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 ایران جمهوری اسالمی تعلیم و تربیتنظام  در معلم های عمومی شایستگی مدلطراحی 

 3هاتف حمداللهی، 2محمد زادهعلی ، 1ی درویش زادهمحمدمهد

 مسئول( سندهی)نویدانشگاه خوارزمی منابع انسان یدکتر یدانشجو.1

 تهران دانشگاهاز  یعموم یگذار یمشخط یدکتر.2

 اه تهراندانشگاز  یمنابع انسان یدکتر. 3

 چکیده

معلم از  وپرورش،آموزشدر  ؛باالیی دارد تیاهم یدر هر کشور یاجتماع شرفتیاز ابعاد مهم پ یکیعنوان موزش بهآ

آموزش و  نیادیدر سند تحول بن .دیآیبه شمار م تیو ترب میتعل ییو محتوا یفیعوامل مؤثر در رشد و توسعه ک نیترمهم

معلمان  یبرا یمطلوب عموم یها یژگیو و یتوانمندساز، جذب یبه کرات بر لزوم توجه به ساز وکارها رانیا پرورش

 م،استخدا ،جذب ستمیسدر  معلم یعموم یهایستگیشا مدل ،یرو شیپ یهاشکافاز  یکیراستا  نیدر ا شده است. دیتاک

 نیادر  .است رفتهیپذ انجام معلم یعموم یهایستگیشااحصاء  هدف با. پژوهش حاضر است یو سازمان یتوسعه فرد

از  ؛بوده یفیک پژوهش .استشده  مصاحبه یلیتحص مختلف مقاطع یو خبرگان دانشگاه نفر از معلمان 20 باپژوهش 

است. پس  شدهاستفاده (یبرف)گلوله  ینظر یریگنمونهاز روش  یریگنمونه یبرا شده و استفاده ضمونم لیتحل یاستراتژ

 یهایستگیشا ،یو اعتقاد یفرد یهایستگیشا یِتم اصل 4در قالب  یتم فرع 62 ،گرفتهانجام یهامصاحبه نیمضام لیاز تحل

 یمعلم شغل با فرد انطباق یراستا مدل در نیا .آمد دستبه یتیریمد یهایستگیشاو  یسازمان یهایستگیشا ،یو مهارت یفن

 و یانسان یهاهیمؤثر سرما یریارگکب قیوپرورش از طرنظام آموزش یفیسطح ک یو ارتقا مهم اریبس حرفه نیا احراز یبرا

 .بود خواهد اثربخش مدل، نیا بر یمبتن معلمان هدفمند توسعه زین

 یستگیشا توسعه ،یستگیشا مدل ،وپرورشآموزش سته،ی: معلم شاكلیدی گانواژ
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 مقدمه

در . (1394و همکاران،  یصالح) است یالملل نیو ب یدر سطح مل ینظام های آموزش تیفیجوامع در گرو ک ییایبقا و پو

-قابل انکار است. نقش ریغ ،یانسان یواال به اهداف یابیبه منظور دست تیو ترب مینهاد تعل گاهیجا ،یپر تالطم امروز یایدن

و  تعد استسنیروهای مانا و م از ندیمگرو بهرهدر  تیو پر اهم ریخط امر نیدر ا شرورپو  شموزآ تیو موفق ینیآفر

 یروینقش ن ،وپرورشآموزشدر  (. 1397)ابراهیمی و همکاران،  های این نهاد هستندترین سرمایهمعلمان موثرترین و مهم

 ؛آیدبه شمار می تیو ترب میتعل ییو محتوا یفیترین عوامل مؤثر در رشد و توسعه کمهم است و معلم از مهم بسیار یانسان

توجه به  باالعمل شاگرد است. و عکس یمتقابل دوجانبه و باالخره حاصل عمل مرب انیجر کی جهیانسان نت تیترب رایز

ترین نهاد اثرگذار در مهم که توان اذعان کردف جامعه میمختل ینهادها نیوپرورش در بآموزش گاهیجاو  تیاهم نیهم

رابطه داشته باشد  نیدر ا یدیتواند نقش حساس و کلمی یعنوان مدرس و مربباشد و معلم بهمیی انسان یرویتأمین ن ت،یترب

ابعاد آن  یمناسب جهت رشد جامعه در تمام نهیترتیب زماینبه و دینما تیجامعه ترب یبراخالق  کارآمد و یانسان یرویتا ن

 تیصالح باشند کهمجرب  و متخصص، افراد صالح متشکل از دیبا پرورش و سازمان آموزشدر این راستا  .دیفراهم آ

 .(1395، مهیحاج خز و یرکمالیم) دارند یو پرورش یآموزش

 نظام یارزشها بیانیه عالوه بر اینکه در جمهوری اسالمی ایراندر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  از منظر عملی،

 موثرترین و تربیت و تعلیم فرآیند در بصیر امین و ای اسوه و کننده هدایت عنوان به معلم نقش رسمی کشور تربیت تعلیم و

کارهای به کرات بر لزوم توجه به ساز وقلمداد شده است،  عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام های تحقق مأموریت در عنصر

و  هاتدوین مدلاز این رهگذر جذب و توانمندسازی و ویژگی های مطلوب عمومی برای معلمان تاکید شده است که 

ین از منظر ؛ هم چنتواند راهنمای مؤثری در این راستا باشندمی شایستگی برای معلمان و مدیران آموزش و پروش الگوهای

شایستگی های عمومی معلمان احساس می شود و  مدلمخصوصا  رداختن به تدوین و طراحی این مدل هانظری نیز خالء پ

ته شده است و اغلب پژوهش های انجام شده توجهی به ویژگی های عمومی مورد نیاز تا به حال به ندرت به این مهم پرداخ

 برای حرفه تمامی معلمان نشده است.

 ی نظریمبان

امروزه در نظام های آموزشی جهان، معلمی می تواند به خوبی در عرصه عمل ایفای نقش کند که راه و رسم چگونه 

توجه دارد. این افزایی خود آموزد و به خودسازی و دانشچگونه زیستن را به فراگیرانش می آموختن، چگونه اندیشیدن و

 (.1396خروشی و همکاران، بی انتخاب شده باشد و تربیت شود )ه معلمی، به خوای باید عالوه بر عالقه بچنین معلم شایسته

 برخوردار توجهیقابل اهمیت از کشوری هر در اجتماعی پیشرفت مهم ابعاد از یکی عنوانبه آموزشای دیگر، از زاویه

 این بازگشت درازمدت در اند؛داشته آموزش در بیشتری گذاریسرمایه که کشورهایی است؛ داده نشان تجربه. است

است  داشته بسیاری مثبت اثرات اقتصادی، پیشرفت جمله از پیشرفت ابعاد دیگر بر و بوده برابر چندین گذاریسرمایه

های مالی فقط افزایش کمک ،گذاری(. البته به این مهم هم باید اشاره کرد که منظور از سرمایه1389)رضایی و اسکندری، 

های زیادی را صرف مدارس کرد اما ینههزمستمر  صورتبهباشد. کشور آمریکا و افزایش پیاپی دستمزد معلمان نمی
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ارتباط بسیاری  ی هزینه معروف شده بود؛ناکارآمدکه در زمان خودش به  آموزان بهبود نیافت. این موضوعموفقیت دانش

 (.Hanushek,2016چندان ارتباطی ندارد ) هاآنبا اثربخشی  ؛شودبه معلمان پرداخت می نچهآبا این واقعیت دارد که 

های حتمی یابیم که آموزش یکی از مؤلفهیافته، در میدر خصوص علل پیشرفت کشورهای توسعه همچنین با مطالعه

دنیا، آموزش کلیدی برای توسعه بینش در  باشد و کلید آن در دستان معلم است.یافتگی این کشورها میدر توسعه

دارند. به این دلیل، معلمان آینده باید رویکردشان به  که معلمان یک نقش مرکزی مهم در این مسئله باشدکارآفرینانه می

در حال حاضر اگرچه حرفه  (.Lepistö J. & Ronkko,2013آموزش را تغییر دهند و تأکید بر یادگیری فعاالنه داشته باشد )

رفتار علمی از احترام بسیار باالیی برخوردار است ولی هم چنان رضایت حاصل از تاثیرات مثبتی که باید روی یادگیری و م

 یهاچالش یآورفن دیعصر جد(. Sadeghi,& Khezrlou,2014) چالش به حساب می آید دانش آموزان گذاشته شود؛

قرن  ریمتغ یاجتماع یازهایبا ن قیو تطب چالش ها نیبه ا یدگیرس یبرا. استبه ارمغان آورده تیبشر یرا برا یاالعادهفوق

وزش کانون توجهات قرار از این رهگذر آم است.شده یافراد ضرور یها برااز مهارت یاداشتن مجموعه کم،یو  ستیب

 .(Petek & Bedir,2018) آماده کند کمیو  ستیقرن ب یریادگی یآموزان را براتا دانش گرفته است

 میتواند تعلیگذرد داشته باشد. معلم میدر آنچه در مدارس م شترییب ریتأث تواندیفردی جز معلم نم چیه د،یبدون ترد

هر  تیفیمعتقدند ک متخصصان ، امروزهنیتمرکز کند. بر اساس ایب ندییفرا ای یابیتوأم با لذت و کام ندییفرا را تیو ترب

)دیبایی و  تواند از معلمانش جلوتر رود یکشوری نم چیو ه معلمان آن وابسته است تیفیبه ک تینها در ینظام آموزش

 هایسرمایه عنوانبهکه  دهدمیمحصوالتی پرورش  است. یک باغبان مثابهبهمعلم در نظام آموزشی،  (.1395میرعرب، 

و در اینجاست که تحول و  برندمی پیش ؛اندیافتهپرورشکه  بینشیانسانی یک کشور، آینده خود و جامعه را متناسب با 

ها و رفتار معلم تحقیقات و مطالعات اخیر نشان داده است که ویژگی .گرددمیحاصل  ماندگیعقبپیشرفت و یا رکود و 

 .(Heck,2009) ان اثر مستقیم داردآموزدانشعملکردی و رفتاری ایج تو بر ن ددهمیقرار  تأثیررا تحت  آموزدانشیادگیری 

نها در آو نقش  (Klassen, & Kim,2018) است ندهیمعلمان آ یاثربخش ینیبشیپ ن، در مورد انتخاب معلما یریگمیتصم

 نیا رایز ؛شود یم شتریهر روز ب تیریمد نهیدر زم یستگیبر شا یهای مبتنکردیرو تیاهمپیشرفت کشور بی بدیل است. 

معلم به عنوان  .(1397)پناهی و همکاران،  کندیوجود دارد، حل م یهای سنتروش را که در یاز مشکالت یلیها خکردیرو

وجود داشته  سازوکاریخصائصی دارد و برای جذب معلمانی که دارای این خصائص هستند باید  ،کلید دار پیشرفت کشور

 . آیدمیبه میان  و مدل آن صحبت از شایستگی در اولین قدم، کهباشد و اینجاست 

 آن یهاهینظر و یستگیشا

اشاره  دهیچیپی هااتیعمل یحت ایو  تیرفتار، فعال ،ییمانند توانا یمیبه مفاه که گسترده است اریبس یستگیدرک مفهوم شا

ای، های حرفهشود که شامل مهارتتعریف میها ها و رفتارای از دانششایستگی مجموعه .(Skorková,2016) دارد

 .(1397)بهشتی زواره و همکاران،  باشدی، بازخوردخواهی و خود ابرازی میراهنمایی شغل

 یا انگیزش رفتار، مهارت، نگرش،هرگونه  ،شایستگی معتقدند تعاریف زیادی از شایستگی وجود دارد. فالمر و کانگر

 متمایز عادی افراد از را برتر افراد ،ترمهم همه از یا ؛است ضروری شغل یک انجام برای که است شخصی هایویژگی دیگر
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 انجام ظرفیت و توانایی قدرت،عنوان »به را 1شایستگی( 2003) آکسفورد فرهنگ .(2004Fulmer, Conger,) سازدیم

 نشان رفتار طریق از که است شخصی کیفیت یا توانایی /مهارت دانش،هرگونه  شایستگی. کندمی تعریف «وظیفه یک دادن

مجموعة دانش،  یستگیشا، آرمسترانگاز نظر  (.1387گردد )بخشایش، می یدهخدمت تعالی به منجر و شودمی داده

در  سازدیم که دارنده آنها را قادراست مرتبط با شغل  یهایها و توانمندتجربه ق،یعال ،یتیشخص اتیمهارتها، خصوص

ها، صفات و ای از دانش، مهارتمجموعه را شایستگینیز  2؛ هورنبیبپردازد تیمسئول یفایباالتر از حد متوسط به ا یسطح

را  یستگیشا( 2015)3نگریو لپس ایلوس(. 1392)تسلیمی و همکاران،  داندخصی میش های رفتاری و خصوصیاتویژگی

و با عملکرد  گذارندیفرد اثر م کیاز شغل  یاعمده بخش بر که دانندیمرتبط م یهااز دانش، مهارت و نگرش یگروه

عنوان عنوان یک پیشتاز در حوزه مسائل مربوط به شایستگی، شایستگی را بهمک کللند به دارند. یهمبستگ یشغل

بویاتزیس (. McClelland,1973کند )تعریف می ؛شودهای رفتاری و روانشناسی که منجر به یک عملکرد موفق مییژگیو

ی و نقش اجتماعی( خودشناسهای اساسی یک شخص )مثل عالقه، ویژگی، مهارت، جوانب عنوان ویژگینیز شایستگی را به

(. با مرور تعاریف مختلف پیرامون این مفهوم، 1983استوارت، کند )تعریف می ؛انجامدیمکه به یک عملکرد برتر و مؤثر 

ها ، تواناییهامهارتها هستند که ترکیبی از دانش، یک سری از ویژگی ،ها، شایستگیباشد: اولدو نکته مهم مورد تأکید می

سازند تا به عملکرد برتر ها چیزهایی هستند که یک شخص را قادر میباشند؛ و دوم، شایستگیهای شخصی میو ویژگی

 یروین تیفیبهبود در ک جادیباعث ا ،کندیم افتیکه فرد در ییهاییو توانا هاتیها، ظرفمهارت (.Samei,2015برسد )

 یپرورستهیبه فرهنگ شا زیاسالم ن نیمب نید (.1391 ،یرا به دنبال خواهد داشت )موالئ یوربهره شیشده و افزا یانسان

 ندیآیبه شمار م ییهاامانت ها،تیها و مسئولنموده است. منصب یادیز سفارش ستگانیشا یفراوان و به کارگمار دیتاک

ها را به اهل که امانت کندیهمانا خداوند شما را امر م فرماید:. در این رابطه قرآن کریم میاهلش واگذار شوند به دیکه با

 (.1397 )شبانی و همکاران، 4دیکن آن واگذار

 تیموقع کیکه مشخصه  شودیم مدل شایستگی موسوم بهی مدل جادیمنجر به اای جامعه هر در ،هایستگیشا ییشناسا

 یپاداش، طراح ندی، فرآاستخدامهم چون  یتوسعه منابع انسان یهااز حوزه یاریدر بس تواندیم شایستگیخاص است. مدل 

 برها سازمان در شـایستگی هایهمچنین مدل (.Skorková,2016) ردیمورد استفاده قرار گ ،توسعه یهاآموزش و برنامه

 یک احراز برای گویندمی ما به شایستگی هایمدل .گرددمی تـدوین شغل شناسنامه نیز و هاآن مأموریت و رسالـت اساس

 مدل .هایی تمرکز کندو فردی که آن پست را دارد برای توسعه خود به چه شایستگی است نیاز هاییشایستگی چه پست؛

به بیان ساده، مدل  .است مرتبط و معناهم هایخوشه در هاشایستگی دادن قرار برای کلی چارچوبی واقع در شایستگی

شایستگی یک شرح شغل رفتاری است که باید توسط هر عملکرد شغلی و هر کار تعریف شود. بسته به کار و محیط 

ن داده برای یک کار خاص موردنیاز هستند که در مدل شایستگی نشا یشایستگی کل 9تا  7سازمانی، معموالً گروهی از 

 
1. Competency 
2 Hornby 
3 Lucia & Lepsinger 

 51 هیسوره نسا، آ.  4
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 ،یسازمان ده زی،یربرنامه نقطه مرکزی برای کیبه عنوان  یستگیمدل شا (.1395 نوری، و شوند )فتحی واجارگاهمی

 ع،یو انتخاب، ترف یابیهای ارزنهیدر زم یعیوس کاربرد ،یمنابع انسان تیریمد ستمیهای سو بهبود همه جنبه یکپارچگی

 (.1397)پناهی و همکاران،  است یشغل ریمس زییو توسعه و برنامه ر استخدام عملکرد، تیریآموزش و توسعه افراد، مد

از  یآموزش ستمیاز س یمختلف یهانهیدر زم تواندیم شایستگیمدل حوزه آموزش و پرورش نیز از این امر مستثنی نیست و 

 ددر سطوح مختلف آن اعمال شو یابیارز تیجذب دانشجو و در نها ،یآموزش یزیربرنامه ،یآموزش تیریجمله مد

(Javidan&others,2017).علمی حاکیست که در مورد  برای این مهم پژوهش هایی انجام شده است. البته بررسی منابع

 چنین نیست. های زیادی صورت گرفته است اما در مورد معلمان ایننیاز مدیران مدارس پژوهشهای مورد شایستگی

 چارچوب ارایه و عمومی آموزش معلمان ای حرفه هایصالحیت"در تحقیقی با عنوان  (1388نیکنامی و کریمی )

-صالحیت موجود وضعبه این نتایج دست یافته است که:  ؛است شده انجام پیمایشی توصیفی که به روش "مناسب ادراکی

 در ولی دارند؛ قرار متوسط از باالتر وضعیت در اخالقی و شخصیتی بعد در که دهدمی نشان عمومی آموزش معلمان های

 از تدریس و فکری ای،حرفه توسعه فناوری، هایمولفه در و متوسط سطح در مدیریتی و شناختی ،رفتاری آموزشی، بعد

 هایشایستگی اعتبارسنجی و شناسایی" ( نیز در پژوهشی با عنوان1393عبدالهی و همکاران ) .دارند برخور ضعیفی وضعیت

 قرار مطالعه مورد را تهران شهر ابتدایی دورة مدارس معلمان میان از نفر 375 حجم به اینمونه ،"اثربخش معلمان ایحرفه

-ویژگی معلم، نیازهای پیش شامل اصلی، مؤلفة یا بعد 7 در صالحیت یا و شایستگی 98 عاملی، تحلیل انجام از پس. دادند

 و پیشرفت بر نظارت تدریس، یا آموزش درس، کالس دهیسازمان و مدیریت آمادگی، و ریزیبرنامه معلم، شخصی ایه

 انتقال برای کالمی توانایی داشتن معلم، نیازهایپیش بعد در. شد شناسایی ایحرفه هایمسئولیت و آموزاندانش توان

 هایمسئولیت بعد در روشن؛ زبان به تکالیف توضیح آموزان، دانش پیشرفت بر نظارت بعد در آموزان؛ دانش به مفاهیم

 زبان به درس نتایج بیان آمادگی، و ریزیبرنامه بعد در آموزان؛ دانش والدین با محترمانه تعامل و رفتار داشتن ای،حرفه

 بعد در کالس؛ در استفاده برای آموزشی مواد پیشاپیش کردن آماده درس، کالس سازماندهی و مدیریت بعد در روشن؛

 گیری بهره نیز، تدریس یا آموزش بعد در و آموزاندانش همة موفقیت برای هاییفرصت ایجاد معلم، شخصی هایویژگی

 اثربخش معلمان که است شده شناسایی هاییشایستگی ترینمهم آموزان،دانش سوابق و سن با متناسب زبان و مفاهیم از

 ایحرفه شایستگی هایمولفه تبیین" ( هم در تحقیقی با عنوان1395دیبایی صابر و همکاران ).باشند برخوردار آن از باید

بدین شرح اعالم  را شژوهپ ایههتافی نریتدهمع، "ایران پرورش و آموزش باالدستی اسناد در آن جایگاه تحلیل و معلمان

 دانش، مؤلفه پنج در مرتبط مستندات و مدارک اساس بر توانمی را معلمان شایستگی مفهومی چارچوب. 1: نمایندمی

 باالدستی اسناد در شایستگی هایمولفه به توجه میزان. 2. نمود تدوین شخصیتی هایویژگی و توانایی مهارت، نگرش،

 مؤلفه بر تاکید کمترین و شخصیتی هایویژگی مؤلفه بر تاکید بیشترین که طوری به است متفاوت پرورش و آموزش

 و( 0.37) ساله بیست انداز چشم سند به مربوط اهمیت ضریب بیشترین بررسی، مورد اسناد بین در. 3. است شده توانایی

 .است بوده( 0.14) بنیادین تحول سند به مربوط اهمیت ضریب کمترین

دانشجومعلمان در برنامه  از های مورد انتظارمدل مفهومی شایستگی"( در پژوهشی با عنوان 1396) ارانخروشی و همک

های دانش موضوعی، دانش تربیتی، دانش چهار دسته شایستگی "راننظدرسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس دیدگاه صاحب
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ای با ر مقاله( د1396) زجاجی و همکاران مورد نیاز یک معلم شایسته تشخیص دادند.تربیتی موضوعی و دانش عمومی را 

ای مدرسان تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه های پایه و الزامات توسعه حرفهشناسایی و تبیین شایستگی "عنوان 

سه مقوله  ،ای مدرسان تربیت معلمرسیدند که در چارچوب توسعه حرفه به این نتیجه "صاحبنظران و اعضای هیات علمی

نظر های پایه مدهای اجتماعی به عنوان الزامات و شایستگیهای رفتاری و توانمندیتوانمندی اصلی توانمندی های شناختی،

  قرار گرفتند.

های رشته را برای معلم مشخص کرد. شایستگی شایستگی 9، "های معلمشایستگی"( در مقاله با عنوان 2010)1سلوی

تی و ارتباطی فناورانه و ، اطالعاحساسی، ارتباطیفرهنگی، ایادگیری مستمر، اجتماعیتدریسی، تخصصی، پژوهشی، 

برای بهبود نظام آموزشی، کند ( اشاره می2010سلوی ) ها اشاره کرد.ی محیطی مواردی بودند که وی بدانهاشایستگی

تعیین های شایستگی و گیری از مدلنیاز است فرآیند جذب و توسعه معلم در آموزش و پرورش تحول یابد و با بهره

وری این های شایستگی، شاهد بهرهها و سپس توسعه و توانمندسازی معلمان مبتنی بر مدلمراکزی برای ارزیابی شایستگی

ت بشری های معلمان باید بررسی شود و بر اساس توسعه تمام زندگی و تحصیاللذا شایستگی ساز باشیم.نظام سرنوشت

 هایمهارت درک برای "های معلمِ مدرنشایستگی"( در پژوهشی با عنوان 2012نسیپایا )  (.Selvi,2010بازنگری شوند )

 فرهنگ معلمان؛ ایحرفه رشد سطح آموزان؛دانش هایمهارت: اندکرده بررسی را زیر مسائل یکم، و بیست قرن آموزشی

های معلم در پایان، شایستگینویسنده  .یکم و بیست قرن آموزشی هایصالحیت و آموزشی هاینوآوری معلمان؛ آموزشی

 2دانیجاو آوری.فن هایثر؛ مهارتؤم ثر؛ ارزیابیؤم آموزش هایثر؛ شیوهؤم درس کالس کند: مدیریترا چنین بیان می

به طور به این نتیجه رسیدند که  انجام دادند؛ "ح مدل شایستگی معلمتشری"ی که با عنوان در پژوهش (2017) و همکاران

 شخص تیاست که احتمال موفق یو مهارت عمل یدانش عمل ،یذهن ییتوانا زه،یاز انگ دهیچیپ یبیترک یستگیهر شا ،یکل

 .دهدیم شینقش خاص افزا کیرا در 

 ،و نیز توسعه فردی و سازمانی ایشان و لزوم انتخاب صحیح و دقیق معلمان و اهمیت شغل معلمی فوقبا توجه به مطالب 

توسعه معلمان مبتنی بر این و  احراز جایگاه معلمی برای الزم عمومی هایشایستگی و تدوین شناسایی به دنبال پژوهش این

 از: است عبارتبنابراین سؤال اصلی تحقیق . باشدمدل می

 ؟معلم در نظام آموزش عمومی جمهوری اسالمی ایران کدام است عمومی هایشایستگی -

 از: اندعبارتفرعی نیز  یهاسؤال

 ضرورت دارد؟ یاحراز شغل معلم یبرا یتیو شخص یفرد هایویژگیچه نوع . 1

 ضرورت دارند؟ یاحراز شغل معلم یبرا ییهاتواناییو  هامهارتوجود چه نوع . 2

 است؟ یالزم و ضرور یاحراز شغل معلم یابر یچه نوع دانش و معلومات. 3

مرتبط در  هاینامهآیینو  یو ... مربوط به شغل معلم هاگزارش)مدارک، اسناد،  یاز کدام اطالعات سازمان یآگاه. 4

 ضرورت دارد؟ یاحراز شغل معلم ی( براوپرورشآموزشوزارت 

 
1 Selvi 
2 Javidan 
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 تحقیقروش 

این پژوهش  گیریجهت ؛که در این پژوهش صورت گرفته استنوع کاری و  روی این پژوهشبا توجه به مسئله پیش

 صورتبه تواندمیدر حال اجرا است و نتایج این پژوهش  وپرورشآموزشطرح تحول در  اکنونهمکاربردی است؛ زیرا 

برای اموری هم چون جذب و  وپرورشآموزشمعلم در  های عمومی مربوط به مدل شایستگی هایبخشکاربردی در 

برای  .گیردمیتفسیری قرار  هایپژوهشپژوهش کیفی است و در زمره  چنینهمبه کار گرفته شود.  سازی معلمانتوانمند

هدف پژوهش توصیفی است و افق است.  رفته کاربه (جزء به کل)حرکت از  اسقراییویکرد تعیین چارچوب تحقیق، ر

از روش  یدر بخش نظر هاداده یآورجمع برای باشد.نیز مصاحبه می هادادهزمانی آن تک مقطعی بوده و روش گردآوری 

با  چراکه ؛شده است استفادهمصاحبه مطالعه، از روش  هاییافتهو سنجش  یدانیبخش مطالعات م درو  یامطالعه کتابخانه

ها پرداخت )سرمد و همکاران، ها، عالیق و آرزوهای آزمودنیها، نگرشتر ادراکبه ارزیابی عمیق توانکمک آن می

کسب  ،آنجاکه چارچوب سؤاالت این پژوهش با استفاده از منابع مختلف مشخص بوده و هدف (. همچنین از149: 1391

 یهای گردآوراساس شیوه نیبر اآید. حساب میبهیافته مصاحبه از نوع نیمه سازمان ود؛شونده باطالعات عمیق از مصاحبه

 لیو تحل ی، گردآورمصاحبهباشد که با استفاده از ابزار می یای و پرسشگراطالعات شامل مطالعه کتابخانه لیو تحل

 که ؛نددبو یلیمقاطع مختلف تحص ینفر از معلمان و خبرگان دانشگاه 20 ،حاضر تحقیقدر  نکنندگا کترمشا شوند.می

این پژوهش به  .یدنددگر بنتخا( ابرفی هـگلول)روش  ایهرـنجیز عجاروش ار با(، ینظر یگیرنمونه) هدفمندروش   به

 رمنظو بدینای مرحله شش ییندافر (2006) ونبرو  رککال .کندمیلحاظ استراتژی، از استراتژی تحلیل محتوا استفاده 

 دیجاا -2، هاداده با شناییآ -1شش مرحله عبارتند از:  .دکر هیماخو دهستفاا دیکررو یناز ا تحقیق یندر ا که نداداده نساما

 مرحله یندر ا که گزینشی یکدها یجستجو -3 .شد ءحصاا هامصاحبهاز  لیهاو کد 300 مرحله یندر اکه  لیهاو یکدها

 اریتکر یکدها ینـهمچنو  نامرتبط یا ناقص یهاکد نمحققا مرحله ین. در امدآ بدست نمحققا توسط گزینشی کد 115

 تم 35 به نمحققا مرحله ینا درکه  فرعی یتمها یشکلگیر -4 .یافتند ستد گزینشی کد ادتعد ینا به تا شتنداگذ رکنارا 

و  تـفاز ر سـپ تـنهایدر  نمحققا نیز مرحله ینا درتعریف و نام گذاری تم های اصلی که  -5 .نددکر اپید تـسد یـفرع

 رشنگاو  پایانی تحلیل شامل کهگزارش  هیته -6 (.1جدول ) یافتند ستد صلیا تم 4 به فرعی یهاتم نمیادر  تـبرگش

 .شد دـهاخو هـئارا ناـپایدر  کهاست  ارشگز

 هایافته

 (.1 )جدول شدندمعرفی  تم اصلی 4بودند در قالب  شدهاستخراجفرعی که از کدهای توصیفی تم  35 بندی،پس از جمع
 اصلی یهاتم استخراجو  فرعی یها: تم1جدول 

 

 های فرعیتم
های تم

 اصلی

1 

ی، پژوهشگری، دارای روحیه انضباط کاری، مندعالقه

، و مهربان یجد، و وقار یآراستگیی، برونگرا، مداریاخالق

سالمت ی، سالمت جسمی، وجدان کار، صداقت، صبر و تحمل

های شایستگی

و  فردی

 اعتقادی
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ی ادیو بن قینگرش عم، تقوای، مراعات آداب اجتماعی، روان

داشتن ، های ذهنی و تفکر تحلیلیتوانمندیمبتنی بر دین اسالم، 

 گفتار و کردار یهماهنگ، منعطف، جاذبه و دافعه

2 

ی، فن بیان، مهارت تدوین طرح دانش کاربرددانش تخصصی، 

خالقیت و نوآوری، مهارت شناختی، های رواندرس، مهارت

 داری، مهارت ارتباطیکالس

 هایشایستگی

 فنی و مهارتی

3 

های و دستورالعمل هامشیآگاهی از اطالعات سازمانی )خط

، آگاهی از شرح شغل مربوطه، آگاهی از کلیه اسناد و مرتبط(

 تدریس، آشنایی به قوانین اداریط به رشته های مربوبخشنامه

های شایستگی

 سازمانی

4 

، استرس مدیریت تلفیقی )مشارکتی و اقتدارگرا(، مدیریت

)رعایت احترام متقابل، انتقادپذیری(، مدیریت  مدیریت رفتار

 زمان

های شایستگی

 مدیریتی

 یو اعتقاد یفرد هایشایستگی 1.1

نیاز دارد تا بتواند  هابدانثر در کالس درس برای حضور مؤ که یک معلم شودمیرا شامل  هاییمؤلفه ،هاشایستگیاین 

اگر معلم شخصیت برونگرایی  ان باشد.آموزدانششخصیتی، الگوی مناسبی برای  هایتیپضمن برقراری ارتباط با انواع 

از سویی به دلیل تأثیر زیادی که رفتار و  آموزان موفق خواهد بود.داشته باشد؛ در برقراری ارتباط سریع و عمیق با دانش

آموزان دارد؛ شخصیتِ باثبات، جدی و در عین حال مهربان و منعطف او در کنار هماهنگی بین گفتار معلم روی دانش

 آموزانی فعال و با شخصیتی شکل یافته و اعتدالی است.از الزامات تربیت دانشگفتار و کردار، 

 یو مهارت یفن هایشایستگی 1.2

 گیریاندازه قابل و شاهدهم قابل اصطالحات برحسب که هستند اساسی هایمهارت و فنی و مهارتی، دانش هایشایستگی

در خود  هاآنو تالش برای تقویت  هاآنکه معلم با علم به  شودمیرا شامل  ییهامؤلفه ،هاشایستگیاین  شوند.می توصیف

ترین عواملِ دانش تخصصی به عنوان یکی از مهم در تخصص خود داشته باشد. قبولقابلخواهد توانست که عملکردی 

س درس به درجه مطلوبی وری در کالشود؛ بهرهآید و وقتی دانش کاربردی با آن تجمیع میبرتری یک معلم به حساب می

اطالعند و نیاز است معلمان همواره با ارتقای کنند بیآموزان، از کاربرد دروسی که مطالعه میخواهد رسید. بسیاری از دانش

 آموزان در تعیین مسیر شغلی خود باشند.دانش کاربردی خود، راهنمای دانش

مهارت بسیار مهم برای معلم است تا با تدوین طرح درس، از سویی مدیریت هدفمند زمان و محتوای کالس درس؛ یک 

 آموزان را با انتظارات کالس هماهنگ نماید.مسیر روشنی را پیموده و دانش

وری آموزان، بهرههای روانشناختی هم به معلم کمک خواهد کرد تا ضمن آگاهی از انواع رفتارهای دانشآشنایی با مهارت

شود ارتباط های یادگیری )دیداری، شنیداری و...( موجب میدهند. به عنوان مثال، آشنایی معلم با سبکدر کالس را ارتقاء 

 تری انجام گیرد.های بهتر و مناسبآموز بهتر شده و انتقال مفاهیم با روشبین او با دانش
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 یسازمان هایشایستگی 1.3

این . سازدیم مشخص را سازمان سطح در جمعی الیتفع که است هاییشایستگیدسته از  آن نیز سازمانی هایشایستگی

مدیران سازمانی  چنینهمبا همکاران خود و  تواندمی هاآن از که یک معلم با استفاده شودمیرا شامل  هاییمؤلفهشایستگی 

به  بتواند انتظارات سازمانی را هر چه بیشتر و بهتر تحقق بخشد. چنینهمخود ارتباطات تنگاتنگ و مفیدی داشته باشد و 

عنوان مثال، اگر معلم به اسناد باالدستی حوزه آموزش عمومی )بندهای مربوطه در قانون اساسی، طرح تحول در نظام 

ها داشته های مربوطه دسترسی داشته و آگاهی و تسلط الزم و کافی را به آنسایر بخشنامهآموزش و پرورش و...( و نیز 

 تواند نظام آموزش عمومی کشور را یاری رساند و اهداف کالن آن را تحقق بخشد.باشد؛ بهتر می

 یتیریمد هایشایستگی 1.4

 داشتنکه معلم با  شودمیرا شامل  هاییمؤلفهاین شایستگی  باشد.می دیگران مدیریت و هدایت با مرتبط که هاییشایستگی

باعث ایجاد تحول  تواندمی هامؤلفهان برای حضور در کالس بیفزاید. علم به این آموزدانشبر اشتیاق  قادر خواهد بود هاآن

یش بگیرد و ضمن به عنوان مثال، مناسب است معلم در اداره کالس رویکرد تلفیقی را در پ های درس شود.در کالس

های  ، مدل شایستگی1شکل  آموزان در مدیریت کالس درس، نظرهای قاطع خود را نیز اعمال نماید.مشارکت دانش

 دهد.معلم را نشان می عمومی

 
 

 ییایپا و ییروا

های الزم شامل مقبولیت و قابلیت تایید پژوهش کیفی بررسیا معیارهای خاص ها ببرای اطمینان از روایی و پایایی داده

 ادبیات و هامصاحبه بندیجمع از حاصل هایداده به توجه با ابتدا (.1389پور، زاده و محمد)رضوی صورت گرفته است

 برگانخ از سپس. شد تدوین اولیه پرسشنامه و شناسایی کلی دسته 4 قالب در شایستگی 35 مفهومی، چارچوب و پژوهش

که  شودمیها مشخص با نگاه عمیق به تحلیل داده.کنند اعالم را شایستگی مؤلفه هر با خود موافقت میزان تا شد خواسته

است. تا آنجا که تعداد بسیار اندک و  قرارگرفته موردپذیرشها؛ با عنوان شایستگی شدهشناسایی هایمؤلفهتمام 

لیکرت  ایگزینه 5با توجه به طیف  شدهتعریفهای در بیان عقاید خود درباره شایستگی دهندگانپاسخاز  شماریانگشت

 دهندگانپاسخکردند و بیشتر ژه مخالف و بسیار مخالف استفاده ، مخالف و بسیار مخالف( از وانظربیافق، موافق، )بسیار مو

 معلمهای عمومی  یستگیشا مدل :1شکل 
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از سوی  مذکور مؤلفه 35همه  بنابراین ؛است 4، بیشتر از هامؤلفهه . با توجه به اینکه میانگین همبودند هاشایستگیموافق 

 ها آزمون کرونباخ، از دادههاپرسشنامهبرای بررسی میزان قابلیت اطمینان و اعتماد  است. شدهپذیرفتهافراد در سطح باالیی 

 هاپرسشنامهی حاصل از هادادهتحلیل آماری به دست آمد. 0.963مؤلفه، عدد  35برای  گرفته شد که نتیجه آزمون کرونباخ

به ترتیب  ازآنپس. باشدمیبیشترین اهمیت فنی و مهارتی دارای  هایشایستگی خبرگان،حاکی از آن است که از نگاه 

برای  .گرفتندبعدی قرار  هایردهسازمانی در  هایشایستگیمدیریتی و  هایشایستگیفردی و اعتقادی،  هایشایستگی

 زیر آمده است.شکل آزمون فریدمن به عمل آمد که نتایج آن در  هادادهاز  ،اصلی هایشایستگی بندیرتبه

 
 دمنیفر آزمون اساس بر هایستگیشا بندیرتبه :2 شکل

 مقایسه یافته ها با پیشینه تحقیق

همانطور که  مقایسه گردد. نتایج پژوهش حاضرست تا با ارائه گردیده ا نیز پیشینه تحقیق حلیل مضمون، ت2در جدول 

کنند. در پوشانی داشته و همدیگر را تقویت میها در مدل تحقیق با مطالعات پیشین همبرخی شایستگید؛ شومالحظه می

نگرش عمیق مبتنی بر دین "و یا  "های ذهنی و تفکر تحلیلیتوانمندی"ها از جمله شایستگی عین حال برخی شایستگی

مدیریت "در شایستگی فنی و مهارتی؛ شایستگی  "تدوین طرح درس"در شایستگی فردی و اعتقادی؛ مهارت  "اسالم

های مربوط به پیشینه تحقیق مالحظه نگردید. همچنین درباره در شایستگی مدیریتی؛ در مدل "مدیریت زمان"یا  "استرس

راین مدل احصاء شده در این پژوهش، ضمن جامع بودن، بناب های سازمانی، پژوهشی یافت نشد.ارائه مدلی برای شایستگی

برخی معیارهای مبتنی بر دین رسمی کشور )دین اسالم( را نیز دربربگیرد و مدلی بومی برای نظام آموزش عمومی جمهوری 

 اسالمی ایران باشد.
 پیشینه تحقیق : تحلیل مضمون2جدول 

 شایستگی فرعی
شایستگی اصلی 

 تحقیق حاضر
 محقق

 یهایستگیشا ،یارتباط ،یاحساس ،یفرهنگیاجتماع

 ،یاجتماع و یرفتار ،یشناخت یهایتوانمند ،یطیمح

 آموزان دانش به میمفاه انتقال یبرا یکالم ییتوانا

 یهایستگیشا

 یفرد

(، 2012نسیپایا )

زجاجی و ، (2010سلوی)

عبدالهی ، (1396همکاران )

 (1393و همکاران )

 یهامهارت مؤثر، یابیارز مؤثر؛ آموزش یهاوهیش

 ،یپژوهش ،یتخصص رشته یهایستگیشا ،یآورفن

 یارتباط و یاطالعات مستمر، یریادگی ،یسیتدر

 یتیترب دانش ،یتیترب دانش ،یموضوع دانش فناورانه،

 سیتدر ای آموزش ،یعموم دانش و یموضوع

 یهایستگیشا

 یتخصص

(، 2012نسیپایا )

خروشی و ، (2010سلوی)

عبدالهی ، (1396همکاران )

 (1393و همکاران )
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 ،یآمادگ و یزیربرنامه مؤثر، درس کالس تیریمد

 بر نظارت درس، کالس یدهسازمان و تیریمد

 آموزاندانش توان و شرفتیپ

 یهایستگیشا

 یتیریمد
عبدالهی و ، (2012نسیپایا )

 (1393همکاران )

 و پیشنهادها گیرییجهنت

 است یادی در نظام آموزشی کشور نیازنظام جمهوری اسالمی ایران، به تحول بن سالهبیست اندازچشمبرای دستیابی به افق 

را برای های علمی، صنعتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اخالقی پاسخ داده و امکان دستیابی به توسعه پایدار تا به چالش

تردید یکی از بی کشور است. معلمتربیتول خود مستلزم تحول در نظام که این تح ؛مملکت اسالمی فراهم آورد

در نظام تعلیم و تربیت، نیروی انسانی آن سازمان است که در این میان نیز نقش  ویژهبههر سازمانی،  هایمؤلفهترین اساسی

فرآیند تعلیم و  ثیر او درأبه نقش و تی توجه. نادیده گرفتن حضور معلم یا بیباشدمی ترمهمتر و معلم از همه آنان برجسته

ماهیت و فلسفه وجودی  وپرورشآموزشبلکه عمالً  ؛کندهای اساسی مواجه میبا چالش تحقق اهداف را فقط نهتربیت، 

 خود را هم از دست خواهد داد.

است؛ یک معلم خوب تر بوده های بارز یک معلم، نقش الگویی او همیشه بارزتر و برجستهاز میان تمامی ویژگی

ای از اخالق، رفتار، اخالص، حرکت تواند نمونهکند و میشاگردانش را از سرچشمه زالل علم و معرفت خود سیراب می

پس الزم است کسی الگوی  تواند پیوند عمیقی با وظیفه آموزشی خود ایجاد کند.و پویایی برای آنان باشد و با این رفتار می

شایستگی  هایمدلمستلزم آن است که  مهم مرتبط با شغل معلمی برخوردار باشد. این هایایستگیشنسل آینده شود که از 

که در پژوهش حاضر سعی گردید  -امر تدوین شود اندرکاراندستتوسط پژوهشگران و  دقتبهمعلم،  ایحرفهعمومی و 

و نظام آموزش  ر دانشگاه فرهنگیاند آنان و توسعه فردی و سازمانی و نظام گزینش معلم و دانشجو -این امر صورت پذیر

برداری بهتر و بیشتر از مدل شایستگی بهره منظوربه ییپیشنهادهادر ادامه  های شایستگی باشد.، بر اساس مدلعمومی کشور

برای کسب جایگاه معلمی در نظام آموزش عمومی را  موردنیاز هایشایستگیاین پژوهش سعی کرد .گرددمیمعلم ارائه 

 :گرددبدین منظور پیشنهادهایی ارائه میاساسی است که  هاییگاماین مدل نیازمند  سازیینهنهادتوصیف نماید، اما 
 معلمان هایشایستگیارزیابی  )كانون( ایجاد مركز

سنجش ل شایستگی و ابزارهایی )جهت از مد گیریبهرهارزیابان با مرکزی که از چند نفر ارزیاب تشکیل یافته و 

 اگرچه ارزیابی، کانون رویکرد .نمایندمیداوطلبان ورود به حرفه معلمی  هایشایستگی(، اقدام به ارزیابی شوندگانارزیابی

 منابع توسعه و مدیریت حوزه در که نیست بیش سالی چند ایران در اما دارد، زیادی نسبتاً سابقه پیشرفته، کشورهای در

 توسعه یا جذب اطمینان ضریب افزایش روش، یا رویکرد این کارگیریبه از هدف. شودمی گرفته کار به هاسازمان انسانی

 (.1388حبیبی و بدلی، باشد )می هاسازمان در کارکنان

 یک بلکه جغرافیایی، یا فیزیکی مکان یک نه ،شودمی نامیده نیز ارزیابی مرکز فناوری بعضاً که ارزیابی مرکز یا کانون

 با ارزیابان تیم توسط( داوطلبان) کنندگانشرکت از گروهی ارزیابی به رویکرد، این. است ارزیابی( فرایند یا) رویکرد

 مهم استفاده مناصب تصدی برای واجد شرایط افراد انتخاب برای که دارد داللت متنوع هایآزمون و تمرینات از استفاده

 و ارتقا گزینش، در خصوص را الزم تصمیمات مشاغل، خاص معیارهای گرفتن در نظر با ارزیابان مرکز، این در. شودمی
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 میزان بررسی پی در ارزیابی هایکانون تمام(.1384)بابایی،  کنندمی اتخاذ داوطلبان هایتوانمندی بهبود هایراه یا

 هایکانون. گیردمی انجام شغلی نیازهای با مقایسه در ارزیابی. هستند آتی یا فعلی شغل برای شوندهارزیابی افراد شایستگی

 چه هر و است رفتار ،شودمی مشاهده ارزیابـی هایکانون در آنچه ،کهاین اول. هستند متمرکز رفتار بر تعبیر دو به ارزیابی

 چون است، رفتار نیز کانون طراحی فرآیند آغاز نقطه ،کهاین دوم. نیست رفتار جز چیزی دهدمی انجـام یا گویدمی فـرد

 و ارزیابی کانون(.1386)باالنتاین،  دارند اهمیت آتی شغل مناسب انجام برای که گیردمی قرار ارزیابی مورد رفتارهایی

 .ارزیاب -3 ابزار، -2 شایستگی، مدل -1: از اندعبارت که دارد رکن اصلی سه توسعه

 برای احراز شغل معلمی شایسته داوطلبانورود  منظوربه و ایجاد سازوكارهایی یسازفرهنگ

که این  کنندمی ینیبشیپفرآیندی  هادولتانتخاب نخبگان جامعه است و  ،در بسیاری از کشورهای دنیا، شغل معلمی

در  هادولتآینده را به دست شایستگان بسپارند. در این راستا،  یهانسلتقویت نموده و تربیت  هانیبرترجایگاه را با ورود 

مشکالتی همچون کمبود بودجه، تا به سمت مطلوب در این زمینه حرکت کنند اما  اندکردهنظام جمهوری اسالمی سعی 

اصله زیادی ما ف وپرورشآموزشنظام مدیریت عملکرد ضعیف موجب شده تا نظام  دقیق منابع انسانی و ریزیبرنامهعدم 

به شغل معلمی، تعیین  هابرتریندر این خصوص یکی از سازوکارهای بسیار مهم ورود لذا  از اهداف مطلوب داشته باشد.

 به خدمت نظام آموزش عمومی درآیند. ،ناسب با این شغلتاست تا افراد م نیاز مورد هایشایستگی

 معلمان 2افزاییتوان منظوربه 1مبتنی بر شایستگی هایآموزش

 در آموزش اساساً. شود تعریف توانایی موجود حفظ و نگهداری یا توانایی اکتساب فرایند عنوانبه تواندمی آموزش

 و توسعه نگرش و دانش ،هامهارت قلمروهای در را کارکنان رفتار تا است تجربیاتی تدارک دنبال به مختلف هایبخش

 .اندداشته توجه شغلی در عملکرد موفقیت برای موردنیاز دانش و هامهارت به همیشه توسعه و آموزش هاینظامبخشد.  بهبود

 و آموزش اقدامات غالباً،. هستند مرتبط هامدل این با اما اندنشده تنظیم شایستگی یهامدل با هانظام این همیشه اگرچه

 از ناشی اوقات یا گاهی (مذاکرات متغیر، محیط در کار زمان، مدیریت) فوری مسئله یک یا فورینیازهای  از ناشی توسعه

 محیط در شکوفایی خود استرس، مدیریت افزایی،ی جامع، توانمند کیفیت) معروف هاینظریه یا معمول استانداردهای

 یا پیروی مدتکوتاه دید از اجتناب به توسعه و آموزش نظام مبنای عنوانبه شایستگی مدل استفاده از روازاین. است( کار

 به تا دارد تمرکز آینده به بیشتر نظام که شودمینکته  این از خاطر اطمینان موجب و کندمی کمک زودگذر رسم یک از

 است: ذکرشده مطلب ادامه در توسعه و آموزش نظام در شایستگی از استفاده اولیه ییدهفا چهار .پیشینی موارد

 مؤثر شغلی رفتارهای بر تأکید. 1

 سازمان اهداف با کارکنان توسعه و آموزش سازیراستاهم. 2

 توسعه و آموزش از مؤثرتر استفاده. 3

 (.1392آرمان و خسروی، ) مربیان و رؤسا برای چارچوبیفراهم کردن . 4

 از: اندعبارتمراحل اصلی تدوین آموزش مبتنی بر شایستگی 

 
1. Competency Based Training (CBT) 
2. Empowerment 
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 (سازمان در یستگیشا یعموم)مدل  یسازمان یستگیشا مدل نییتع -الف

یک مدل عمومی از شایستگی را برای خود تدوین نماید.  تواندمیهر سازمانی با توجه به شرایط و الزاماتی که دارد، 

کلیه الزامات سازمان را در این  کنندمیهستند و تالش  هامدلاین  ازجمله ...و  ATDو  AMAشایستگی مانند  هایمدل

و هر بخش از مدل عمومی معرف  باشدمیتعیین این مدل عمومی از شایستگی برای سازمان ضروری  الگوها در نظر بگیرند.

در این پژوهش، مدل شایستگی معلم  .باشدمیکارکنان  موردنیاز هایشایستگیبخشی از نیازمندی کالن سیستم در حوزه 

 تدوین و ارائه گردید.
 هایستگیشاریز نییتع -ب

کانونی  هایگروه، هامصاحبه .گرددمیو پاالیش  دهیسازمانمختلفی  هایروشبه کمک متخصصین و با  هاشایستگیزیر 

، ارائه هاشایستگیبه این سیستم باشد. خروجی مرحله تعیین زیر  کنندگانکمک ازجمله تواندمیموجود  هایروشو سایر 

 است. شدهترسیمست که در مدل عمومی هاشایستگیاز  هرکدامفرعی  هایشایستگی
 هایستگیشا ریز یبرا یریادگی یهافرصت نییتع -پ

یکی از الزامات اساسی  هاشایستگیزیر  تأمینهای آموزشی، دوره، سمینار، فرصت مطالعاتی و ... برای تعیین پودمان

. این فرصت کنیممیزیر شایستگی تعیین  تأمین منظوربهآموزش مبتنی بر شایستگی است. در این مرحله هرگونه فرصتی را 

 باشد. برداشتهدر  تواندمیرا  هافرصتو  هاروشیادگیری طیف گسترده و وسیعی از انواع 
 یستگیشا ریزهر  یعملکرد برا یابیابزار ارز نییتع -ت

. گرددمیو تعیین  بینیپیش هاشایستگیرفتار، دانش و نگرش ابزارهای مناسبی برای سنجش  گیریاندازهبرای مشاهده و 

، نتایج عملکرد در یک بخش المللیبینیک موسسه معتبر ملی یا  آزمون، لیستچکیک پرسشنامه،  تواندمی ابزارهااین 

 و یا ارزیابی مستقیم مدیر و سرپرست باشد.
 یستگیشا ریزهر  یاستاندارد عملکرد برا نییتع -ث

به  رودمیکه از فراگیران و کارکنان انتظار  باشدمیاستاندارد عملکرد شامل سطحی از پذیرش و سطح قابل قبولی از رفتار 

 (.1395بند )فتحی واجارگاه و نوری، آن سطح دست یا
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 منابع
در  انیدانشجومعلمان دانشگاه فرهنگ یبه ماندگار لیعوامل مؤثر در م یفیک ة(. مطالع1396. )ی، ایوب و همکارانمیابراه -

 .146-121 ،(2)6 ی،و آموزشگاه یمطالعات آموزش استان تهران. ،یوپرورش؛ مطالعة موردوزارت آموزش

 علمی فصلنامه شایستگی. رویکرد با انسانی نیروی آموزش الگوی اعتبارسنجی (.1392آرمان، مانی و خسروی، محبوبه. ) -

 .49-73ص ، ص71 شماره 22دوره  ،(تحول و بهبود) مدیریت مطالعات پژوهشی

 .12-17 صص ،146 تدبیر، شماره ماهنامه مدیران، ارزیابی کانون طراحی (.1384محمدعلی. ) بابایی، -

 قلم. آریانا سلطانی. تهران: انتشارات مسعود ترجمه مدیران، توسعه و ارزیابی کانون (.1386 (.نیگل پوا، و یان باالنتاین، -

 رابطه بررسی و فاضالب و آب یهاشرکت عامل مدیران هایشایستگی مدل ارائه (.1387بخشایش، مرتضی. ) -

. پردیس فارابی اجرایی مدیریت رشته ارشد در کارشناسی درجه دریافت برای نامهیانپا .هاآن عملکرد با هاشایستگی

 دانشگاه تهران.

 موردسازمان، یسود ده یدر راستا رانیمد یبرا یستگیمدل شا کی یطراح(. 1397بهشتی زواره، فرناز و همکاران. ) -

 .166-149(، 28)7، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت فصلنامه علمی پژوهشی. تهران یمطالعه قطار شهر

پژوهش محور.  یدر سازمان ها یپژوهش رانیمد یحرفه ا یستگی. ارائه مدل شا(1397و همکاران. ) معصومه دهیس ی،ناهپ -

 46-23( :1) 8. یمنابع سازمان تیریمد یپژوهش ها

با تمرکز بر  طراحی و تبیین مدل شایستگی های مدیران پروژه های ملی کشور(. 1392مدسعید و همکاران. )تسلیمی، مح -

 .78-57(، 4)5. نشریه مدیریت دولتی، ریسک

 .نگاه دانش . تهران:یمحمود دیوح ترجمه ی،توسعه اقتصاد (.2009. )فنیاست ت،یاسم و کلیتودارو، ما -

 تدبیر، ماهنامه ارزیابی. کانون عملیات برای اخالقی مالحظات و راهنما خطوط (.1388زهرا. ) بدلی،محمد و  حبیبی، -

 .60-66ص ص، 214 شماره

(. مدل مفهومی شایستگی های مورد انتظار دانشجومعلمان در برنامه درسی دانشگاه 1396خروشی، پوران و همکاران. ) -

صص  ،18 , شماره 7دوره   ،مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشیفرهنگیان بر اساس دیدگاه صاحبنظاران. فصلنامه 

169 - 199 . 

 خودکارآمدی های حرفه ای با احساس یستگیرابطه شا یبررس(. 1395ضا.)دیبایی صابر، محسن و میرعرب رضی، ر -

 .154-131، 2، شماره 2، سال تیریدر مد یپژوهش های روان شناخت دوفصلنامهیی. معلمان دوره ابتدا

 آموزش باالدستی اسناد در آن جایگاه تحلیل و معلمان ایحرفه شایستگی هایمولفه (. تبیین1395دیبایی صابر، محسن. ) -

 .2، شماره 13دوره  .یادگیری و آموزش هایپژوهشایران.  پرورش و

 یایمطالعات اوراس .یآمار سهیمقا کی ؛یمرکز یایآس یکشورها یتوسعه اجتماع (.1389. )داوود ی،اسکندر ییرضا -

 .19-40صص ، سال سوم، شماره ششم ،یمرکز
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معلم در  تیمدرسان ترب یو الزامات توسعه حرفه ا هیپا یها یستگیشا نییو تب ییشناسا(. 1396زجاجی، ندا و همکاران. ) -

، شماره 8، سال شاپور یآموزش جند یتوسعه ی. فصلنامه علم اتیه یصاحبنظران و اعضا دگاهیاز د انیدانشگاه فرهنگ

 .159-149، صص 22

 .نشر آگهتهران:  های تحقیق در علوم رفتاری.(. روش1391زهره و همکاران. ) سرمد، -

 هیآموزش و پرورش شهر تهران. نشر ییدوره ابتدا رانیمد یبرا یستگیشا یالگو هی(. ارا1397. )و همکاران هی, راضیشبان -

 .94-79(, نامهژهی)و12, یآموزش یپژوهش در نظام ها

از نقاط ضعف  ییمعلمان مدارس ابتدا ستهیادراک و تجربه ز دارشناسانهیپد لی(. تحل1394. )و همکاران وانی, کیصالح -

 .68-19(, 31)9 ی.آموزش یپژوهش در نظام ها هی. نشریفیتوص یابیو قوت برنامه ارزش

-اثربخش، فصلنامه نوآوری معلمان ای حرفه های شایستگی اعتبارسنجی و (. شناسایی1393عبدالهی، بیژن و همکاران ) -

 1، شماره 13ای آموزشی، دوره ه

سازی منابع انسانی در )آموزش و به هاسازمانمدیریت یادگیری در  (.1395کورش و نوری، فیروز. ) فتحی واجارگاه، -

 نتشارات علم استادان.اتهران:  هزاره سوم(.

بر  تأکیدمنتخب جهان با  یکشورهادر  یبر رشد اقتصاد یآموزش عال تأثیر اییسهمقا یبررس (.1391. )اریبخت ی،موالئ -

 .یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم .ارشد یکارشناس نامهپایان .اجتماعی–ینظام اقتصاد

 ة: مطالعییمعلمان مدارس ابتدا یبرا یااخالق حرفه یالگو ة(. ارائ1395. )ی, مجتبمهیحاج خز و محمد دی, سیرکمالیم -

 .30-9(, 1)5, یو آموزشگاه یدر شهر تهران. مطالعات آموزش یدولت ةپسران ییمعلمان مدارس ابتدا یمورد

 ادراکی چارچوب ارایه و عمومی آموزش معلمان ای حرفه های صالحیت(. 1388نیکنامی، مصطفی و کریمی، فریبا. ) -

 23، شماره 23ی، دوره ریزی درسمناسب. پژوهش در برنامه
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