن مــی گردنــد و منطبــق 

بــا اهــداف سیاســی و دموکراســی خواهی ایــن کشــور مــی باشــد. و هــزاران نــوع برنامــه تربیــت معّلــم 

وجــو دارد و شــرط ورود بــه آنهــا داشــتن مــدرك حداقــل لیســانس مــی باشــد. ســنجش توانایی هــای 

ــم یکــی از شــرایط مــی باشــد. در ضمــن  تئوریــك و عملــی افــراد بــرای ورود بــه برنامــه تربیــت معّل

ــار،  ــال یکب ــه س ــر س ــا ه ــی ایالت ه ــتند و در برخ ــان نیس ــوز در ام ــز هن ــتخدام نی ــس از اس ــراد پ اف

گواهینامــه خــود را تجدیــد نماینــد. ایــن تجدیــد گواهینامــه براســاس شــرایطی از جملــه ادامــه 

تحصیــل و غیــره می باشد)ســهیلی، 1394(.

     همچنین در کشــورهای پیشــرفته از جمله آمریکا و کانادا شــرط ورود به حرفه معلمی داشــتن گواهینامه 

معلمــی می باشــد ایــن گواهینامــه باعــث می شــود داوطلبــان معلمــی، انگیــزه بیشــتری بــرای افزایــش دانــش 

و مهارت هــای خــود داشــته باشــند و همچنیــن باعــث می شــود کــه داوطلبانــی کــه صالحیــت و دانــش کافــی 

بــرای شــغل را ندارنــد بــه ســادگی وارد ایــن حرفه نشــوند)ولی پــور طیبــی، 1396(.

     در کشــور ایــران  پذیــرش دانشــجو در تربیــت معلــم بــا مجــوز وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 

و بــه شــیوه مــورد توافــق وزارت آمــوزش و پــرورش و علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، صــورت می پذیــرد. 

پذیــرش دانشــجو معلمــان از بیــن پذیرفتــه شــدگان آزمــون سراســری، پــس از تأییــد صاحیــت عمومــی 

و تخصصــی آنــان از ســوی وزارت آمــوزش و پــرورش، صــورت می گیــرد. همچنیــن پذیرفتــه شــدگان 

نهایــی بــا رعایــت مقــررات مربــوط، بــه عنــوان دانشــجو معلــم متعهــد خدمــت بــه وزارت آمــوزش و 

پــرورش پذیرفتــه می شــوند و بایــد پیــش از ثبت نــام رســمًا تعهــد دهنــد کــه پــس از دانــش آموختگــی 

بــه میــزان دو برابــر مــدت تحصیــل خــود در محــل مشــخص شــده از ســوی آمــوزش و پــرورش خدمــت 

کنند)ســنگری، 1396(. و در ایــن دوران دانشــجو بایــد شایســتگی هایــی ماننــد کار عملــی موفق، تفکر 

مولــد، گســترش علــم و توســعه هنــری و رفتــاری را تقویــت نماید)دکــی1، 2013(.

فرهنــگ آکســفورد شایســتگی را بــه عنــوان قــدرت، توانایــی انجــام یــک وظیفــه، نتیجــه کاربــرد مناســب 

دانــش و مهــارت تعریــف می کند)کرمــی، صالحــی، 1388(. مفهــوم شایســتگی را می تــوان در 

ــت)دلرمارا  ــرد اس ــات ف ــا و تجربی ــا، نگرش ه ــا، توانایی ه ــش، مهارت ه ــامل دان ــه ش ــت ک ــر گرف نظ

ــوا،  ــی از دانــش، محت و ونترتــن2، 2007( همچنیــن دیکــن و کریــک3 )2008 (شایســتگی را، ترکیب

1. Dechy
2. Delamare Le Deist and Winterton
3. Deakin Crick



دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان34

فرایندهــا، توانایی هــا، رفتارهــا، راهبردهــا، نگرش هــا، ایده هــا، ارزش هــا، ویژگی هــای فــردی، دریافــت 

ــا مجموعــه ای از نقش هــا و وظایــف در  ــه اجــرا درآوردن نقــش ی ــا گــروه در ب ــرد ی ــزه ف ــردی و انگی ف

ــد. ــرد را شایســته می ســازد، می دان ســطوح مناســب کــه ف

      دریک دسته بندی شایستگی در سه گروه دسته بندی شده است: سازمانی، حرفه ای و فردی. 

ــدرت  ــک ســازمان ق ــردی هســتند کــه باعــث می شــود ی ــه ف شایســتگی ســازمانی: عوامــل منحصــر ب

ــا دیگــران را داشــته باشــد.  رقابــت ب

 شایســتگی حرفــه ای یــا شــغلی: توانایــی اســت یــک فــرد بایــد از خــود نشــان دهــد تــا بتوانــد در یــک 

شــغل نقــش، کارکــرد، وظیفــه، تکلیــف در ســطح کوچکــی از یــک ســازمان یــا کل یــک ســازمان موفــق 

و کارآمد باشــد. 

    شایســتگی فــردی: توانایــی انجــام فعالیت هــای یــک حرفــه یــا کارکــرد بــر طبــق اســتانداردهایی کــه در 

اســتخدام افــراد در نظــر گرفتــه شــده انــد و از افــراد انتظــار مــی رود کــه بتواننــد به این اســتانداردها دســت 

یابند)عابــدی کرجی بــان، رضاعلــی، 1395(.

    حســین زاده یوســفی )1394( انــواع شایســتگی را بــه چهــار دســته؛ دانــش، مهــارت، توانایــی و نگرش 

تقســیم کرده اســت:

    شایســتگی در ســطح دانــش: بــه فرآینــد توســعه معلومــات نظــری از راه تحصیــل در ســطوح تحصیلی 

حاصــل می شــود. توســعه دانــش و معلومــات، زیربنــای توســعه مهارت هــا و نگــرش بــه شــمار می آیــد 

و بــه تنهایــی و بــه خــودی خــود، تأثیــر چندانــی در توســعه شایســتگی ها نــدارد. 

    شایســتگی در ســطح مهــارت: عبــارت اســت از توانایــی پیاده ســازی علــم در عمــل. مهــارت از راه 

ــد. توســعه مهــارت، منجــر  ــه دســت آمــده و توســعه می یاب ــط واقعــی ب ــرد دانــش در محی تکــرار کارب

بــه بهبــود کیفیــت عملکــرد می شــود: بــدون آن، در بســیاری از مــوارد، معلومــات، منشــأ تأثیــر زیــادی 

نخواهنــد بــود. بــرای مثــال، هیــچ معلمــی بــدون بــه کارگیــری و تجربــه کــردن اصــول تدریــس در عمــل، 

نمی توانــد تدریــس اثربخــش را کســب کنــد. 

ــه  ــازد ک ــور می س ــیع را مص ــات و وس ــا ثب ــی ب ــش خصلت ــک توان ــی: ی ــطح توانای ــتگی در س     شایس

شــخص را بــرای دســتیابی و نهایــت عملکــرد در مشــاغل فیزیکــی و فکــری مقیــد می ســازد. در واقــع 

توانایــی و مهــارت، مشــابه هــم بــوده و تفــاوت آنهــا در ایــن اســت کــه مهــارت ظرفیتــی خــاص بــرای 

انجــام فیزیکــی کارهاســت، امــا توانایــی ظرفیــت انجــام کارهــای فکــری را مشــخص می ســازد. 
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    شایســتگی در ســطح نگــرش: عبــارت اســت از قابلیــت تصویرســازی ذهنــی انســان از مســائل جهــان 

اطــراف. تصویــر ذهنــی انســان چارچوبــی اســت کــه میــدان اندیشــه و عمــل وی را تبییــن کــرده، شــکل 

می دهــد. درک انســان از پدیده هــای پیرامــون خــود و تصمیــم گیــری وی بــرای عمــل، بــر مبنــای تصویــر 

ــب  ــه ترکی ــد ک ــه کار می رون ــا ب ــه ای از رفتاره ــف مجموع ــرای توصی ــتگی ها ب ــت. شایس ــی اوس ذهن

ــک  ــرد در ی ــا عملک ــه ب ــد ک ــس می کن ــا را منعک ــا و ارزش ه ــا و نگرش ه ــش، مهارت ه ــدی از دان واح

نقــش ســازمانی/ زندگــی مرتبــط اســت. 

 بــرای شایســتگی های دانشــجو معلمــان، دکــوا1)2012( شایســتگی های دانشــجو معلمــان را در شــش 

گــروه شــامل: شایســتگی تحصیلــی، نشــر، شــخصیت، حرفــه ای، رشــد و توســعه تقســیم بنــدی کــرده 

ــامل شایســتگی های میدانــی،  ــان را ش ــجو معلم ــلوی2)2010( شایســتگی دانش انــد. هــم چنیــن س

ــر،  ــادام العم ــری م ــتگی های یادگی ــی،  شایس ــه درس ــتگی های برنام ــی، شایس ــای تحقیقات صاحیت ه

صاحیتهــای اجتماعــی - فرهنگــی، شایســتگی های عاطفــی، صاحیت هــای ارتباطی، شایســتگی های 

فــن آوری اطاعــات و ارتباطــات )ICT( و صاحیت هــای زیســت محیطــی بیــان کردنــد.

    در ایــران بــرای تربیــت حرفــه ای معلمــان و کســب شایســتگی های الزم تــا قبــل از ســال 1390، 

آموزش هــای قبــل از خدمــت توســط مراکــز تربیــت معلــم و دانشــگاه ها انجــام می شــد. پــس از تصویــب 

اساســنامه تربیــت معلــم در اســفند 1389 در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، در هــر اســتان مراکــز تربیت 

معلــم ســابق، در قالــب پردیس هــای خواهــران و بــرادران، بــه فعالیــت شــان ادامــه دادنــد. و بــرای پذیــرش 

در مراکــز تربیــت معلــم، شــرکت در آزمــون سراســری متمرکــز و مصاحبــه از داوطلبــان انجــام می گیــرد، کــه 

نیازمنــد کســب شایســتگی هایی بــرای ورود بــه ایــن مراکــز  اســت. و از آنجایــی کــه معلمیــن نقش بســزایی 

در تربیــت افــراد جامعــه داررنــد بســیار حیاتــی اســت کــه افــراد شایســته بــرای حرفــه معلمــی بــه کار گمــارده 

شــوند. لــذا در ایــن پژوهــش مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه ابعــاد و مؤلفه هــای شایســتگی داوطلــب ورود 

بــه تربیــت معلــم در وضعیــت موجــود و وضعیــت مطلــوب  چیســت؟ و بــا توجــه بــه چالش هــای موجــود 

مؤلفه هــای شایســتگی های الزم بــرای داوطلبــان ورود بــه تربیــت معلــم چگونــه اســت؟

پیشینه پژوهش

یــرز3 و همــکاران)2018( معتقــد بودنــد از جملــه صاحیت هــای الزم بــرای ســنجش دانشــجو معلمــان 

1. Dequa
2. Selvi
3. Uerz
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بــرای شــغل معلمــی صاحیت هــای فنــاوری و اســتفاده از آن اســت.

    پانیــک1)2012( بــرای تبدیــل شــدن دانشــجو معلمــان بــه معلمــان حرفــه ای نیازمنــد کســب 

مهارت هــای ذیــل می باشــد: 1( یادگیــری و نــوآوری، کــه شــامل 1.1( تفکــر انتقــادی و حــل مســئله، 

ــاوری،  ــوآوری اســت. 2( اطاعــات، رســانه ها و فن 1.2( ارتباطــات و همــکاری و 1.3( خاقیــت و ن

کــه شــامل 2.1( ســواد اطاعاتــی، 2.2( ســواد رســانه ای، و 2.3( ســواد فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 

3( زندگــی و شــغلی اســت. کــه شــامل 3.1( انعطــاف پذیــری و ســازگاری، 3.2( ابتــکار عمــل و خــود 

جهــت گیــری، 3.3( اجتماعــی و فرهنگــی، 3.4( بهــره وری و پاســخگویی و 3.5( رهبری و مســئولیت.

ــان  ــه پای ــودن گواهینام ــل باشــد: دارا ب ــد دارای شــرایط ذی ــب شــغل معلمــی در اســترالیا بای      داوطل

تحصیــات 12 ســاله آموزشــگاهی، پذیرفتــه شــدن در آزمون هــای ورودی مؤسســات آمــوزش عالــی و 

کســب نمــره قبولــی در زبــان انگلیســی و ریاضیــات، دارا بــودن دیپلــم معلمــی و یــا لیســانس" )خدمــات 

آموزشــی اســترالیا، 2012(.

     در اکثــر دانشــگاه های علــوم تربیتــی کانــادا معیارهایــی بــرای انتخــاب داوطلبانــه حرفه ای دانشــجویان 

معلــم بــر مبنــی عوامــل تحصیلــی و شــخصیتی ماننــد عاقــه بــه کــودکان، اظهــارت شــخص داوطلــب و 

مصاحبــه، مطــرح شــده اســت. علــت اســتفاده از مصاحبــه بــرای انتخــاب افــراد ایــن اســت کــه عواملــی 

ماننــد انگیــزه، مهارت هــای ارتباطــی، ســرعت عمــل، میــزان مهارت هــای تعاملــی و شــخصیتی، 

خاقیــت، اراده، اشــتیاق، بالندگــی و قــدرت رهبــری داوطلبــان را ارزیابــی می کننــد. بــه عنــوان مثــال 

شــرایط ورودی دانشــجویان معلــم بــه دانشــگاه اوتــاوا بــرای گزینــش داوطلبــان، بــه ایــن صــورت اســت 

کــه ســه معلــم دربــاره اظهــارات آنــان مــاک قــرار داده می شــودند)دفتر همــکاری، 1378(.

   ریشــتر و همــکاران )2011( در بررســی های خــود بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه الزمــه موفقیــت 

ــه بهســازی آمــوزش و پــرورش، توســعه حرفــه ای و افزایــش دانــش و  تاش هــای انجــام شــده در زمین

مهــارت معلمــان اســت.

    وقــور کاشــانی)1398( در پژوهشــی تحــت عنــوان« راهکارهــای اعتــای شایســتگی های حرفــه ای 

ــم  ــت معل ــه درســی تربی ــر اســاس »معمــاری برنام ــار دســته ب ــن اثربخشــی آن هــا« چه معلمــان وتعیی

ایــران« راهکارهــا تحــت چهــار عنــوان شــامل: »شایســتگی های معطــوف بــه دانــش موضوعــی«، 

»شایســتگی های معطــوف بــه دانــش تربیتــی«، »شایســتگی های معطــوف بــه عمــل تربیتــی موضوعــی« و 

ــدی شــدند. ــه دانــش عمومــی« طبقــه بن »شایســتگی های معطــوف ب

1. Panich



37 مقایسه تطبیقی مؤلفه های شایستگی داوطلبان ورود به تربیت ...

ــه ای معلمــان  ــان و همــکاران)1397( نشــان داد کــه مــدل شایســتگی حرف یافته هــای پژوهــش کریمی

دارای چهــار بعــد اصلــی دانــش حرفــه ای، عمــل حرفــه ای، ارزش هــا و نگرش هــا و ویژگی هــای 

شــخصیتی اســت. هــر کــدام از ایــن ابعــاد نیــز دارای مؤلفه هــای متنوعــی اســت کــه جزئیــات هــر بعــد را 

نشــان می دهــد و در تدویــن چارچــوب بایســتی در نظــر گرفتــه شــود. مطالعــه ایــن حــوزه نشــان می دهــد 

کــه شایســتگی های حرفــه ای معلمــان کلیتــی یکپارچــه دارد و از ترکیــب پویــا و ارتبــاط درهــم تنیــده ابعاد 

آن حاصــل می شــود. بــه طــور کلــی شایســتگی حرفــه ای معلــم بــه توســعه دانــش و نگــرش معلــم و عمــل 

در راســتای تســهیل گری فراینــد آمــوزش معنــادار و ســاخت دانــش اشــاره دارد.

    یافته هــای پژوهــش خروشــی و همــکاران)1396(، نشــان داد یــک معلــم شایســته بایــد بــر دانــش 

تخصصــی الزم و کافــی بــه منظــور راهبــری و اســتقرار تحــول در زمینــه آمــوزش مســلط باشــد. او بایــد 

معلمــی خــردورز باشــد کــه توانایــی جســتجوگری و پژوهشــگری در رفــع و حــل مســائل را داشــته باشــد 

و بــه مثابــه کنشــگر اجتماعــی و مجتهــد تربیتــی در جریــان تربیــت فراگیــران عمــل کنــد.

    دیبایــی صابــر)1395( در پژوهشــی تحــت عنــوان تبییــن مولفه هــای شایســتگی حرفــه ای معلمــان و 

تحلیــل جایــگاه آن در اســناد باالدســتی آمــوزش و پــرورش ایــران عمــده تریــن یافته هــای پژوهــش بیانگر 

آن اســت کــه: 1. چارچــوب مفهومــی شایســتگی معلمــان را می تــوان بــر اســاس مــدارک و مســتندات 

مرتبــط در پنــج مؤلفــه دانــش، نگــرش، مهــارت، توانایــی و ویژگی هــای شــخصیتی تدویــن نمــود. 2. 

ــه  ــاوت اســت ب ــرورش متف ــوزش و پ ــای شایســتگی در اســناد باالدســتی آم ــه مولفه ه ــزان توجــه ب می

طــوری کــه بیشــترین تاکیــد بــر مؤلفــه ویژگی هــای شــخصیتی و کمتریــن تاکیــد بــر مؤلفــه توانایــی شــده 

اســت. 3. در بیــن اســناد مــورد بررســی، بیشــترین ضریــب اهمیــت مربــوط بــه ســند چشــم انــداز بیســت 

ســاله و کمتریــن ضریــب اهمیــت مربــوط بــه ســند تحــول بنیادیــن  بــوده اســت.

فرجــاد )1393( در بررســی خــود دوره هــای تربیــت معلــم در کشــور اســترالیا را بــه 5 بخــش تقســیم 

کــرده اســت:

الف( دوره 3 ساله که به دیپلم معلمی ختم می شود. این دوره تمام وقت است .

ب( دوره 4 ســاله کــه بــه لیســانس تعلیــم و تربیــت منتهــی می شــود، ایــن دوره تمــام وقــت اســت و در 

رشــته های علــوم، بهداشــت، علــوم کودکســتانی، ابتدایــی، متوســطه، فنــی، کتابــداری دایــر اســت.

ج( دوره 1 ســاله، بــه فــوق دیپلــم ختــم می شــود و بــه صــورت تمــام وقــت شــامل رشــته های ابتدایــی، 

متوســطه، مشــاوره کــودکان اســتثنائی و رشــته برنامــه ریــزی درســی اســت.
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     ســهیلی اصفهانــی)1394( در پژوهشــی تحــت عنــوان بررســی تطبیقــی گزینــش و تربیــت معلــم در 

کشــور های ایــران و آمریــکا ایــن نتایــج را نشــان داد  کــه انجــام تحقیقــات تطبیقــی بــرای رفــع عقــب 

ــه حداقــل  ــم ب ــم از دیپل ــه تربیــت معل ــر مقطــع ورود ب ــد تغیی ــم نیازمن ماندگــی برنامه هــای تربیــت معل

لیســانس، چنــد مرحلــه ای کــردن گزینــش معلــم بــه جــای تک مرحلــه ای بــودن، ایجــاد مدارس آموزشــی 

بــه منظــور کــم کــردن فاصلــه نظریــه و عمــل در مؤسســات تربیــت معلــم، ایجــاد اتحادیه معلمــان و مؤثر 

ســاختن نظــرات ایــن اتحادیــه در تصمیمــات مربــوط بــه معلمــان و افزایــش حقــوق و مزایــای معلمــان 

ماننــد ســایر کارکنــان بــه منظــور ارتقــا شــأن و جایــگاه معلمــان، ایجــاد تنــوع در برنامه هــای تربیــت معلم 

بــا توجــه بــه شــرایط منطقــه ای، ارتقــا مؤسســات تربیــت معلــم بــه مؤسســه های دانشــگاهی، تضمیــن 

شــغلی نــدادن مؤسســات تربیــت معلــم و اســتخدام معلــم بــه وســیله مــدارس و نواحــی آموزشــی اســت.

ــی  ــی، فیزیک ــی، اخاق ــای علم ــد دارای صاحیت ه ــن بای ــی در ژاپ ــه معلم ــه حرف ــب ورود ب     داوطل

ــت در ورود  ــل، موفقی ــم کام ــودن دیپل ــطه و دارا ب ــات متوس ــام تحصی ــد از جمله:اتم ــی باش و عموم

بــه دانشــگاه تربیــت معلــم در ژاپــن بــه عهــده دانشــگاه ها اســت، دارا بــودن گواهینامــه معلمــی: »ایــن 

گواهــی نامــه دارای اعتبــار مــادام العمــر بــوده و دارنــدگان مــدارک فــوق لیســانس و دکتــری بــه دریافــت 

ــوزش،  ــه از وزارت آم ــن گواهینام ــده ای ــادر کنن ــگاه ص ــوند دانش ــل می ش ــی نائ ــژه معلم ــه وی گواهینام

فرهنــگ، ورزش، علــوم و فنــاوری مجــوز الزم را اخــذ می کنــد« )ماکــی ماســامی و همــکاران، 1369 

ــون شــامل  ــن آزم ــه ای: »ای ــت حرف ــن صاحی ــون تعیی ــت در آزم ــل از ســنگری،1396(، موفقی ــه نق ب

مصاحبــه، آزمــون کتبــی و شــفاهی در زمینــه اطاعــات عمومــی داوطلب و شایســتگی های حرفــه ای وی 

در زمینــه روش هــای تدریــس و توانایــی و قابلیت هــای تخصصــی او اســت ...« )گــزارش کشــور ژاپــن، 

2006، 171( و دارا بــودن صاحیت هــای اخاقــی مثــل نداشــتن ســوء پیشــینه، خصوصیــات اخاقــی 

و شــخصیتی، نداشــتن اعتیــاد بــه مــواد مخــدر از مــواردی اســت کــه داوطلــب شــغل معلمــی بایــد آنهــا را 

احــراز کنــد« )مایــی نــژاد، 1384،(. 

روش 

در ایــن پژوهــش روش کیفــی بــه عنــوان راهبــرد پژوهــش اســتفاده شــده اســت. بــرای تحلیــل داده هــا از 

روش تحلیــل مضمــون اســتفاده شــده اســت. تحلیــل مضمــون اولین روش کیفی اســت که پژوهشــگران 

ــی را  ــای کیف ــیاری از  تحلیل ه ــرای بس ــاز ب ــورد نی ــی م ــای اصل ــن روش مهارت ه ــد. ای ــد بیاموزن بای

فراهــم می کنــد) هالــووی بــه نقــل از رســتمی، 1398(. هــدف از ایــن پژوهــش اســتخراج مؤلفه هــای 

شایســتگی های داوطلبــان ورود بــه تربیــت معلــم در ایــران و خــارج از کشــور اســت. جامعــه پژوهــش 
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شــامل متــون و مقــاالت نمایــه شــده در پایگاه هــای معتبــر در زمینــه شایســتگی های داوطلبــان ورود بــه 

تربیــت معلــم  اســت. ایــران و کشــور انگلســتان و آمریــکا بــه عنــوان نمونــه آمــاری بــه صــورت هدفمنــد 

از نــوع مــاک محــور، شــامل کشــورهایی کــه در زمینــه تربیــت معلــم فعــال بــوده انــد انتخــاب گردیدنــد. 

ــت ها و  ــاالت، نشس ــب، مق ــدارک، کت ــناد و م ــه اس ــق مطالع ــا، از طری ــع آوری داده ه ــور جم ــه منظ ب

مصاحبه هــا مرتبــط بــا شایســتگی های داوطلبــان ورود بــه تربیــت معلــم جامعــه آمــاری ایــران و دو کشــور 

منتخــب  اســتفاده شــد. بــرای کــد گــذاری داده هــا از نــرم افــزار مکــس1 اســتفاده شــد. در مجمــوع 40 

مضمــون پایــه، 4 مضمــون ســازمان دهنــده اصلــی و 16 مضمــون ســازمان دهنــده فرعــی بــرای مضمون 

فراگیــر شایســتگی داوطلبــان ورود بــه تربیــت معلــم شناســایی شــد. مؤلفه هــای کشــور انگلســتان 23 

مــورد، آمریــکا 22 مــورد و جمهــوری اســامی ایــران 33 مــورد اســت. بــه صورتــی مؤلفه هــا  از متن هــای 

دریافــت شــده در نــرم افــزار اســتخراج شــدند و در زیــر مجموعــه کشــورهای منتخــب قــرار گرفتنــد. 

بــرای تجزیــه وتحلیــل اطاعــات و مقایســه مؤلفه هــا از روش تطبیقــی بــا تأکیــد بــر تکنیــک مرحلــه ای 

بــرودی2 اســتفاده گردیــد. کل مضامیــن شناســایی شــده از کشــور ایــران و کشــورهای منتخــب 40 مــورد 

ــران 33  ــکا 22 مــورد و جمهــوری اســامی ای ــود. کــه مؤلفه هــای کشــور انگلســتان 23  مــورد، آمری ب

مــورد شناســایی گردیــد. بــرای شناســایی بهتــر تفاوت هــا و شــباهت های مؤلفه هــای دانشــگاه مســتقل 

در نمونــه ی انتخــاب شــده از جبــر بولیــن3 اســتفاده شــد. و مضامیــن مــدل تأییــد گردیــد.

یافته ها

توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه مؤلفه های شایستگی های ورودی های تربیت معلم

مؤلفــه شناسایی شــده در جــدول شــمارة 1 خاصــه و باهــم مقایســه شــدند. بــر اســاس محتــوای ایــن 

جــدول، درمجمــوع 40  مؤلفــه بیــن کشــورهای مــورد مطالعه شناســایی شــده اســت که ســهم انگلســتان 

23  مؤلفــه، آمریــکا 22 مؤلفــه و ایــران 33 مؤلفــه می باشــد. در مرحلــه توصیــف، تفســیر و هــم جــواری 

مؤلفه هــای شناســایی شــده مــورد مقایســه قــرار گرفتنــد کــه کــد 1 نشــان دهنده وجــود مؤلفــه در کشــور 

ــای  ــدول 1 عامل ه ــه در ج ــت ک ــور اس ــه در آن کش ــود مؤلف ــدم وج ــان دهنده ع ــد 0 نش ــب و ک منتخ

الزم بــرای شایســتگی های ورودی هــای تربیــت معلــم نشــان داده شــد. هــم چنیــن شــکل 3 مؤلفه هــای 

شایســتگی های ورودی هــای تربیــت معلــم در کشــور آمریــکا را بــا کمــک نــرم افــزار مکــس  نشــان داد.

1. Maxqda pro12
2. beredy
3. Boolean algebra
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جدول1. مضامین و مقایسه مضامین شایستگی های ورودی های تربیت معلم 
زم

 ال
مل

عا

ان
ایر

ان
ست

گل
ان

کا
مری

آ
مضامین پایه مضامین سازمان دهنده

گیر
فرا

ن 
مو

ض
م

1 1 0 1 داشتن پایان دوره تحصیات قبلی

شی
وز

آم

لم
مع

ت 
ربی

ه ت
د ب

رو
ت و

اما
الز

لم
مع

ت 
ربی

ه ت
د ب

رو
ی و

برا
ی 

دگ
آما

ن 
یزا

م

لم
مع

ت 
ربی

ه ت
ی ب

ود
ور

ن 
لبا

وط
 دا

ای
ی ه

تگ
یس

شا

0 0 0 1 موفقیت در آزمون های عمومی

1 1 1 داشتن پیشینه تحصیلی مطلوب

1 1 0 1 داشتن حداقل نمره علمی

1 1 1 1 توانایی حداقل مهارت های دانشی

1 1 1 0 اعتقاد به نظام حاکم در کشور

می
مو

ع

1 1 1 0 تابعیت کشور مربوطه

1 1 1 1 التزام به قانون اساسی

1 1 1 0 سامت روانی

0 1 0 0 نداشتن محکومیت جزایی

0 1 0 اعتیاد نداشتن به مواد مخدر، دخانیات و الکل

0 1 0 0 بومی بودن

0 1 0 0 با تقوا

دی
تقا

اع

0 1 0 0 گاهی نسبت به احکام و عقاید دینی آ

0 1 0 0 گاهی نسبت به اخاق اسامی آ

0 1 0 0 گاهی نسبت به احکام اسامی آ

0 1 0 0 عدالت طلبی

1 1 1 1 مهارت کامی مهارت کامی

1 1 1 1 مهارت نوشتاری مهارت نوشتاری

0 1 0 0 گاهی نسبت به اهداف تربیتی آ
مهارت حرفه ای

1 1 1 1 توانایی کار با دانش آموزان

1 1 0 1 توانایی حداقل مهارت تخصصی

1 0 1 1 توانایی حداقل مهارت پژوهشی مهارت پژوهشی

1 0 1 1 توانایی حداقل مهارت های عملی

1مهارت عملی 1 0 1 سرعت عمل در فعالیت ها

1 1 1 1 قدرت مهارت محاسباتی
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1 1 0 1 خاقیت

ویژگی های فردی

 و 
تی

صی
شخ

ی 
ها

گی 
ویژ

سی
شا

وان
ر

لم
مع

ت 
ربی

ه ت
ی ب

ود
ور

ن 
لبا

وط
 دا

ای
ی ه

تگ
یس

شا

0 1 0 0 آینده نگری نسبت به خویشتن

1 0 1 1 موفقیت در آزمون شخصیت معلمی

1 1 1 1 اشتیاق به انجام کار

انگیزشی
1 1 1 0 اراده انجام کار

1 1 1 1 قدرت تحلیل و تبیین مسائل
توانایی تحلیلی

ص
خا

ی 
ها

گی 
ویژ

1 1 1 1 مهارت تفکر و حل مسائل

1 1 0 1 توانایی مدیریت و رهبری توانایی هدایتی

1 1 1 0 سیمای معلمی سیمای معلمی

ری
ذی

ه پ
مع

جا
ی 

ها
گی 

ویژ

1 1 1 0 منش معلمی منش معلمی

1 1 1 0 تمایل به همکاری و مشارکت اجتماعی تعامل پذیری

1 1 1 1
شناخت موقعیت های اجتماعی مربوط به 

معلمی

0شناخت محیط 0 1 0
شناخت موقعیت های اقتصادی مربوط به 

معلمی

1 0 1 1
داشتن شناخت نسبت به محیط و فضای 

آموزشی

ــر  ــره وری از آن  در زی ــکان به ــردن ام ــم ک ــی و فراه ــه تطبیق ــن مطالع ــج ای ــتفاده از نتای ــور اس ــه منظ ب

معــادالت تطبیقــی مبتنــی بــر جبــر بولــی بــرای کشــور ایرانــو دو کشــور مــورد مطالعه نشــان داده می شــود.

شرط علی برای شایستگی داوطلبان ورود به دانشگاه تربیت معلم این فرمول را خواهد داشت:

27مؤلفــه ی مهــم و ارزشــمند: داشــتن پایــان دوره تحصیــات قبلی، داشــتن پیشــینه تحصیلــی مطلوب، 

داشــتن حداقــل نمــره علمــی، توانایــی حداقــل مهارت هــای دانشــی ،اعتقــاد بــه نظــام حاکــم در کشــور، 

تابعیــت کشــور مربوطــه، التــزام بــه قانــون اساســی، ســامت روانــی، مهــارت کامــی، مهارت نوشــتاری، 

توانایــی کار بــا دانــش آمــوزان، توانایــی حداقــل مهــارت تخصصــی، توانایــی حداقــل مهارت پژوهشــی، 

ــباتی،  ــارت محاس ــدرت مه ــا، ق ــت ه ــل در فعالی ــرعت عم ــی، س ــای عمل ــل مهارت ه ــی حداق توانای

ــدرت  ــه انجــام کار، اراده انجــام کار، ق ــی، اشــتیاق ب ــون شــخصیت معلم ــت در آزم ــت، موفقی خاقی

تحلیــل و تبییــن مســائل، مهــارت تفکــر و حــل مســائل، توانایــی مدیریــت و رهبــری، ســیمای معلمــی، 
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منــش معلمــی، تمایــل بــه همــکاری و مشــارکت اجتماعــی، شــناخت موقعیت هــای اجتماعــی مربــوط به 

معلمــی و داشــتن شــناخت نســبت بــه محیــط و فضــای آموزشــی

شکل1. مؤلفه های شایستگی داوطلبان ورود به دانشگاه تربیت معلم در کشور آمریکا

شکل2. مدل مولفه های شایستگی های داوطلبان ورود به تربیت معلم ایران
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جدول2. ضرایب پایایی ترکیبی متغیرهای مکنون مدل اندازه گیری

نتیجه پایایی ترکیبیدامنه پذیرشCRنماد متغیرنام متغیر

قبولA0.861134ویژگی جامعه پذیری

قبولAA0.820856سیمای معلمی

قبولAB0.832833منش معلمی

قبولAC0.712211تعامل پذیری

قبولAD0.784466شناخت محیط

قبولB0.937712میزان آمادگی برای ورود به تربیت معلم

قبولBA0.788633اعتقادی

قبولBB0.805701مهارت کامی

قبولBC0.786003مهارت نوشتاری

قبولBD0.857077مهارت حرفه ای

قبولBDA0.802106دانشی و پژوهش

قبولBDB0.765994مهارتی

قبولBE0.807711الزامات ورود به تربیت معلم

قبولBEA0.746312الزامات آموزشی

قبولBEB0.766130الزامات عمومی

قبولC0.809732ویژگی های شخصیتی و روان شناسی

قبولCA0.719491ویژگی های فردی

قبولCB0.755821انگیزشی

قبولD0.809571ویژگی های ویژه

قبولDA0.799484توانایی های تحلیلی

قبولDB0.659670توانایی های هدایتی

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 2، تمامــی متغیرهــای مــدل دارای ضریــب پایایــی ترکیبــی بیــن 0.6 تــا 0.95 

می باشــند بنابرایــن تمــام متغیرهــا و مــدل از پایایــی ترکیبــی مطلوبــی برخــوردار می باشــد.
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جدول 3. ضرایب متوسط واریانس استخراجی متغیرهای مکنون مدل اندازه گیری

شرایط روایی)(AVECRنماد متغیرنام متغیر

قبولA0.2751140.861134ویژگی جامعه پذیری

قبولAA0.5407430.820856سیمای معلمی

قبولAB0.3899660.832833منش معلمی

قبولAC0.5548800.712211تعامل پذیری

قبولAD0.4938820.784466شناخت محیط

قبولB0.2952000.937712میزان آمادگی برای ورود به تربیت معلم

قبولBA0.3860070.788633اعتقادی

قبولBB0.4104140.805701مهارت کامی

قبولBC0.6478770.786003مهارت نوشتاری

قبولBD0.3800620.857077مهارت حرفه ای

قبولBDA0.4500770.802106دانشی و پژوهش

قبولBDB0.4033030.765994مهارتی

قبولBE0.2268080.807711الزامات ورود به تربیت معلم

قبولBEA0.4267080.746312الزامات آموزشی

قبولBEB0.2454410.766130الزامات عمومی

قبولC0.3075230.809732ویژگی های شخصیتی و روان شناسی

قبولCA0.3585930.719491ویژگی های فردی

قبولCB0.3836390.755821انگیزشی

قبولD0.2841640.809571ویژگی های ویژه

قبولDA0.4012390.799484توانایی های تحلیلی

قبولDB0.2936130.659670توانایی های هدایتی

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول3، تمامــی متغیرهــای مــدل دارای ضریــب پایایــی ترکیبــی بیشــتر از ضریــب 

متوســط واریانــس اســتخراجی می باشــند کــه نشــان می دهــد روایــی مــدل تائیــد می گــردد
جدول 4. سطح پذیرش کیفیت مدل اندازه گیری

حداقل میزان C.V comسطح کیفیت

0.35قوی

0.15متوسط

0.02ضعیف
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جدول5. آزمون كیفیت مدل اندازه گیری هر متغیر مکنون

سطح کیفیتC.V comنماد متغیرنام متغیر

قویA0.264091ویژگی جامعه پذیری

قویAA0.481571سیمای معلمی

قویAB0.359774منش معلمی

قویAC0.551484تعامل پذیری

قویAD0.426513شناخت محیط

قویB0.288766میزان آمادگی برای ورود به تربیت معلم

قویBA0.356007اعتقادی

قویBB0.373729مهارت کامی

قویBC0.712947مهارت نوشتاری

قویBD0.366876مهارت حرفه ای

قویBDA0.381309دانشی و پژوهش

قویBDB0.419790مهارتی

قویBE0.221925الزامات ورود به تربیت معلم

قویBEA0.426792الزامات آموزشی

قویBEB0.245675الزامات عمومی

قویC0.307229ویژگی های شخصیتی و روان شناسی

قویCA0.388387ویژگی های فردی

قویCB0.317285انگیزشی

قویD0.280716ویژگی های ویژه

قویDA0.424554توانایی های تحلیلی

قویDB0.246807توانایی های هدایتی

ــون نشــان می دهــد کــه  ــر مکن درجــدول شــماره 5، نتایــج آزمــون كیفیــت مــدل اندازه گیــری هــر متغی

متغیرهــای تحقیــق از ســطح کیفیــت قــوی برخوردارنــد و بــه شــکل مناســبی می تواننــد متغیــر متناظــر 

ــد. ــری کن خــود را در مــدل معــادالت ســاختاری اندازه گی

بحث و نتیجه گیری:

یافته هــای ایــن پژوهــش کیفــی کــه بــا هــدف شناســایی مؤلفه هــای شایســتگی داوطلبــان ورود بــه تربیــت 
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معلــم ایــران و کشــورهای منتخــب بــا اســتفاده از روش بــرودی انجــام گرفــت حاکــی از آن اســت کــه 

در مجمــوع 40 مؤلفــه بیــن ایــن کشــورها شناســایی شــده اســت کــه ســهم کشــور آمریــکا 22 مؤلفــه، 

ــور  ــه کش ــوط ب ــا مرب ــترین مولفه ه ــه بیش ــد. ک ــه می باش ــران 33 مؤلف ــور ای ــه و کش ــتان23 مؤلف انگلس

ایــران و کمتریــن مربــوط بــه کشــور آمریــکا بــوده اســت. مولفه هــای  الزم بــرای کســب شایســتگی بــرای 

دانشــجو معلمــان شــامل: داشــتن پایــان دوره تحصیــات قبلــی، داشــتن پیشــینه تحصیلــی مطلــوب، 

داشــتن حداقــل نمــره علمــی، توانایــی حداقــل مهارت هــای دانشــی ،اعتقــاد بــه نظــام حاکــم در کشــور، 

تابعیــت کشــور مربوطــه، التــزام بــه قانــون اساســی، ســامت روانــی، مهــارت کامــی، مهارت نوشــتاری، 

توانایــی کار بــا دانــش آمــوزان، توانایــی حداقــل مهــارت تخصصــی، توانایــی حداقــل مهارت پژوهشــی، 

ــباتی،  ــارت محاس ــدرت مه ــا، ق ــت ه ــل در فعالی ــرعت عم ــی، س ــای عمل ــل مهارت ه ــی حداق توانای

ــدرت  ــه انجــام کار، اراده انجــام کار، ق ــی، اشــتیاق ب ــون شــخصیت معلم ــت در آزم ــت، موفقی خاقی

تحلیــل و تبییــن مســائل، مهــارت تفکــر و حــل مســائل، توانایــی مدیریــت و رهبــری، ســیمای معلمــی، 

منــش معلمــی، تمایــل بــه همــکاری و مشــارکت اجتماعــی، شــناخت موقعیت هــای اجتماعــی مربــوط به 

معلمــی و داشــتن شــناخت نســبت بــه محیــط و فضای آموزشــی شناســایی شــده اســت.  خأل هــای مولفه 

هایــی ماننــد موفقیــت در آزمون هــای عمومــی، توانایــی حداقــل مهــارت پژوهشــی، توانایــی حداقــل 

مهارت هــای عملــی، موفقیــت در آزمــون شــخصیت معلمــی، توانایــی مدیریــت و رهبــری در کشــور 

مــا وجــود دارد. هــر چنــد وجــود مؤلفــه هایــی ماننــد تقــوا، آگاهــی از احــکام اســامی و اهــداف تربیتــی 

دلگرمــی بــرای برنامــه ریــزان ایجــاد می کنــد ولــی نیازمنــد ایــن اســت کــه مؤلفه هــای شناســایی شــده 

در عمــل اتفــاق بیفتــد.  بــار عاملی هــای تعییــن شــده نشــان از تاییــد مــدل انتخــاب شــده دارد. و نتایــج 

آزمــون كیفیــت مــدل اندازه گیــری هــر متغیــر مکنــون نشــان می دهــد کــه متغیرهــای تحقیــق از ســطح 

کیفیــت قــوی برخوردارنــد و بــه شــکل مناســبی می تواننــد متغیــر متناظــر خــود را در مــدل معــادالت 

ســاختاری اندازه گیــری کند.یافته هــای بدســت آمــده بــا پژوهش هــای یــرز)2018(،  پانیــک)2012(، 

و  خروشــی)1396(  دیبایــی)1395(،  ســنگری)1396(،  کاشــانی)1398(،  ریشــتر)2011(، 

کریمیــان)1397( هــم ســویی دارد. امــا مهــم تــر از  شناســایی مولفه هــای شایســتگی داوطلبــان ورودی 

ــق  ــنجش دقی ــرای س ــع الزم ب ــاص مناب ــق اختص ــورهای موف ــارب کش ــک از تج ــا کم ــم ب ــت معل تربی

ــم می باشــد. ــان حضــور در تربیــت معل شایســتگی های داوطلب

بــه نظــر می رســد دانشــجو معلمــان تربیــت معلــم جهــت کســب شایســتگی های الزم  بایــد خصوصیــات 

زیــر را بهبــود بخشــند: علــم و پژوهــش )بــا اســتفاده از تاشــهای علمــی، دانــش دقیــق، مفیــد و الهــام 

بخــش بتواننــد دانــش آمــوزان را بــه خــود جلــب کنــد و همیشــه صحیــح از آنهــا اســتفاده کننــد (،  تدریس 
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)بــه عنــوان یــک متخصصیــن ثابــت در زمینــه آمــوزش باشــند(. خصوصیــات درون شــخصی )رســالت 

ــا مشــارکت  ــردی )ب ــن ف ــد(، بی ــرد درک کنن ــات شــخصی ف ــل خصوصی ــوان تکمی ــه عن شــخصی را ب

ــرام بــه شــخصیت آنهــا را آمــوزش ببیننــد(. کــه اســاس همــه ی مــوارد  ــا دانــش آمــوزان، احت نزدیــک ب

اشــاره شــده انگیــزه بــه طــور مســتمر اســت. بایــد توجــه بــه شــاخص های شایســتگی های حرفــه ای مــورد 

نیــاز ورودی هــای تربیــت معلــم را ازاصلــی تریــن ومحــوری تریــن رســاله های خــود قراردهند. و پیشــنهاد 

ــی و  ــا علم ــم از آزمون ه ــت معل ــه تربی ــان ورود ب ــای شایســتگی داوطلب ــه مژلفه ه ــا توجــه ب می شــود ب

عملــی دقیــق جهــت ســنجش داوطلبــان ورود بــه تربیــت معلــم اســتفاده نمــود.
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