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 Purpose: The aim of this study was to investigate the dimensions and 

components of teachers' professional competence using valid scientific 

sources and documents and the opinion of experts. 
Materials and Methods: The research method is qualitative, applied and 

exploratory. The statistical population of the study included all valid 

scientific sources and documents as well as experts and related experts. The 

sample size includes relevant and available resources and documents of the 

researcher and 15 specialists and experts in the field of educational sciences 

who were purposefully selected. Data collection tools included semi-

structured in-depth interviews whose validity and reliability were assessed. 

Findings: The research findings show that in the open coding stage 107 

primary codes were extracted, in the coding stage 18 pivotal codes 

(components) in the form of 50 items and in the selective coding stage 50 

items in the form of 18 components including learner cognition, self-

knowledge, Expertise, Communication Knowledge, Organizational 
Knowledge, Teaching Skills, Communication Skills, Teamwork Skills, 

Technological Skills, Evaluation Skills, Creative Thinking Ability, Mental 

/ Analytical Ability, Critical Thinking Ability, Leadership Ability, 

Lifelong Learning, Student Attitude Axis, teacher attitude, self-confidence 

and positive dissent, which are classified into 4 dimensions including 

professional knowledge, professional skills, professional abilities, and 

professional attitudes. Also, personal characteristics of teachers, personal 

characteristics, rules and regulations, curriculum, management, 

information technology were mentioned as factors affecting the 

professional competence of teachers. Regarding the infrastructure, contexts 

and facilitators of teacher professional development, 37 components were 
extracted. In addition, the results of continuous improvement and 

continuous learning were introduced as the consequences of teachers' 

professional competence and also 29 components as barriers to model 

implementation. Professional competence was raised. 

Conclusion: The research findings can help curriculum planners, 

educational policy makers, especially specialists in the field of teacher 

training, as well as teachers, student teachers, new teachers and Article 28 

trainees in improving their professional competencies. 

 

 
Authors 

Giti Berenj Foroush Azar 1,  

Fattah Nazem2* ,  

Soghra Afkaneh3 

 

How to cite this article 
Giti Berenj Foroush Azar, Fattah 
Nazem, Soghra Afkaneh, Analysis 
of Dimensions and Components of 
Teacher’s Professional Competence 
Using valid Scientific Sources and 
documents and Expert’s Opinions, 
Journal of Islamic Life Style 
Centeredon Health, 2022:6(3);  
140-165 
 

1. Ph.D. candidate in Curriculum 
Development, Department of 
Educational Sciences, Roudehen 
Branch, Islamic Azad University, 
Roudehen, Iran. 

2.  Associate Professor, Department 
of Educational Sciences, Roudehen 
Branch, Islamic Azad University, 
Roudehen, Iran. (Corresponding 
Author). 

3.   Assistant Professor, Department 
of Educational Sciences, Roudehen 
Branch, Islamic Azad University, 
Roudehen, Iran. 

* Correspondence: 
Address: 
Phone:  
Email: nazem@riau.ac.ir  

Article History 

Received: 2022/02/17 

Accepted: 2022/06/26 

  Keywords: Dimensions, Valid Scientific Documents, Experts, 

Professional Qualifications, Teachers 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 26

https://islamiclifej.com/article-1-1083-fa.html


 141...   معلمان ای حرفه صالحیت های مولفه و ابعاد واکاوی 

 1041پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

  معلمان ای حرفه صالحیت های مولفه و ابعاد واکاوی

 انخبرگ نظر و علمی معتبر اسناد و منابع از استفاده با

 1آذر فروش برنج گیتی
 واحد تربیتی، علوم گروه ،برنامه ریزی درسی دکتری دانشجوی
 .ایران رودهن، اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن،

 
 *2ناظم فتاح

 اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد تربیتی، علوم دانشیار،گروه
 (.مسئول نویسنده)ایران رودهن،

 
 3 افکانه صغری

 اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد تربیتی، علوم گروه استادیار،
 .ایران رودهن،

 
 دهیچک

 های مولفه و ابعاد واکاوی و بررسی هدف با پژوهش این: هدف
 و یعلم معتبر اسناد و منابع از استفاده با معلمان ای حرفه صالحیت

 .است شده انجام خبرگان نظر
 روش به و کاربردی نوع از و کیفی پژوهش روش: ها روشمواد و 
 اتمستند و منابع کلیه شامل پژوهش آماری ی جامعه. است اکتشافی

. ودب موضوع با مرتبط خبرگان و متخصصان همچنین و معتبر علمی
 پژوهشگر دسترس در و مرتبط مستندات و منابع شامل نمونه حجم

 روشبه که تربیتی علوم حوزه خبرگان و متخصصان از نفر 11 و
 مصاحبه شامل اطالعات گردآوری ابزار. شدند انتخاب هدفمند

   .تپذیرف انجام آن پایایی و روایی که بود ساختاریافته نیمه عمیق
 کدگذاری مرحله در که دهد می نشان پژوهش های یافته: ها یافته

 کد 11 کدگذاری مرحله در شد، استخراج اولیه کد 141باز
 انتخابی کدگذاری مرحله در و گویه 14  قالب در( مؤلفه) محوری

 دانش یادگیرنده، شناخت شامل مؤلفه 11قالب در گویه، 14
 سازمانی، دانش ارتباط، برقراری دانش تخصصی، دانش خودشناسی،

 مهارت تیمی، کار  مهارت ارتباط، برقراری مهارت تدریس، مهارت
 توانایی خالق، تفكر توانایی ارزشیابی، مهارت فناورانه،

 مادام رییادگی رهبری، توانایی انتقادی، تفكر توانایی تحلیلی،/ذهنی
 دگر و خودباوری معلمی، نگرش محوری، آموز دانش نگرش العمر،
 های مهارت ای، حرفه های دانش شامل بعد 0 در که مثبت، باوری
 بندی طبقه ایحرفه هاینگرش و ای، حرفه های توانایی ای، حرفه

 و قوانین فردی، ویژگیهای معلمان، فردی ویژگی همچنین. اند شده
 عوامل عنوان به اطالعات فناوری مدیریت، درسی، برنامه مقررات،

 خصوص در. شدند مطرح معلمان ای حرفه صالحیت بر موثر
 ایحرفه صالحیت ارتقای هایکننده وتسهیل بسترها ها،زیرساخت

 تمرمس ارتقای نتایج این بر عالوه گردید، استخراج مولفه 31 معلمان
 معلمان ایحرفه صالحیت پیامدهای عنوان به مدوام یادگیری و

 صالحیت مدل اجرای موانع عنوان با مولفه 92 همچنین و شد معرفی
 .گردید مطرح ایحرفه

 درسی، ریزان برنامه توان می پژوهش های یافته: نتیجه گیری
 تربیت حوزه متخصصان ویژه به آموزشی حوزه گذاران سیاست

 مهارت و نومعلمان و دانشجومعلمان معلمان، همچنین و معلم،
 ای حرفه های صالحیت ارتقای خصوص در را 91 ماده آموزان
  .نماید کمک

 

 فهحر صالحیت خبرگان، علمی، معتبر اسناد ابعاد،: کلیدی واژگان
 . معلمان ای،
 

 22/11/1411: افتیدر خیتار
 10/14/1411:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنnazem@riau.ac.ir 

 مقدمه
امروزه، آموزش و پرورش مهمترین ابزار برای رسیدن به توسعه 

های علمی و فناورانه است. تغییرات سریع متوازن و پایدار و پیشرفت
هنگام و کسب آمادگی روز و بهزندگی معاصر، نیاز به آموزش به

رو شدن، پذیرش یا رد و هماهنگی با تغییرات درابعاد برای روبه
ترین شخص در معلم مهم(. 1سازد)گوناگون زندگی را ضروری می

(. تغییرات عمیق در 9شود )درسی قلمداد می فرایند اجرای برنامه
ای آموزی، هویت حرفهساختار برنامه درسی و جمعیت دانش

های مرتبط برای معلمان را دچار بحران نموده است. فقدان صالحیت
برخورد با این موقعیت، باعث شده است، بسیاری از معلمان هویت 

  (.3ای خود را در تنگنا ببینند)حرفه
ه فحر تیازها و مطالباندر برآوردن  مایی معلنبه توا ملحیت معالص

ای یک پارچه از موعهجم ستفاده ازا ی و بافی کانازتدریس به می
موعه در جطوری که این مبه شود.گرش گفته مینو  تمهار شندا

ای هفهای حرحیتالص(. 0)لی یابدجت معملكرد و بازتاب معل
شی است زگینایی و خواست انوات مهارت ،شنظامی از دان ،معلمان

(. 1)کندمی مراهفای را هفهای آموزش حرعالیتفکه تحقق مؤثر 
می رغم تماپس از استخدام بهکه  یموفق نبودن و عدم کارایی معلمان

کمتر اند و های نظام استخدامی، روانه کالس درس شدهکاستی
موجب  ؛های آنان شده استتوجهی به آموزش و ارتقاء صالحیت

در کالس، بروز مشكالت بعدی و در نهایت نارضایتی  هاآنگی خست
های معلم شود. این امر ناشی از عواملی است که به صالحیتمعلم می

ها و های اولیه و کمبود صالحیتشود. نداشتن صالحیتمربوط می
نفس، کمی انرژی به های الزم موجب بروز و کاهش اعتمادمهارت

همگی موجب  ،ر عوامل ناشی از آنو عالقه، ضعف حافظه و سای
کاهش صبر و بردباری، ظرافت در کار، کمی تسلط بر کار و افت 

 (. 6)گرددبازده می
شک همسازی و سازگاری مطلوب با تغییرات درجامعه، از عهده بی

(. با توجه به این که 1آید )تعلیم وتربیت صحیح و مترقی برمی
رشد و توسعه کیفی تعلیم  معلمان از جمله مهمترین عوامل مؤثر در

آیند و نقطه آغاز هر تحول آموزشی هستند؛ و تربیت به شمار می
ها از اهمیت باالیی برخوردار ای آنهای حرفهسنجش صالحیت

های تحصیلی به حدی است که (. نقش معلمان در همه دوره1است)
نظران بدون وجود معلمان شایسته، بازسازی و اصالح نظام صاحب

(. نظام آموزشی هر 1دانند )و پرورش را موفقیت آمیز نمیآموزش 
گیرد و هر چقدر سطح کشور توسط معلمان آن کشور شكل می

ر است تر و پویاتدانش و توانایی این معلمان باالتر باشد آن نظام موفق
(2 .) 

 هایها و دانش در بخشها، افزایش نوآوریبا توجه به توسعه فناوری
های مورد نیاز معلمان نیز باید تغییر اجتماعی، صالحیتاقتصادی و 

ای هیابد؛ که این امر منجر به پرورش، تقویت بینش، دانش و مهارت
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(. در چنین شرایطی، معلمان باید بتوانند 1گردد)تخصصی معلمان می
همسو با تحوالت علمی و متناسب با نیازهای فراگیران و جامعه، 

های خود را ارتقا داده و از موقعیت های دانشی و روشیتوانایی
-های یادگیری مادامیادگیری متنوعی برای کسب عادات و مهارت

 (. 14ای خود بهره ببرند)های حرفهالعمر به جهت ارتقای صالحیت
 هادادهای تربیت معلم و آموزش معلمان و مقایسه آننگاهی به برون

از جمله؛  با دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز در عصر حاضر
های تفكر خالق، انتقادی، حل مسأله، پرسشگری، مهارت

های فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیریت جویی، مهارتمشارکت
دهد که محصوالت این نظام از صالحیت و اطالعات و... نشان می

ای به معنای (. صالحیت حرفه11توانایی الزم برخوردار نیستند)
یک حرفه خاص است که ارتباط توانایی برای وارد شدن به 

های مستقیمی با گواهی دانش یا تأییدیه درآن حرفه دارد. ویژگی
خاص حرفه مدرسی از جمله؛ پیچیدگی، ظرافت و گستردگی از 

سو و نگاه به ماهیت انسان از سوی دیگر سبب شده، تا صاحب یک
نظران تعلیم و تربیت در خصوص بررسی چیستی و چرایی 

هایی برای یک مدرس ای و یا تدوین مالکههای حرفصالحیت
خوب و اثربخش که از اواسط قرن بیستم در نظام آموزشی پدیدار 

معتقدند که  1 (. دلوب ودیگران19شده؛ نظرات مختلفی بیان کنند)
-تواند موجب افزایش میزان جامعهای میداشتن صالحیت حرفه

-، عنوان می 9(. همچنین هوروویتز13پذیری معلمان مدارس گردد)

ای آنان، موجب کند که ارتقای صالحیت معلمان و صالحیت حرفه
(. 10گردد)آموزان میارتقای مشارکت پذیری و تعامل بیشتر با دانش

از طرف دیگر برخی پژوهشگران معتقدند که بهبود صالحیت 
ای در بین معلمان، موجب توسعه فرهنگی درسازمان آموزشی حرفه

معتقدند که صالحیت  3 . کایزر ودیگران(11گردد)مربوطه می
آموزش و اخالقی موجب ایجاد فرهنگی شایسته در سازمان آموزشی 

ای ، بهبود صالحیت حرفه0 (. به اعتقاد کیمر ودیگران16شود)می
ود؛ بلكه شمعلمان نه تنها باعث انگیزش بیشتر آنان نسبت به کار می

از طرف دیگر یكی  گردد.آموزان نیز میموجب عملكرد بهتر دانش
از مهمترین عواملی که باعث ایجاد احساس شایستگی و خودمختاری 

گردد، ای در معلمان میو اعتماد به نفس و صالحیت حرفه
های روانشناختی الزم برخورداری از صالحیت، مهارت و توانمندی

 (. 11آموزان است)برای تدریس بهتر و بهبود یادگیری دانش
ها های بیشتر تجهیز شوند، آنالعات و مهارتوقتی معلمان با اط

احساس توانمندی خواهند کرد؛ زیرا مهارت در عملكرد موجب 
های روزمره، ادراک توانمندی شود و موفقیتهای شغلی میموفقیت

های متوالی موجب عدم دهد، همان طور که شكسترا افزایش می
(. 11دهد )یاعتماد به نفس گردیده و احساس توانمندی را کاهش م

ای ارتباط به بیان دیگر میزان برخورداری از صالحیت حرفه
مستقیمی با احساس توانمندسازی روانشناختی، خودکارآمدی و 

های فنی، توان ذهنی، دانش و انگیزش پیشرفت معلمان دارد. مهارت
(. 12بر توانمندسازی روانی هستند ) انگیزه از جمله عوامل مؤثر

_________________________________ 
1 - Delobbe et al 

2 - Horowitz 

دهد که نشان می« ی معلمیهای حرفهالحیتبررسی ص»احمدی در
ای باالتری هستند، شغل خود را معلمانی که دارای صالحیت  حرفه

دانند و تالش بیشتری برای موفق شدن در شغل خود دارند؛ جذاب می
و  بردندهای مدیریتی مناسب با محیط کالس خود به کار میو شیوه

ی عالقگن به دلیل بیای پاییبرعكس معلمان دارای صالحیت حرفه
(. 1دهند)به شغل خود، انگیزه و تالش کمی در شغل خود نشان می

-دهد که صالحیتهمكاران نشان می های پژوهش ماجدی ویافته

ای )دانش پداگوژی ای در پنج بعد شامل دانش حرفههای حرفه
های مهارت برقراری ارتباط، تخصصی / سازمانی و خودشناسی(،

تدریس، برقراری ارتباط مؤثر، کار تیمی، فناورانه  ای )مهارتحرفه
-ای )تفكرخالق، تفكر انتقادی، حلهای حرفهو ارزشیابی( توانایی

-های حرفهمسأله، توانایی ذهنی / تحلیلی و رهبری(،نگرش

العمر، نگرش معلمی، خود/دگرباوری مثبت، ای)یادگیری مادام
آموز محوری( و نگرش پیش کنشی، نگاه دموکراسی، دیدگاه دانش

. باشدای )اخالقی، رفتاری، عاطفی و ارتباطی ( میهای حرفهویژگی
ها، مقادیر مشاهده دو نشان داد در تمامی این مؤلفهبررسی آزمون خی

 (.94شده و مورد انتظار با یكدیگر تفاوت معناداری دارد)
نهایتاً دانش برقراری ارتباط، دانش تخصصی و دانش خودشناسی، 

ین اهمیت را از نظر متخصصان علوم تربیتی و معلمان نمونه بیشتر
ارائه مدلی به منظور »دارد. امانی وهمكاران، پژوهشی تحت عنوان 

انجام دادند. « هاای مدیران آموزشی دانشگاهارتقا صالحیت حرفه
ای مدیران های حرفههای ارتقای صالحیتها و شاخصمؤلفه

نولوژی و فناوری، مدیریتی، آموزشی شامل؛ ارزش، انگیزش، تك
باشد؛ که در های شخصیتی میفردی و ویژگیهای میاندانش، مهارت

ها گیریزمینه کاهش شكاف و جلوگیری از انحراف در تصمیم
نماید. توجه ویژه مدیران ارشد دانشگاه کمک بسیار شایانی می

کاربردی به عوامل مهم مدیریتی، تكنولوژی و فناوری،  -جامع علمی
-های بین فردی، موجب میهای شخصیتی و در نهایت مهارتویژگی

های خود در راستای ارتقاء شود که بتوانند به اهداف و برنامه
(. نتایج پژوهش 99ای مدیران آموزشی دست یابند)صالحیت حرفه

ای های حرفهدیگران حاکی از آن است که صالحیت فرزانه و
ها فه اساسی است. این مؤلفهمدیران مدارس متوسطه شامل چهار مؤل

(. 6های روانشناختی، مهارت، دانش و نگرش)عبارتند از: ویژگی
ی اهای حرفهنژاد و تژدان، نشان داد؛ صالحیتنتایج پژوهش سبحانی

توان در سه بعد؛ ای را میمربیان و استادکاران آموزش فنی وحرفه
-های با مؤلفهای تخصصی حرفههای شخصی، صالحیتصالحیت

اعتقادی با  -های اخالقی های؛ )دانش، بینش و مهارت( و صالحیت
های؛) وجدان کاری، توسعه توانمندی، اعتدال اجتماعی، روابط مؤلفه

اجتماعی، انضباط اداری و ایمان درونی( طبقه بندی نمود. چارچوب 
گویه مصداقی نشانگر، تكمیل  14های مذکور به وسیله ابعاد و مؤلفه

 .(93شده است)
 ای معلمانهای حرفهعلیرغم پیامدهای مثبتی که توجه به صالحیت 

به دنبال دارد، این مسأله در آموزش و پرورش کشور کمتر مورد 

3 - Kaiser et al 

4 - Kiemer et al 
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 143...   معلمان ای حرفه صالحیت های مولفه و ابعاد واکاوی 

 1041پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

توجه قرار گرفته و بیشتر صرفاً به بحث آموزش ضمن خدمت 
ای به منزله پرداخته شده است. در حقیقت ارتقای صالحیت حرفه

مت شروع و با آموزش، نظارت یک پیوستاری است که پیش از خد
یابد. این در حالی است و حمایت مسئولین در حین خدمت تداوم می

ریزان و دست اندرکاران تعلیم و که در کشور، کانون توجه برنامه
های پیش از خدمت معلم، معطوف است و تربیت بیشتر به آموزش

ای در حین خدمت، کمتر مورد موضوع ارتقای صالحیت حرفه
ای معلمان در کشور واقع شده است، زیرا رویكرد تربیت حرفهتوجه 

ت های تربییک رویكرد متمرکز سنتی است و مسئول تمام برنامه
باوجود اهمیت این موضوع، در ای، آموزش و پرورش است. حرفه

-ئی محسوس در زمینه کاوش انگارهخال ،بررسی ادبیات این حوزه

خورد و به چشم می1لمانمع ایحیت حرفهالهای مرتبط با امر ص
با توجه  های اندکی در این زمینه وجود دارند.ها و نگارشپژوهش

به مطالب ذکر شده، پژوهش حاضر به منظور ارائه رهنمودها و 
های نظام آموزش و ها و نارساییهایی برای رفع کاستیحلراه

های ویژه در زمینهپرورش ایران در زمینه توجه به معلمان به
ای، توانمندسازی روانشناختی، بهبود نگرش و ت حرفهصالحی

مهارت فراشناختی و باورهای خودکارآمدی و هوش شناختی مورد 
نیاز معلمان پرداخته است. بنابراین محقق در این پژوهش قصد دارد 

ها و ابعاد صالحیت ها، شاخصبه این مسأله بپردازد که: مؤلفه
 اند؟ای معلمان کدامحرفه

 

 روش هامواد و 
روش پژوهش کیفی است. رویكرد کیفی برای پارامترهای غیرقابل 

 تیصالح هایها و شاخصابعاد، مؤلفهکشف  گیری جهتاندازه
پردازد و نگاهی عمیق برای درک وجود و معلمان می یاحرفه

 - یمطالعه کاربرد کی پژوهش نیا همچنین .دارد موضوعماهیت 
. از این لحاظ کاربردی که روشی برای آزمودن باشدیم اکتشافی

، افزودن معلمان یاحرفه تیصالحدر حوزه  های علمیکارایی نظریه
به دانش کاربردی وارائه مجموعه دانش کاربردی تأیید شده دراین 

 یکه به دنبال ارائه مدل . چرادهدزمینه را، مورد بررسی قرار می
تواند یمدل م نین است و امعلما یاحرفه تیصالح در حوزه دیجد
و  ییاجرا یهانهیدر زم رانیا نظام آموزش و پرورش یبرا
 کاربرد داشته باشد. یگذاراستیس

-پژوهش طرح با توجه به های کیفی، جامعهآوری دادهجهت جمع

ریزی درسی و معلمان است؛ موضوع پژوهش که در حوزه برنامه
دانشگاهی)متخصصان در شامل  منابع و مستندات علمی و خبرگان 

ریزی درسی و مطالعات تخصصی و پژوهشی در حوزه حوزه برنامه
براساس  های کیفیآوری دادهجمعجهت معلمان( بوده است. 

-صاحبنظران برنامهشامل  نمونه پژوهش ،یگراندد تئور یمتدولوژ

ه و تا انجام گرفتگیری هدفمند نمونهشیوه درسی و علوم تربیتی، به 
 نفر( ادامه داشته است.  11به اشباع نظری پژوهشگر)رسیدن 

_________________________________ 
1 - Teachers’Professional Competence 

کننده در مصاحبه از لحاظ جنسیت،  های خبرگان  شرکتویژگی
 کار، به شرح جدولمیزان تحصیالت و رشته تحصیلی، شغل و سابقه

 باشد. می 1
 

 های منتخب در مرحله کیفی پژوهشهای نمونهویژگی 1جدول
 درصد فراوانی متغیر

 جنس
 04 6 زن
 64 2 مرد

 تحصیالت
 1 1 کارشناسی ارشد

دکتری و دانشجوی 
 23 10 دکتری

 رشته تحصیلی
 11 13 علوم تربیتی

 13 9 سایر

 شغل

 06 1 استاد دانشگاه
 04 6 مدیر و معلم

 1 1 مشاور
 1 1 کارشناس آموزش

 کارسابقه

 33 1 سال 11تا  14
 1 1 سال 94تا  16
 1 1 سال 91تا  91
 94 3 سال 34تا  96
 96 0 سال به باال 34

شود، اکثر افرادی که مورد مالحظه می 1طور که در جدول همان
مصاحبه قرار گرفتند، تحصیالتی در حد دکتری در رشته علوم تربیتی 

ها استاد اند که کامالً در حوزه پژوهش بوده و شغل اکثر آنداشته
اند؛ که نشان کار داشتهسال، سابقه 11دانشگاه یا معلم بوده و بیش از 

دهد مصاحبه با افراد صاحبنظر و خبره در زمینه پژوهش صورت می
 گرفته است. 

 به روشپژوهش،  مرحله از نیا هایابزار گردآوری داده ها:  داده
ها در گراندد گردآوری دادهگردآوری شده است. گراندد تئوری 

نیمه  عمیق  صاحبهاسناد و ممنابع، تئوری به روش، بررسی 
ها مؤلفه دستیابی به ابعاد، شده است. جهتحاصل ساختاریافته، 

براساس متوسطه،  مدارس ای معلمان های صالحیت حرفهوشاخص
ها، ی، منابع موجود از جمله کتابگراندد تئور یفیک یمتدولوژ

های انجام شده مقاالت علمی معتبر در نشریات تخصصی و پژوهش
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. سپس  با تحلیل  پیرامون موضوع،

محتوای اسناد باال دستی ازجمله سند تحول آموزش و پرورش، 
ای معلمان، های صالحیت حرفهها و شاخصمواردی از ابعاد، مؤلفه

های گردآوری شده در واقع اجزای دادهمشاهده و شناسایی شد. 
د. بنابراین در نخستین دهندر دست تدوین را تشكیل می مدل سازنده

 پژوهشگر با شناسایی مفاهیم مستتر در دل این مجموعه، قدم
نموده ترین اجزاء مفهومی تقسیم گردآوری شده، آن را به کوچک

. این فرآیند را که نخستین گام در تحلیل داده در گراندد تئوری است
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در نخستین مرحله . نامندشود اصطالحاً کدگذاری میمحسوب می
شود پژوهشگر با مرور کدگذاری که کدگذاری باز نامیده میاز 

که مفاهیم مستتر در  نمودهردآوری شده تالش گهای مجموعه داده
ا پژوهشگر ب به این معنی است کهباز کد گذاری آن را باز شناسد. 

و محدودیتی برای تعیین پرداخته ذهنی باز به نامگذاری مفاهیم 
 کدگذاری باز تجزیه مجموعه دادههدف از  نشده است.کدها قائل 

در ترین اجزاء مفهومی ممكن است. گردآوری شده به کوچک
-شده از دل دادهمفاهیم استخراج(، کدگذاری محوریمرحله بعدی )

در کدگذاری محوری فرآیند اختصاص کد به . استشده مقایسه ها، 
و شكلی  شدهاز حالت کامالً باز خارج  ،مفاهیم موجود در داده

 ،. در واقع پس از انجام کدگذاری بازگرفته استیده به خود گز
و  نمودهها را مشخص پژوهشگر محورهای اصلی در مجموعه داده

. داده استمرحله بعدی کدگذاری را حول این محورها انجام 
با توجه به کدها  (،کدگذاری انتخابی)درآخرین مرحله از کدگذاری

بل به استحكام بیشتر فرایند و مفاهیم شناسایی شده در دو مرحله ق
وری هایی که در تدوین تئو با تأکید بر بخش پرداخته شدهکدگذاری 

ست. ها پرداخته اداده بندیستهدتری ایفاء کنند به توانند نقش مهممی
ها به زمان با گردآوری داده پژوهشگر همالزم به ذکر است که 

یان به باست.  رداختهپها و تفسیر خود از تعامل با داده ثبت اندیشه
برداری یا یادداشتبه کمک ها دیگر تعامل مستمر با داده

ار کپژوهشگر . شده استمند تدوین برداری به شكلی نظامفیش
های تكراری برسد، ادامه که به داده ها را تا زمانیگردآوری داده

نفر از افراد صاحبنظر و  11با  پژوهشگرداده است. در این مرحله 
-مصاحبهادامه  نمود کهاطمینان حاصل  خبره مصاحبه انجام داده و

توان . به طور خالصه میافزایدهای او نمیای به دانستهچیز تازهها، 
 فرایند اجرای گراندد تئوری را به شكل زیر تبیین نمود)مهرابی و

 (.1324دیگران ،

 
 (1324دیگران ،  مدل توسعه یافته فرایند اجرای گراندد تئوری)مهرابی و 1شكل

محتوای مصاحبه براساس اهداف و سؤاالت  در پژوهش حاضر،
پژوهش طراحی شده و جهت مصاحبه عمیق با متخصصان در زمینه 

-مصاحبه ای معلمان مورد استفاده قرار گرفته است.صالحیت حرفه

صورت گرفته  1322لغایت اسفندماه  ها در فاصلة زمانی مهرماه
 ند سؤالها با استفاده از رویكرد کیفی شامل چاست. این مصاحبه

 ای معلمانعنوان راهنمای مصاحبه مرتبط با صالحیت حرفهکلی به
شروع شد که به عنوان چارچوب اولیه برای آغاز مصاحبه 

( و از دل پاسخ مصاحبه شونده، سؤاالت بعدی طراحی 3-3بود)جدول
یافت. برای انجام مصاحبه ابتدا شد و در جریان مصاحبه توسعه 

به با معرفی پژوهشگر و زمینه مصاحبه هماهنگی الزم برای مصاح
انجام شد تا مصاحبه شوندگان یک ایده کلی در مورد موضوع 

شوندگان با پشتوانه تخصص و تجارب پژوهش داشته باشند؛ مصاحبه
جا که تشخیص خود درزمینه موضوع پژوهش، مختار بودند تا آن

ای هدهند به تشریح و توصیف جواب خود بپردازند. براساس پاسخمی
موضوع اصلی نزدیک تر شده و بهشوندگان، سؤاالت جزییمصاحبه

ها برحسب های حضوری مدت زمان مصاحبهشد. در مصاحبهمی
 14-34ها کنندگان برحسب موقعیت آنشرایط و تمایل شرکت

ها اشباع نظری بوده است. سؤاالت دقیقه بود و مبنای اتمام مصاحبه
 ده است.بو 9اولیه مصاحبه به شرح جدول

 
 فرایند مصاحبه هایالؤس 9جدول 

 سؤال ردیف

ای معلمان مدارس تعریف شما از صالحیت حرفه 1
 دخترانه مقطع متوسطه شهر تهران چیست؟

9 
های ها، مؤلفهبه نظر شما ابعاد به نظر شما شاخص

ای معلمان مدارس تشكیل دهنده ابعاد صالحیت حرفه
 اند؟کدامدخترانه مقطع متوسطه شهر تهران 

 معلمان یحرفه ا تیصالحبه نظر شما چه عواملی بر  3
 تاثیر دارد؟مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهرتهران 

0 
معلمان  یحرفه ا تیصالحبه نظر شما پیامدهای 

 اند؟کدام مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهرتهران

1 
 هایها، بسترها و تسهیل کنندهبه نظر شما زیرساخت

معلمان مدارس دخترانه  یاحرفه تیصالحارتقای 
 اند؟کداممقطع متوسطه شهر تهران 

6 
 تیصالحهای ارتقای به نظر شما موانع و بازدارنده

معلمان مدارس دخترانه مقطع متوسطه  یاحرفه
 اند؟کدامشهرتهران 

هایی برای حفظ پویایی مصاحبه و هدایت عالوه بر موارد فوق سؤال
گرفت که ژوهش در جریان مصاحبه شكل میآن به سمت اهداف پ

شد. به دلیل اقتضایی و متنوع بودن، این از مصاحبه شونده پرسیده می
 اند.آورده نشده 9سؤاالت در جدول 

 فی :های کیپایایی و روایی بخش کیفی پژوهش: الف( ارزیابی یافته
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 140...   معلمان ای حرفه صالحیت های مولفه و ابعاد واکاوی 

 1041پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

را مانند « قابلیت اعتماد» مفهوم  1گابا و لینكلن1214در دهه 
ری برای جایگزینی روایی و پایایی مطرح کردند، تا به کمک معیا

این  .آن دقت علمی را در پژوهش کیفی مورد ارزیابی قرار دهند
و  0، اتكاپذیری3، انتقال پذیری9مفهوم از چهار عنصر اعتبارپذیری

(. پژوهشگران برای تأیید دقت 90تشكیل شده است) 1تأییدپذیری
استفاده از مفهوم قابلیت اعتماد و های کیفی با علمی در پژوهش

عناصر چندگانه آن، راهبردهایی گوناگون همچون استفاده از 
کننده در پژوهش )مصاحبه تكنیک بازبینی از سوی مشارکت

، ممیزی  6هم تنیدگیشوندگان(، بازبینی از سوی همكاران ، در
، خودبازبینی پژوهشگر، تحلیل موارد منفی، بسندگی منابع  1بیرونی

ارجاع شده، کنارگذاشتن عقاید پژوهشگر، داوری طرح یا داوری در 
طول انجام پژوهش، جستجوی شواهد ناسازوار، اعتبار پژوهشگر، 
توصیف دقیق شرایط انجام مطالعه، کمینه دو نفر برای انجام 

-مصاحبه به صورت جداگانه، اما موازی با یكدیگر و مقایسه یافته

(. در این پژوهش، 91اند )ده قرار دادههای پژوهشگران را مورد استفا
ها و یابی از کیفیت دادهبرای سنجش بسندگی پژوهش و اطمینان

تفسیرهای صورت گرفته، ترکیبی از معیارها و راهبردهای یادشده 
( استفاده از این معیارها را 3مورد استفاده قرار گرفته است. جدول )

 دهد.نشان می

 
 های کیفی)روایی و اعتبار(ارزیابی یافته 3جدول 

 کار گرفته شدههای بهتكنیک مفهوم سازی معیار

 اعتبارپذیری

در پژوهش کمی است « روایی درونی»این مفهوم جایگزین مفهوم 
که از طریق آن، پژوهشگران به دنبال اثبات اطمینان به درستی 

ها و نتایج هایشان هستند. به این معنا که آن چه در یافتهیافته
گردد، همانی باشد که در نظر پژوهش از سوی پژوهشگر بیان می

 و ذهن پاسخگو بوده است.

ای از سخنان مصاحبه شونده در پایان هر ارائه خالصه -
 مصاحبه برای اطمینان از درستی مطالب بیان شده.

کننده در  اعضای مشارکتها از سوی بازبینی یافته -
 پژوهش و بازبینی همكاران پژوهشی.

ها ازافراد گوناگون واستفاده از منابع گردآوری داده-
 ها(.تخصصی )به هم تنیدگی منابع داده

 انتقال پذیری

در پژوهش کمی است « روایی بیرونی»این مفهوم جایگزین مفهوم 
 تصویر مفصل ازکه ازطریق آن، پژوهشگران به دنبال ارایه یک 

ای که پژوهش درآن انجام شده است، هستند و به معنای زمینه
 های پژوهش در مكان یا شرایط دیگر است.امكان کاربرد یافته

توصیف دقیق شرایط انجام پژوهش و شرکت کنندگان و -
یرد کند تا تصمیم بگانتشار نتایج آن، به خواننده کمک می

معه مربوط به خواننده که نتایج مطالعه منتشرشده در جا
 تواند کاربرد داشته باشد یا خیر؟می

 اتكاپذیری

در پژوهش کمی است و به « پایایی»این مفهوم جایگزین مفهوم 
های پژوهش است، در معنای وجود پایداری بنیادی در داده

های پژوهش در زمان ها و شرایط گوناگون حقیقت به ثبات یافته
 اشاره دارد.

 ها،جریان مصاحبه برای گردآوری دادههدایت دقیق -
ممیزی بیرونی و بررسی و پیگیری روش ثبت همه  -

فرآیندهای گردآوری، تحلیل و تفسیر اطالعات از سوی 
 فرد متخصص خارج از پژوهش.

بازبینی مطالب در دو مرحله )حین و پایان( و مستند  -
 دست آمده ازمصاحبه .های بهسازی داده

 تأییدپذیری

در پژوهش کمی است و به « عینیت»فهوم جایگزین مفهوم این م
این معنا است که تفسیرهای انجام شده در پژوهش کیفی به جای 
تأکید برعینیت، باید تأییدپذیر و برآمده ازنظر مصاحبه شوندگان 

 باشد و ازسوگیری پژوهشگر، به دور باشد.

-بررسی و تأیید بیشتر مصاحبه شوندگان از ابعاد ومقوله -

 ها.های به دست آمده از تحلیل محتوای مصاحبه

 :ترکیب و تلفیق()تكنیک مثلث سازی ب( 
هدف از دقت علمی در  .برای افزایش دقت علمی تحقیق است یروش 

 درستی بیانگر تجربیات واقعی مشارکتهمطالعه کیفی این است که ب
رای ها باستفاده از منابع متعدد دادهسازی به مثلث .کنندگان باشد

دهد، اشاره دارد. ترسیم نتایج، در مورد آن چه حقیقت را تشكیل می
های اصلی )ذاتی( است که ناشی هدف مثلث سازی، غلبه به سوگیری

گر و یا یک تئوری در کار گرفتن یک روش، یک مشاهدههاز ب

_________________________________ 
1  - Guba & Lincoln 

2- Credibility 

3- Transferability 

4  - Dependability 

ر یک مطالعه کار بردن رویكردهای متعدد دهباشد. بمطالعات می
ت زیرا قدر ؛تواند منجر به افزایش اعتماد و اعتبار اطالعات گرددمی

همچنین محققین . دهدیک روش، ضعف روش دیگر را پوشش می
ها و یا اطمینان های مثلث سازی به منظور تأیید یافتهاز انواع روش

 یالدنیو ر الیاستروبرت اسپز)نمایندها استفاده میاز کامل بودن آن
های مثلث سازی برای تحقیقات کیفی روش(. 9411، 1کارپنتر

 :عبارتند از

5- Confirmability 

6- Entanglement 

7- External Audit 

8-Streubert Speziale  & Rinaldi Carpenter 
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ها در به استفاده از منابع متعدد داده -ها ( مثلث سازی منابع داده1
 اشاره دارد.  مطالعه

کار گرفتن بیش از یک پژوهشگر برای هب -( مثلث سازی محقق 9
  .باشدها میآوری، تجزیه، تحلیل یا تفسیر دادهجمع

های متعدد برای استفاده از دیدگاه -(( مثلث سازی نظریه)تئوری3 
 . هاستتفسیر داده

آوری های متعدد برای جمعاستفاده از روش -سازی روش ( مثلث0 
 (.9441، 1)بوسول و کاننها مانند مصاحبه و مشاهده استداده

سازی، دقت علمی نتایج با روش مثلثدرپژوهش حاضر، محقق 
ه، استفاده ها در مطالعاستفاده از منابع متعدد داده بارا خود  مطالعه

های حاصل از یافته ،رویكردهای متعدد در مطالعهها ویتئوراز 
سی برر خبرگان ومتخصصین،مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 

ها توسط دو های مصاحبهکدگذاری داده ،متون علمی تخصصی
ش ها؛ افزایمتعدد برای تفسیر دادههای استفاده از دیدگاهمتخصص و
 .داده است

 :پایایی در مصاحبهج( 
برداری و تحلیل مطرح در مراحلی چون موقعیت مصاحبه، نسخه

به چگونگی هدایت  ،شوندهدر پایایی مصاحبهچنین همگردد. می
برداری نیز باید به پایایی درون شود. در پایایی نسخهسؤاالت اشاره می

انجام شده حین تایپ متون توسط دو فرد  یهایسینونسخه یموضوع
ها نیز توجه به درصدهای بندی مصاحبهتوجه نمود. در طول طبقه

گزارش داده شده توسط دو نفر کدگذار، روشی برای تعیین پایایی 
 64 دیباکه دو کدگذار) ی)درصد( توافق درون موضوع است. میزان

)کنترل تحلیل( نیز ( در مورد یک مصاحبه باشد درصد یا بیشتر
. در پژوهش کنونی از پایایی بازآزمون روشی برای پایایی تحلیل است

ی، با محاسبه درون موضوعهای انجام گرفته و روش توافق مصاحبه
 ضریب توافق کاپا استفاده شده است.

  :هاصاحبهم پایایی کدگذاری
ند چ های انجام گرفتهبرای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبه

در یک  هاآنعنوان نمونه انتخاب شده و هر کدام از مصاحبه به
فاصله زمانی کوتاه و مشخص دوباره کُدگذاری شد. سپس کُدهای 

ها با هم مشخص شده در دو فاصله زمانی برای هر کدام از مصاحبه
مقایسه شدند. روش بازآزمایی برای ارزیابی ثبات کدگذاری 

ها، کدهایی که هر کدام از مصاحبه رود. درپژوهشگر به کار می
وکدهای « موافق»در دو فاصله زمانی با هم مشابه هستند، با عنوان 

ی برای تعیین پایای مشخص شدند. سپس« مخالف»غیرمشابه با عنوان 
استفاده شد.  9ها، از ضریب درون موضوعی کاپاصاحبهم کدگذاری

گیری )توسط دو توان میزان توافق دواندازهاز طریق این ضریب، می
مورد تحلیل   Spss-22افزار ها در نرمدادهنفر( را ارزیابی کرد. 

 قرار گرفت. 

 
Kappa=

𝑝𝑜−𝑝𝑒

1−𝑝𝑒
 

  در این فرمول:

POدرصد توافق مشاهده شده = 
Peدرصد توافق مورد انتظار = 

 
 کاپا آماره 0جدول

  آماره کاپا خطای معیار آماره T داریسطح معنی
 معیار توافق 191/4 114/4 101/0 444/4
 تعداد 01   

 اهاعتمادپذیری ضریب کاپا در میزان توافق بین کدگذاری 1جدول 
 مقدار آماره کاپا  قدرت توافق 

 کمتر از صفر  ضعیف 
  4-9/4 کم 

 91/4- 0/4 متوسط ازترپایین
 01/4- 64/4 متوسط 

 61/4- 14/4 خوب
 11/4 -1 عالی

 (9410منبع: گویت )
است. با توجه  191/4برابر ضریب کاپا،  0های جدول براساس داده

، ضریب توافق بین دو کد گذار از لحاظ  41/4، در سطح Tبه آماره 
، در  1ی محاسبه شده، در جدولضریب کاپا دار است.آماری معنی

 یذارکدگتوان نتیجه گرفت که قرار دارد. بنابراین میمرتبه خوب 
 الزم برخوردار بوده است. پایایی ا ازهصاحبهم

 
_________________________________ 

1  - Boswell  & Cannon 

 یافته ها
های حاصل از مصاحبه: اطالعات پژوهش حاضر، در تحلیل داده

ای معلمان، بر اساس منابع و اسناد معتبر علمی زمینه صالحیت حرفه
ساختاریافته با صاحبنظران و و همچنین با اجرای مصاحبه نیمه 

 خبرگان علوم تربیتی گردآوری شد.
با مرور مرحله اول :کدگذاری باز:در این مرحله پژوهشگر 

از مبانی نظری پژوهش و مصاحبه ردآوری شدهگهای مجموعه داده
به  ایی نموده وبا ذهنی بازشناس ها رامفاهیم مستتر درآن های عمیق،

ن تعییست وبدون هیچ محدودیتی برای پرداخته انامگذاری مفاهیم 
ترین اجزاء مفهومی گردآوری شده به کوچک مجموعه داده، کدها

آوری شده دراجرای این مرحله مطالب جمع .تجزیه شده استممكن 
ها عناوین در جدولی نوشته شد و در دو مرحله، برای هریک از آن

دوم مناسبی انتخاب شد. مرحله اول توسط خود محقق و مرحله 
توسط یكی از افراد متخصص و صاجبنظر و درادامه عناوین مشترک 

2- Interclass correlation Kappa 
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 141...   معلمان ای حرفه صالحیت های مولفه و ابعاد واکاوی 

 1041پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 141تثبیت وعناوین مغایرومتفاوت اصالح گردید. در این مرحله 
 ، استخراج شد.6کد اولیه به شرح جدول 

 
 هاکد گذاری باز داده 6جدول

 کد مصاحبه مبانی نظری مفهوم)کد باز( ردیف

 و هاارزش، هاتوانایی نسبت بهاطالعات  1
 آموزاندانش عالئق

و  9440؛ حاتمی،9413(؛)هنتلی،9413؛کانتر)(9412)1گورایاوچن
 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به 9444وهمكاران ،مارتینت

I1, I5, I6, 

I7,I10 
 I3, I13, I14 (.1321از ماجدی، نقل ؛ به9413( ؛ )هنتلی، 9411) 9بلومک آموزاندانش آگاهی ازروانشناسی رشد 9

به روز تخصصی و برخورداری از دانش  3
 های تدریسروش

(؛ 9413) 0(؛ کومار9416) 3همكاران  ؛روهاتگی و(1321کاوسی)
 (؛9413)1کانتر و همكاران

؛  9413؛ واعظی،9411؛فرزانه،  9442کریمی، )
از نقل ؛ به9449؛ لینگارد،  9441؛کاستر وهمكاران، 9441رئوف)

 (.1321ماجدی، 

I3, I8, I12 

 و هنر معلمی فنون تعلیم آشنایی با 0

؛ (9411) 6مارکیک و (؛ ایلكز9413کانتر و همكاران)
نقل ؛ به9414،آلترمن ؛9444؛قورچیان،9442کریمی،(

 (1311)عرفانی و (؛ دیانتی1321ازماجدی،
- 

آموزان و )همكاران، دانشدرک دیگران 1
 اولیا(

 ؛)کاستر و(9411ایلكزومارکیک)(؛ 1322احمدی)

 9449؛  لینگارد،9414،آلترمن؛9442؛ کریمی، 19441همكاران،
 (.1321؛ به نقل از ماجدی، 9444وهمكاران، ومارتینت

- 

 ط با اولیابرقراری ارتبا 6
نقل از ماجدی، ؛ به9449ولینگارد،9414،آلترمن؛ 9442)کریمی، 

1321.) 
- 

 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9444؛ قورچیان، 9442)کریمی،  آموزانط با دانشبرقراری ارتبا 1
I1,I3,I6,، 

I8،I11 

1 
وتشریک مساعی با ثر ؤمط برقراری ارتبا

 همكاران
نقل از ؛ به 9444( ؛ )مارتینت وهمكاران،9411مارکیک) و ایلكز

 I1,I2,I8,I12 (.1321ماجدی، 

 به رشته تخصصیط تسل 2
؛ کریمی، 9441همكاران، کاستر و (؛  (1321کاوسی)

 (.1321نقل از ماجدی، ؛  به9449لینگارد، و 9441؛رئوف،9442
I3, I4, I5, 

I11 

 ,I3, I4, I5 (.1321به نقل ازماجدی، 9413)واعظی، ینش موجود جهانآگاهی از دا 14

I11 

 دانش استفاده از فناوری در یادگیری 11

؛ کریمی، 9441( ؛ )کاستر و همكاران، 9413کانتر  وهمكاران)
نقل از ماجدی، ؛ به9411؛فرزانه وهمكاران، 9411؛ یونسكو،9442
1321.) 

- 

های سازندگی فردی خود و خلق روش 19
 جدید

 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9441)رئوف، 

I1, I4, I5, 

I6, I7, I8, 

I14 

13 
 تدریس ی و آمادگیزریامهنبر تمهار

 کردن

 ؛ )کریمی(9411مارکیک) و (؛ ایلكز9413کانتر و همكاران)

( 1321نقل از ماجدی، ؛ به9414،آلترمن؛ 9444؛ قورچیان،9442،
 (1311)عرفانی  و ؛ دیانتی

I5, I6, I7 

 - (1321نقل از ماجدی، ؛ به 9414،آلترمن) عنوان راهنمای یادگیریبه ممعل 10

_________________________________ 
1 - Guraya & Chen 
2 - Blömeke 

3 - Rohatgi et al 

4 - Kumar 

5 - Kunter et al 

6 - Eilks  & Markic 

7 - Koster et al 
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 I2, I4, I6 (.1321؛به نقل از ماجدی، 9442؛ )کریمی،  (1321کاوسی) درجریان آموزشآموزان دانش مشارکت 11

 مهارت و آن نقادی و مطالب تحلیل 16

 آموزان دانش در توانایی این توسعه

؛به نقل از 9440؛حاتمی،9442؛ کریمی،9414، آلترمن)
 (.1321ماجدی،

 

I6, I8, I10,  

I2, I4 

11 
 دانش، پیشینه و هازمینه پیش اطالع از

 اصالح و تغییر توانایی و آموزاندانش

 کار در آن
 (9441هانتلی)

I10, I8, I1, 

I3, I4 

 ارزشیابی چندگانه هایمهارت و دانش 11

؛به نقل از 9440؛حاتمی، 9442؛کریمی،9411)یونسكو،
 (.1321ماجدی،

 

I3, I1, I5, 

I14,  I3 

12 
و ی ت تحصیلفپیشر مایی ارزیابی منظنتوا

 آن هجتین گزارش
نقل ؛ به 9440؛ حاتمی،  9442(؛ )کریمی،9416همكاران) نتلند و

 (.1321از ماجدی، 
I1, I3,I5, 

I14 

94 
 ارزیابی تحلیل،)خودارزیابیتوانایی 

 (آن اثربخشی وتقویت خود هایفعالیت
 (.1321؛به نقل از ماجدی،9442)کریمی، 

 
I1, I2, I7, 

I10 

91 
 از اطالع و تحقیق هایمهارت و دانش

 و تدریس دربارة اخیر هایپژوهش
 یادگیری

؛ لینگارد،  9441؛ کاستر وهمكاران،  9441؛ رئوف،9413)واعظی،
 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9449

 

I2, I6, I10, 

I20 

99 
 توانایی و خود دانش روزآمدسازی

 و ها، عقایدیافته با خود دانش تطبیق،
 جدید هایتئوری

 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9442)کریمی،

 
I6, I1, I14 

 در فناوری از استفاده مهارت و دانش 93
 یادگیری فرایند

 9442؛ کریمی،9441( ؛ )کاستر و همكاران،9411)1چنكونیكیت
 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9411؛ یونسكو،

I11, I7, 

I10, I3, I10 

90 
 آموزان وی درسی دانشبرنامه اطالعات از

زمینه  های تدریس دراستفاده از روش
 محیطی متغیر

؛ 9441؛ کاستر وهمكاران،9441؛ رئوف، 9413)واعظی،
 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به 9449لینگارد،

 

I8, I3,  I3, 

I12, I2 

پرورش خالقیت و مهارت حل مسأله  91
 ,I5, I9, I10 (1321نقل از ماجدی، ؛ به9449؛ )لینگارد، (9412)  چن و گورایا آموزاندانش

I11, I14 

 آموزاندانش یادگیری تعهد به 96
 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به 9442؛ )کریمی، (1322)احمدی

 

I2, I3,I8, 

I12 

 آموزان دانش فردی برابری به احترام 91

 

 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9442؛ )کریمی، (9416شبانی))

 

I4, I5, I7, 

I8, I9, I11, 

I12, I13 
 - (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9441)دانشگاه آیووا، آموز محوریشنداو بینش دیدگاه  91

 فرهنگی، قومی، هایتشخیص تفاوت 92

 هانآاحترام به  آموزان و مذهبی دانش
 (1320احمدآباد) زادهقلی)

I4 ,I5, I6, 

I7,I8 

 - جامعهفرهنگ  بهتعهد  34
I5, I11, I4, 

I13 

 (1320تژدان) و نژادسبحانی تدریس و آموزان دانش عالقه به و عشق 31
I1, I2, I3, 

I7,   I11 

39 
 آموزان و دانش فردی هایتفاوتدرک 

 تدریس تساوی در و عدالترعایت 
؛ مارتینت و  9440؛حاتمی، 9442؛ کریمی،9413)هنتلی،

 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9444همكاران،

I8, I7, I11,  

I5 

 بردباری، کنجكاوی، تقویت حس 33

 آموزان دانش در نیكویی و صداقت
 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9442)کریمی،

 

I7, I3, I9, 

I12,  I2 

_________________________________ 
1 - Nikitchenko 
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 1041پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 عمر طول در یادگیری بهاعتقاد  30
( ؛ 9413( ؛ کانتروهمكاران )9410) 1؛ مولدر(1321کاوسی)

نقل از ماجدی، ؛ به9442؛ )کریمی،1323فرزانه وهمكاران، 
1321.) 

I1, I9, I13 

 - (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9442)کریمی، آموزانشنمشاوره و هدایت دا 31

 با ارتباط و درس ارائه در خالقیت 36
 فراگیران

- 
I11, I3, 

I14, I12, I9 

 طریق از آموزاندانش به بخشی الهام 31

 الگو افراد معرفی
- 

I10, I1, 

I12, I14 

 (.1321ماجدی، نقل از ؛ به9444)قورچیان، درس سازماندهی و ریزی برنامه توانایی 31
I6, I7, I5, 

I7 

 آموزان دانش در انگیزه ایجاد توانایی 04
نقل از ماجدی، ؛ به9442( ؛ )کریمی،1323فرزانه وهمكاران )

1321.) 
I1, I5,I7 

همكاران  و اسدیان (؛9413)3اورا(؛ نام9411) 9استاخیو و بویكو زمان از بهینه استفاده توانایی 01
 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به 9411؛ )یونسكو، (1326)

I11, I8, I4, 

I9 

برای  نمودن دانش آموزان  درگیر توانایی 09
 کمک به تدریس

 9449؛ لینگارد،9442؛ )کریمی،(9411بالما )؛ ندی (1321کاوسی)
 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9444؛ مارتینت و همكاران،

I4, I2, I6 

 کار هایروش از استفاده توانایی 03

 والدین با و درس کالس در مشارکتی
؛  مارتینت و 9449؛ لینگارد،9442کریمی،(؛ (9411بالما )ندی

 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9444همكاران،

I4, I2, I8,  

I3, I9 

 - (1323محمدی)شاه آموزانتشویق و ترغیب دانش 00

 همكاران توانایی برقراری ارتباط با 01

 وهمفكری
نقل از ماجدی، ؛ به9444؛ مارتینت و همكاران، 9449)لینگارد،

1321.) 

I8, I2,  I12, 

I1 

 دانش با مناسب انسانی تعامل توانایی 06

 همكاران و آموزان

؛ مارتینت و 9444؛ قورچیان، 9442؛کریمی، 9449)لینگارد،
 (.1321نقل از ماجدی، ؛به 9444همكاران،

 

I11, I1,  I3, 

I8, I6 

01 
-فعالیت ابییباز و ارزیابی تحلیل، توانایی

 آن اثربخشی تقویت و خود های
 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9442؛ کریمی،9413)واعظی،

 
I2, I1, I10, 

I7 

در جریان  وآورینقیت و الخابتكار،  01
 تدریس

نقل از ماجدی، ؛به 9440؛ حاتمی،9442(؛ )کریمی،1322احمدی))
1321.) 

I11, I3, I4, 

I5, I6, I7, 

I8, I9 I12, 

I14 

02 
(، بیان درت)قکردن عرضه در مهارت
 دانش اظهارنظرهای به دادن گوش

 آموزان

نقل از ماجدی، ؛به9444؛ مارتینت و همكاران،9449)لینگارد،
1321.) 

 

I5, I11, I4, 

I13 

 شخصیت شكوفایی، خود پرورش توانایی 14

 آموزان دانش شهروندی مسئولیت و
- I1, I2, I11, 

I7,  I3 

11 
 و آموزان دانش منظم به بازخوردهای

 دانش تحصیلی پیشرفت هدایت و والدین

 آموزان

نقل از ماجدی، ؛به9440؛ حاتمی، 9442؛ کریمی،9411)یونسكو،
1321.) 

 

I8, I7, I11, 

I20 

 ,I7, I3, I9 (9411بالما )ندی مشارکت معلمان با یكدیگر 19

I12,  I3 

نسبت به  معلماناحساس مسئولیت  13
 وظایف خود

- I2, I6, I10, 

I12 

_________________________________ 
1  - Mulder 

2  - Stakhiv & Boiko 

3 - Noom-Ura 
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درک عواطف همكاران و همدردی با  10
 ,I10, I6, I5 - هاآن

I1, I7 

 (.1321نقل از ماجدی، ؛به9441)رئوف، نگریمثبت اندیشی بیشتر از منفی 11

 
I13, I14,  

I3 

باورهای مناسب و سازگار درباره مقاصد  16
 های جامعهو هدف

 ,I4 (.1321نقل از ماجدی، ؛به 9441؛ )رئوف، (1322احمدی))

I5,I11,I13 

آشنایی با آداب اجتماعی و عمل به آن در  11
 تعامالت اجتماعی خود

 ,I12, I5 (.1321نقل از ماجدی، ؛به9444؛ قورچیان،9442)کریمی،

I14, I2, I11 

11 
نسبت به شغل خود و احساس تعلق  متعهد

 - خاطر
I3, I4, I11, 

I5 

 I12, I8, I3  دارای عزت نفس 12

نقل از ماجدی، ؛به9440؛حاتمی، 9442؛ کریمی،9414، آلترمن) بصیرت و خرد ورزی 64
1321.) 

I10, I9, I1, 

I13, I11 

دارای دیدی انتقادی نسبت به انتقاد  61
 دیگران

نقل از ماجدی، ؛به9440؛حاتمی، 9442؛ کریمی،9414، آلترمن)
1321.) 

I6, I8, I10,  

I2, I4 

69 
دارای دانش حرفه ای متناسب با مقطع 

 تدریسی خود
؛ 9441؛ کاستر وهمكاران، 9441؛رئوف، 9413)واعظی،
 (.1321نقل از ماجدی، ؛به9449لینگارد،

I10, I8, I1, 

I3, I4 

63 
بهبود محیط تدریس )کالس درس، محیط 

 - مدرسه(
I3, I1, I5, 

I14,  I3 

نسبت به شغل و استدالل ای تعهد حرفه 60
 ,I7, I5, I1 - تمام مسایل شغلی خود

I7 

پویا و فعال و احساس مالكیت در زمینه  61
 ,I11, I8, I4 - تدریس و نحوه ارائه آن به  دانش آموزان،

I9 

برخورداری از سواد علمی و اخالقی  66
 I4, I2, I6 - مناسب  و انتقال آن به دانش آموزان

 ها وتعامل بابا خانواده تنگاتنگارتباط  61
 ,I4, I2 (.1321نقل از ماجدی، ؛به 9442؛ کریمی،9414، آلترمن) آنها در جلسات هفتگی

 و آموزشیظامنهای ویژگیاز آگاهی  61
 مدرسه ینساختارسازما

 I8, I2, I1 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9442)کریمی،

؛ مارتینت 9449؛ لینگارد، 9442؛ )کریمی،(9411بالما )ندی با یكدیگر مشارکت معلمان 62
 (.1321نقل از ماجدی، ؛به9444وهمكاران، 

I2, I1 

14 
ارائه یادگیری با برنامه ریزی به دانش 

 ,I11, I1 (.1321نقل از ماجدی، ؛به9444)قورچیان، آموزان

 (.1321نقل از ماجدی، ؛به9444)قورچیان، عمل مطابق راهنمای دروس 11
I6, I9, I3, 

I21 

 I5, I8,   I4 (.1321نقل از ماجدی، ؛به9444)قورچیان، گام برداشتن در جهت اهداف درسی 19

معنا بخشیدن به تجارب یادگیری دانش  13
 های مختلفآموزان، به روش

- 
I1, I2, I11, 

I7,  I3 

10 
ترغیب دانش آموزان نسبت به زندگی و 

 - یادگیری و تحصیل
I8, I7, I11,  

I5 

11 
طرح ریزی برنامه درسی براساس نیاز 

 - دانش آموزان
I7, I3, I9, 

I12,  I2 

نقل از ماجدی، ؛به9440؛ حاتمی،9442؛کریمی،9411)یونسكو، ارزشیابی برنامه درسی به صورت تكوینی 16
1321.) 

I1, I9, I13 
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 1041پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

نقل از ماجدی، ؛به9440؛ حاتمی،9442؛کریمی،9411)یونسكو، اهمیت به ارزشیابی 11
1321.) 

I3, I7,  I12 

استفاده ازخود ارزیابی برای خود ودانش  11
 (.1321نقل از ماجدی، ؛به9442؛ کریمی،9413)واعظی، اموزان

I11, I3, 

I14, I12, I9 

همكاری مدیر و کارکنان مدرسه با دانش  12
 آموزان

نقل از ماجدی، ؛به9444؛ مارتینت و همكاران،9449)لینگارد،
1321.) 

I10, I1, 

I12, I14 

نقل از ماجدی، ؛به9444؛ مارتینت و همكاران،9449)لینگارد، ارتباط مستمر اعضای مدرسه با یكدیگر 14
1321.) 

I7, I5, I1, 

I7 

11 
استفاده از فناوریهای نوین در بهبود 

 - یادگیری
I7, I5, I1, 

I7 

 (1323فرزانه و همكاران) جدید هایفناوری یادگیری 19
I6, I9, I3, 

I21 

معلمان و  بین اجتماعی هایایجاد شبكه 13
 مدیران

نقل از ماجدی، ؛به9444؛ مارتینت و همكاران،9449)لینگارد،
1321.) 

 

I5, I11, I4, 

I13 

 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9442؛ کریمی،9414،آلترمن) هاتماس با خانواده 10

 
I4, I2, I6 

11 
های اجتماعی شرکت در همایش

 - دراولویت کاری
I10, I9, I1, 

I13, I11 

16 
کمک به آگاه سازی تربیتی خود، با 

 - ایارتقای صالحیت حرفه
I12, I3, I2, 

I8,  I3 

 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9442؛کریمی، 9413)واعظی، بهسازی مستمر جسم، تفكر و نگرش خود 11

 

I13, I9, I5, 

I4, I12 

-ارتقای تفكر انتقادی در خود و دانش 11

 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9442؛کریمی، 9413)واعظی، آموزان
I10, I6, I5, 

I1, I7 

؛  مارتینت و 9449؛ لینگارد،9442کریمی،(؛ (9411بالما )ندی مدرسه در کارگروهی  روحیه توسعه 12
 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9444همكاران،

I12, I5, 

I14, I2, I11 

خودکارآمدانه درخود تقویت باورهای  24
 ودانش آموزان

نقل از ماجدی، ؛به9440؛حاتمی، 9442؛ کریمی،9414، آلترمن)
1321.) 

I3, I4, I11, 

I5 

تقویت روحیه کاوشگری در دانش  21
 آموزان

نقل از ماجدی، ؛به9440؛حاتمی، 9442؛ کریمی،9414، آلترمن)
1321.) 

I12, I8, I3 

 دانش فكری پذیری کمک به انعطاف 29
 آموزان

نقل از ماجدی، ؛به9440؛حاتمی، 9442؛ کریمی،9414، آلترمن)
1321.) 

I10, I9, I1, 

I13, I11 

 - اجتماعات متفاوت و ها آموزش فرهنگ 23
I6, I8, I10,  

I2, I4 

 هامهارت در استفاده از فناوری 20
نقل از ماجدی، ؛به9411؛ فرزانه،9442؛کریمی،9411)یونسكو،

1321.) 

I10, I8, I1, 

I3, I4 

 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9442 9413)واعظی، شناخت اکثر تجهیزات فناورانه جدید 21
I3, I1, I5, 

I14,  I3 

ترغیب به آموزشهای ضمن خدمت برای  26
 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9442 9413)واعظی، ارتقای سطح فناوری خود

I2, I6, I10, 

I20 

های ضمن شرکت در نیازسنجی آموزش 21
 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9442 9413)واعظی، خدمت در زمینه فناوریهای نوین

I11, I9, 

I10, I14, I5 

-تعامل فعال معلمان با یكدیگر در شبكه 21

 های اجتماعی
نقل از ماجدی، ؛به9444؛ مارتینت و همكاران،9449)لینگارد،

1321.) 
I6, I1, I14 
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 با مدیریت تعامل سازنده 22
نقل از ماجدی، ؛به9444؛ مارتینت و همكاران،9449)لینگارد،

1321.) 

 

I11, I7, 

I10, I3, I10 

 با دانش آموزان ارتباط نزدیک 144
نقل از ماجدی، ؛به9444؛ مارتینت و همكاران،9449)لینگارد،

1321.) 

 

I8, I3,  I3, 

I12, I2 

  های نوین برای تدریساستفاده از شیوه 141
I12, I3, I2, 

I8,  I3 

ی ناورفازدر استفاده  انرراگیفکمک به  149
 درآموزش تو ارتباطا تعاالاط

( ؛ )فرزانه 9413) (؛ کانتروهمكاران9411چنكو)نیكیت
 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9442؛  کریمی،9411وهمكاران، 

 

- 

 شنناوری درخلق دافاستفاده از 143
؛ 9411( ؛ )فرزانه وهمكاران، 9413کانتروهمكاران)

 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9442کریمی،

 

- 

استفاده از درس پژوهی برای فعالیت  140
 تدریس

- 
I13, I9, I5, 

I4, I12 

 (.1321نقل از ماجدی، ؛به9449)لینگارد، های مختلفتأکید به حل مسأله و روش 141

 

I5, I8, I7, 

I6, I4 

146 
ام نجدهی و انسازما ،یزریامهنبرط در تسل

 آنبر تظارون کارگروهی
 9444همكاران، ؛ مارتینت و9442؛ )کریمی،(9411بالما )ندی

 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9449؛لینگارد،
I2, I3, I4, 

I8, I9 

141 
-به دانش تن ودادن بازخوردفایی گرنتوا

 I7, I8,I11 (.1321نقل از ماجدی، ؛ به9442)کریمی، آموزان واولیا

ها را در این مرحله پژوهشگر، کدهای اولیه استخراج شده ازداده مرحله دوم:کد گذاری محوری
-های مشترک، کار دستهمقایسه نموده و با کشف ارتباط بین زمینه

کد  11ها را انجام داده است. در این مرحله بندی و دریافت مؤلفه
 ، شناسایی شد. 1گویه به شرح جدول 14قالب  محوری) مؤلفه( در 

 
 هاکد گذاری محوری داده 1جدول 

 مؤلفه)کد محوری( مفهوم)کد باز( ردیف
 شناخت یادگیرنده آموزاندانش عالئق و هاارزش، هاتوانایی نسبت بهاطالعات  1
 شناخت یادگیرنده دانش آموزان آگاهی ازروانشناسی رشد 9
 ش خودشناسیندا (و خودکنترلی فضعو تقو طقان ها،حیتالصد)سبت به خون آگاهی 3
 ش خودشناسیندا های جدیدسازندگی فردی خود و خلق روش 0
 ش تخصصیندا ینش موجود جهانآگاهی از دا و به رشته تخصصیط تسل 1
 ش تخصصیندا و هنر معلمی فنون تعلیم آشنایی با 6
 ش تخصصیندا دانش استفاده از فناوری در یادگیری 1
 ش تخصصیندا های تدریسروشبه روز تخصصی و برحورداری از دانش  1
 ش تخصصیندا جدید هایتئوری و ها، عقایدیافته با خود دانش تطبیق، توانایی و خود دانش روزسازیبه 2
 طش برقراری ارتباندا هاط با آنو برقراری ارتبا آموزان و اولیا()همكاران، دانشدرک دیگران 14

 /سازمانیش تخصصیندا مدرسه ینساختارسازما و آموزشیظامنهای ویژگیاز آگاهی  11

 /سازمانیش تخصصیندا مشی آموزشی مدرسهطخآشنایی با  19
 تدریس تمهار کردن تدریس ی و آمادگیزریامهنبر تمهار 13
 تدریس تمهار «عنوان راهنمای یادگیریبه ممعل»اعتقاد به  10
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 1041پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 مؤلفه)کد محوری( مفهوم)کد باز( ردیف
 تدریس تمهار آموزان پیشرفت دانش برای جامعه و مدرسه منابع از استفاده و ارزیابی انتخاب، خلق، توانایی 11

 طبرقراری ارتبا مهارت کنم.یمثر برقرارؤمط ارتباخود  آموراندانشبا  16

 طبرقراری ارتبا مهارت کنم.یمثر برقرارؤمط ارتبا آمورانمی دانشبا اولیا 11
 طبرقراری ارتبا مهارت وتشریک مساعی دارم.ثر ؤمط ارتباخود  همكارانبا 11

 طبرقراری ارتبا مهارت با دیگران خود شندا ت وربیاجتگذاشتن  اشتراک  12
 مهارت  کار تیمی درجریان آموزشآموزان دانش مشارکت 94
 مهارت  کار تیمی آنبر تظارون ام کارگروهینجدهی و انسازما ،یزریامهنبرط در تسل 91

 مهارت  فناورانه یادگیری فرایند در فناوری از استفاده مهارت و دانش 99

 مهارت  فناورانه درآموزش تو ارتباطا تعاالناوری اطفازدر استفاده  انرراگیفکمک به  93

 مهارت  فناورانه شنناوری درخلق دافاستفاده از 90
 مهارت ارزشیابی آن هجتین و گزارشت تحصیلی فپیشر ممنظارزیابی  91
 مهارت ارزشیابی (آن اثربخشی وتقویت خود هایفعالیت ارزیابی تحلیل،)خودارزیابی 96

 قالتفكر ختوانایی  آموزانپرورش خالقیت و مهارت حل مسأله در دانش 91

 قالتفكر ختوانایی  در جریان تدریس وآورینقیت و الخابتكار،  91

 قالتفكر ختوانایی  توانایی اقدام پژوهی 92

 تحلیلی/ذهنیتوانایی  فكری پذیریعطافنا 34
 تحلیلی/ذهنیتوانایی  آموزانتوسعه توانایی، تحلیل مطالب و نقادی آنان در دانش 31
 تحلیلی/ذهنیتوانایی  و توانایی فكری و مهارت تفكر ذهنیکنجكاوی  39

 تحلیلی/ذهنیتوانایی  آموزاننشدا در نیكویی و صداقت بردباری، کنجكاوی، حستوانایی تقویت  33
 انتقادی تفكرتوانایی  مبتنی بر منطق تقضاو و تقادپذیرینا 30

 انتقادی تفكرتوانایی  آموزان و اولیابه دانش تن ودادن بازخوردفایی گرنتوا 31

 رهبری توانایی آموزانشنایی مشاوره و هدایت دانتوا 36
 رهبری توانایی ه در دیگرانزگیناد اجای ایینتوا 31
 رهبری توانایی و استفاده بهینه از زمان سالمدیریت ک ایینتوا 31
 العمریادگیری مادام عمر طول در یادگیری بهاعتقاد  32
 آموز محوریشندا نگرش آموز محوریشنداو بینش دیدگاه  04
 آموز محوریشندا نگرش آموزانتشویق و ترغیب دانش 01
 آموز محوریشندا نگرش آموزاندانش یادگیری تعهد به 09
 آموز محوریشندا نگرش تدریس و آموزان دانش عالقه به و عشق 03
 آموز محوریشندا نگرش آنانآموزان و احترام به برابری فردی های فردی دانشدرک تفاوت 00
 آموز محوریشندا نگرش هانآاحترام به  آموزان و دانشمذهبی  فرهنگی، قومی، هایتشخیص تفاوت 01
 معلمی  نگرش اعتقاد به نظام ارزشی متناسب با حرفه معلمی 06
 نگرش معلمی دارای روحیه دموکراسی یا مردم ساالری 01
 خودباوری و دگر باوری مثبت باورهای مثبت درباره خود 01
 خودباوری و دگر باوری مثبت هاتار آنفمردم و رسبت به جامعه نو صحیح  باورهای درخور 02
 خودباوری و دگر باوری مثبت های جامعهباورهای مناسب و سازگار درباره مقاصد و هدف 14

 مرحله سوم : کد گذاری انتخابی
در این مرحله پژوهشگر با توجه به مراحل قبلی به استحكام بیشتر 

تر، وجوه بندی کلیها پرداخته و در یک دستهمؤلفه مفاهیم و
های سرآمد از مراحل قبلی شناسایی شده و با توجه مشترک مؤلفه

دهی تر و محدودتری سامانبندی کلیها در دستهبه اشتراکات آن
بعد، به  0مؤلفه، در  11گویه، در قالب 14اند. در این مرحله شده

 بندی شدند.  دسته 1شرح جدول 
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 هاکد گذاری انتخابی داده 1جدول 

 ها)کد باز(شاخص ردیف
 مؤلفه

 )کد محوری(
 بعد

 )کد انتخابی(
 آموزاندانش عالئق و هاارزش، هاتوانایی نسبت بهاطالعات  1

 شناخت یادگیرنده

ش
دان

رفه
 ح

ای
ه

 ای

 دانش آموزان آگاهی ازروانشناسی رشد 9
 (و خودکنترلی فضعو تقو طقان ها،حیتالصد)سبت به خون آگاهی 3

 ش خودشناسیندا
 های جدیدسازندگی فردی خود و خلق روش 0
 ینش موجود جهانآگاهی از دا و به رشته تخصصیط تسل 1

 ش تخصصیندا

 و هنر معلمی فنون تعلیم آشنایی با 6
 دانش استفاده از فناوری در یادگیری 1
 های تدریسروشبه روز تخصصی و برحورداری از دانش  1

 هایتئوری و ها، عقایدیافته با خود دانش تطبیق، توانایی و خود دانش روزسازیبه 2

 جدید
 طش برقراری ارتباندا هاط با آنو برقراری ارتبا آموزان و اولیا()همكاران، دانشدرک دیگران 14
 مدرسه ینساختارسازما و آموزشیظامنهای ویژگیاز آگاهی  11

 سازمانی شندا
 مشی آموزشی مدرسهطخآشنایی با  19
 کردن تدریس ی و آمادگیزریامهنبر تمهار 13

 تدریس تمهار

ت
هار

م
رفه

 ح
ای

ه
 ای

 «عنوان راهنمای یادگیریبه ممعل»اعتقاد به  10

 پیشرفت دانش برای جامعه و مدرسه منابع از واستفاده ارزیابی انتخاب، خلق، توانایی 11

 آموزان
 کنم.یمثر برقرارؤمط ارتباخود  آموراندانشبا  16

برقراری  مهارت
 طارتبا

 کنم.یمثر برقرارؤمط ارتبا آمورانمی دانشبا اولیا 11
 وتشریک مساعی دارم.ثر ؤمط ارتباخود  همكارانبا 11
 دیگرانبا  خود شندا ت وربیاجتگذاشتن  اشتراک  12
 درجریان آموزشآموزان دانش مشارکت 94

 مهارت  کار تیمی
 آنبر تظارون ام کارگروهینجدهی و انسازما ،یزریامهنبرط در تسل 91
 یادگیری فرایند در فناوری از استفاده مهارت و دانش 99

 درآموزش تو ارتباطا تعاالناوری اطفازدر استفاده  انرراگیفکمک به  93 مهارت فناورانه
 شنناوری درخلق دافاستفاده از 90
 آن هجتین و گزارشت تحصیلی فپیشر مارزیابی منظ 91

 مهارت ارزشیابی
 (آن اثربخشی وتقویت خود هایفعالیت ارزیابی تحلیل،)خودارزیابی 96
 آموزانپرورش خالقیت و مهارت حل مسأله در دانش 91

 قالتفكر ختوانایی 

ایی
وان

ت
ای

ه
 

 ایهفحر

 در جریان تدریس وآورینقیت و الخابتكار،  91
 توانایی اقدام پژوهی 92
 فكری پذیریعطافنا 34

 تحلیلی/ذهنیتوانایی 
 

 آموزانتوسعه توانایی، تحلیل مطالب و نقادی آنان در دانش 31
 و توانایی فكری و مهارت تفكر ذهنیکنجكاوی  39
 آموزاننشدا در نیكویی و صداقت بردباری، کنجكاوی، حستوانایی تقویت  33
 مبتنی بر منطق تقضاو و تقادپذیرینا 30

 دیانتقاتفكر توانایی 
 آموزان و اولیابه دانش تن ودادن بازخوردفایی گرنتوا 31
 آموزانشنایی مشاوره و هدایت دانتوا 36

 ه در دیگرانزگیناد اجای ایینتوا 31 رهبری ایینتوا
 و استفاده بهینه از زمان سالمدیریت ک ایینتوا 31
 یادگیری مادام العمر عمر طول در یادگیری بهاعتقاد  32

ن
گ ش

ر
ای

ه
حر   یافه
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 1041پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 آموز محوریشنداو بینش دیدگاه  04

آموز شندا نگرش
 محوری

 آموزانتشویق و ترغیب دانش 01
 آموزاندانش یادگیری تعهد به 09
 تدریس و آموزان دانش عالقه به و عشق 03
 آنانآموزان و احترام به برابری فردی های فردی دانشدرک تفاوت 00
 هانآاحترام به  آموزان و مذهبی دانش فرهنگی، قومی، هایتشخیص تفاوت 01
 اعتقاد به نظام ارزشی متناسب با حرفه معلمی 06

 نگرش معلمی
 مردم ساالریدارای روحیه دموکراسی یا  01
 باورهای مثبت درباره خود 01

خودباوری و دگر 
 باوری مثبت

 هاتار آنفسبت به جامعه مردم و رنو صحیح  باورهای درخور 02
 های جامعهباورهای مناسب و سازگار درباره مقاصد و هدف 14

ها در قالب مصاحبه جا که برخی از مباحث مطرح شده دراز آن
دلیل ارزشمندی اطالعات گردآوری گنجید وبهسؤاالت پژوهش نمی

های جانبی پژوهش، کدگذاری شده شده، دراین بخش به عنوان یافته
 و به اختصار مطرح شده است.

 ای معلمانعوامل مؤثر بر صالحیت حرفه

های فردی معلمان، کنندگان در مصاحبه، ویژگیبه نظر شرکت
ن و مقررات، برنامه درسی، مدیریت و فناوری اطالعات، از قوانی

ای معلمان، مطرح شده است. جمله عوامل مؤثر بر صالحیت حرفه
های مطرح شده ارائه شده ها و شاخص، عوامل، مؤلفه 2در جدول 

 است.

 
 های آنها و شاخصای معلمان، مؤلفهعوامل مؤثر بر صالحیت حرفه 2جدول 

 کد مصاحبه هاشاخص هامؤلفه عوامل

ویژگی فردی معلمان
 

  
ویژگیهای فردی

 

مسئولیت 
 پذیری

 مشارکت معلمان با یكدیگر در مدرسه
I7, I3, I2, I1 ,I9, 

I12,  I3 
 I2, I6, I10, I12 نسبت به وظایف خود در مدرسه احساس مسئولیت معلمان

 I10, I6, I5, I1, I7 هاهمدردی با آندرک عواطف همكاران و 
 I13, I14,  I3 نگریبیشتر از منفی مثبت اندیشی در بین معلمان

 خودکارآمدی

 آداب اجتماعی و عمل به آن در تعامالت اجتماعی دانستن
I12, I5, I14, I2, 

I11 
 I3, I4, I11, I5 نسبت به شغل خود و احساس تعلق خاطر داشتن تعهد

 I12, I8, I3 عزت نفس داشتن

 ,I10, I9, I1, I13 بصیرت و خرد ورزی

I11 

 اشتیاق

 I6, I8, I10,  I2, I4 دارای دیدی انتقادی و دید مثبت نسب به انتقاد دیگران
 I10, I8, I1, I3, I4 ای متناسب با مقطع تدریسی خودتالش برای کسب دانش حرفه

 I3, I1, I5, I14,  I3 درس، محیط، مدرسه(تالش برای بهبود محیط تدریس )کالس 
 I11, I8, I4, I9 آموزانپویایی و فعال بودن در زمینه تدریس و نحوه ارائه آن به دانش
 I4, I2, I6 تالش برای برخورداری از سواد علمی و اخالقی مناسب

انعطاف 
 پذیری

 I7, I5, I1, I7 خودنسبت به شغل و استدالل منطقی در مسایل شغلی  ایتعهد حرفه
ها در جلسات ها و تعامل با آنبا خانواده ارتباط تنگاتنگ معلمان

 I4, I2 هفتگی

ت
قوانین و مقررا

التزام به  
قوانین 

آموزش و 
 پرورش

 I8, I2, I1 شناخت اصول حاکم بر آموزش و پرورش
 ,I11, I1 اجرای قوانین مصوب آموزش و پرورش

 I6, I9, I3, I21 اجرای قوانین آموزشی آموزش و پرورشتشویق دیگران به 

 ,I2, I1, I10 عمل به احكام اسالم
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الترام عملی 
 I11,  I4 I11, I13 عمل به انجام واجبات به عنوان یک فرد مسلمان  و دوری از محرمات به اسالم

التزام عملی 
 به نظام

 I8, I2,  I12, I1 های اساسی نظاماعتقاد به ارزش
 ,I11, I1 پایبندی به هنجارهای اجتماعی کشور

 I3, I21 های انقالبیگسترش ارزش

یزنامه درسی
 

 تدوین
 I6, I9, I3, I21 عمل به کتب راهنمای تدریس

 ,I11, I1 داشتن برنامه برای آموزش به دانش آموزان
 I5, I8,   I4 گام برداشتن در جهت اهداف درسی

 اجرا

 I5, I11, I4, I13 های یادگیری معمولهای تدریس عالوه بر روشسایر روشاستفاده از 
-روشآموزان بهتالش جهت معنا بخشیدن به تجارب یادگیری دانش

 I1, I2, I11, I7,  I3 های مختلف

 I8, I7, I11,  I5 تالش برای ترغیب دانش آموزان نسبت به زندگی، یادگیری و تحصیل
 I7, I3, I9, I12,  I2 آموزاندرسی بر اساس نیاز دانشطرح ریزی برنامه 

 ارزشیابی

 I1, I9, I13 ارزشیابی برنامه درسی به صورت تكوینی
 I3, I7,  I12 اهمیت معلمان  به ارزشیابی

 ,I11, I3, I14, I12 آموزان به آناستفاده معلمان از خود ارزیابی  و ترغیب دانش

I9 

ت
مدیری

 

رهبری 
 اخالقی

 I10, I1, I12, I14 آموزاننهایت همكاری مدیر و کارکنان مدرسه با دانش
 I7, I5, I1, I7 ارتباط مستمراعضای مدرسه، با یكدیگر
 I11, I8, I4, I9 وجود تجهیزات الزم آموزشی در مدرسه

 حمایت
 I11, I8, I4, I9 استفاده مدیر مدرسه از سبک رهبری اخالق مدارانه در اداره امور

 I4, I2, I6 امور در ادارهتحول گرایانه  یمدرسه از سبک رهبر ریاستفاده مد
 I4, I2, I8,  I3, I9 حمایت همه جانبه مدیریت مدرسه از کار معلمان

 پاسخگویی
 I8, I2,  I12, I1 دادن استقالل کاری به معلمان

 I11, I1,  I3, I8, I6 تفویض اختیار در برخی تصمیمات ساختاری، به معلمان

ت
فناوری اطالعا

 

 به روز بودن
 I6, I9, I3, I21 به  معلمان مدرسه جدید هایآموزش فناوری

 I2, I1, I10, I7 دعوت از افراد کارشناس به مسائل فناوری برای آموزش معلمان
 I5, I8, I7, I6, I4 درمدرسه اطالعات فناوری عصر با متناسب وجود تجهیزات

 مناسب بودن

 I5, I11, I4, I13 رسمی طوربه معلمان و مدیران بین در اجتماعی هایایجاد شبكه
کار  جهت تسهیل در مدرسه در فناورانه هایروز سازی زیرساختبه

 I7, I5, I1, I7 اعضا

 I11, I8, I4, I9 مدرسه در اطالعات فناوری مطلوب بودن خدمات

سهولت در 
 اجرا

 پاسخگویی به نسبت اطالعات آموزش و پرورش فناوری واحد تعهد
 I7, I3, I9, I12,  I3 معلمان به

 I2, I6, I10, I12 پشتیبانی مدیران از خدمات ارائه شده فنی در مدرسه
 I10, I6, I5, I1, I7 سعی معلمان در ارائه خدمات به روز در مدرسه

تقویت 
مشارکت 
 اجتماعی

 I7, I5, I1, I7 اجتماعی عاطفیکمک جامعه پیرامون، تقویت هوش 
 I11, I8, I4, I9 آموزانسازوکارهای جامعه برای جلب نظرمعلمان و دانش

 I4, I2, I6 هاها با مدرسه و معلمان و یاری آنتماس خانواده
 I12, I8, I3 جلب مشارکت واحدهای مختلف تجاری وآموزشی

 ,I10, I9, I1, I13 های اجتماعیشرکت معلمان در همایش

I11 

 قانون مداری
 I6, I8, I10,  I2, I4 قانون مداری در بین معلمان

 I10, I8, I1, I3, I4 آموزان به رعایت قوانین توسط معلمانترغیب دانش
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 101...   معلمان ای حرفه صالحیت های مولفه و ابعاد واکاوی 

 1041پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ,I7, I5, I1, I7, I11 آموزانآموزش قانون مداری دانش

I8, I4, I9 

 
 ارتقای صالحیت هایها، بسترها وتسهیل کنندهزیرساخت (9

 ای معلمانحرفه

ها، عنوان زیرساختکنندگان در مصاحبه، مواردی را بهشرکت
ای معلمان مطرح حرفه ارتقای صالحیت هایبسترها وتسهیل کننده

 ،  ارائه شده است.14اند که در جدول کرده
 

 ایارتقای صالحیت حرفه هایها، بسترها وتسهیل کنندهزیرساخت 14جدول 
 کد مصاحبه هاها، بسترها وتسهیل کنندهزیرساخت ردیف

 I3, I7 های عملكرد معلمانلویتوتشخیص ا 

 I11, I3, I14, I12 هاها و صالحیتنیازسنجی و تغییر اهداف آموزشی مهارت 

های کالسی و یادگیری آموزش ،مثل آموزش ضمن خدمت های یادگیریها و فعالیتتشخیص گزینه 
 I10, I1, I12, I14 ساختاریافته

 I3, I7,  I12 تكالیف چرخشی ،های خودیادگیریدوره 

 I11,  I14, I12, I9 هانظارت بر پیشرفت و ارتقاء صالحیت 

 I7, I3, I9 های الزمای و تكمیل فعالیتاجرای شالوده برای رشد حرفه 

 I6,  I2, I4 ساختن وسایل احترام معلم فراهم 

 I10, I1, I3, I4 رسیدگی به امورحقوقی و معیشتی معلم که به عهده مقامات فرهنگی و مسئول است 

های تحصیلی و ادامه تحصیالت ها و تقاضاهای او در جهت پیشرفتاحترام معلم در رسیدگی به خواسته 
 ...و 

I3, I7 

 آموزاندانشتقویت انگیزه معلمان و  
I6, I8, I10,  I2, 

I4 

 I3, I7,  I12 های افزایش حقوق و انگیزشی و تشویق کارهای خالقانه معلمانایجاد زیرساخت 

 ,I11, I3, I14, I12 تشویق آنانهای علمی معلمان و روزرسانی مهارتهآموزش ضمن خدمت و ب 

I9 

 I10,  I12, I14 در سطح  جامعهمعلمی ارتقاء جایگاه و اعتبار شغل  

 I3, I7,  I12 های مورد نظرحیتالها و صجذب افراد دارای قابلیت 

 ارتقاء بخش کرامت انسانی معلمان در سطح جامعه 
I11, I3, I14, I12, 

I9 

 I7, I3, I12,  I2 های ادامه تحصیل و ارتقاء سطح علمی معلمانایجاد بسترها و زمینه 

 I6, I8, I10, I4 معیشتی و بحث پرداختی به معلمینحیطه قرار دادن مد نظر  

 ,I10, I8, I1, I3 های الزمه این سازماناب مدیران ارشد براساس توانمندی و صالحیتصانت 

 I3, I7,  I12 هاها و انتخابابصانتبه عدم داشتن نگاه سیاسی  

 I6, I8, I10,  I2 عوامل موفقیت برای سهم هر یک از افراد در اهداف سازمان کنندههای عملكردی تعیینتشخیص اولویت 
 I3, I7,  I12 هانیازسنجی و تعیین اهداف آموزش مهارت 

 های یادگیریها و فعالیتتشخیص گزینه 
I11, I3, I14, I12, 

I9 

 I10, I1, I12, I14 توجه به آموزش ضمن خدمت 

 I3, I7,  I12 کالس یادگیری ساختاریافته در محیط 

 ,I11, I3, I14, I12 های مبتنی بر رایانهتوجه به آموزش 

I9 

  ,I7, I3, I9, I12 جلسات پرسش و پاسخ با افراد متخصص در یک موضوع با هدف یادگیری وظایف 

I2 
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 ,I6, I8, I10,  I2 ها پیرامون اهداف یادگیریدر میان گذاشتن اهداف با سرپرستان و مذاکره با آن 

I4 

 I10, I8, I1, I3, I4 ایرشد حرفه  نظارت بر پیشرفت و تحقق اهداف 

 I3, I7,  I12 های متعدددسترسی آسان به کتاب و کتابخانه 

 I3, I7,  I12 بورسیه قراردادن دبیران جهت ارتقاء تحصیلی 

 ,I11, I3, I14, I12 های مستمر و هدفمند به همراه تشویقبرگزاری دوره 

I9 

 I10, I1, I12, I14 داشتن فلسفه و چشم انداز و فرهنگ مناسب معلم 

 I3, I7,  I12 های فناوری اطالعات)فاوا(تقویت زیرساخت 

 ,I11, I3, I14, I12 امنیت روحی و روانی معلمان، فضای آموزشی، یادگیری الكترونیكی و مطالعه مستمر 

I9 

 
های حوزه های مرتبط ها و توانمندیهوشمندانه از ظرفیتگیری مند و بهرههمكاری و مشارکت نظام

 I7, I3, I9 های علمی و آموزشی معلماندرون و برون سازمانی بویژه انجمن

 I6, I8, I2, I4 ای میان معلمانسامان دهی و تقویت سامانه روابط حرفه -تبدیل مدارس به اجتماعات یادگیری 

 I10, I1, I3, I4 ریزی درسی و مشاوره معلمانهای تدریس، برنامهکارگیری روشهب 

 ای معلمان(پیامدهای صالحیت حرفه3

کنندگان در مصاحبه، ارتقای مستمر و یادگیری مداوم به نظر شرکت
اند. در ای معلمان، برشمردهمعلمان را از پیامدهای صالحیت حرفه

های پیامدهای صالحیت شاخصها و ، عوامل، مؤلفه19جدول 
 ای معلمان، ارائه شده است.حرفه

 
 های آنها و شاخصای معلمان، مؤلفهپیامدهای صالحیت حرفه19جدول 

 کد مصاحبه هاشاخص هامؤلفه پیامد

ارتقای مستمر
 

آگاه سازی 
 تربیتی

 I12, I3, I2, I8,  I3 ایصالحیت حرفه کمک به آگاه سازی تربیتی معلمان با ارتقای
 I13, I9, I5, I4, I12 بهسازی مستمر جسم، تفكر و نگرش معلمان

 I10, I6, I5, I1, I7 آموزانارتقای تفكر انتقادی معلمان و دانش

 ارتقای انگیزش
 I13, I14,  I3 معلمان در پی تحولی عظیم در فرایند آموزش وپرورش

 I12, I5, I14, I2, I11 مدارس در گروهی روحیه ارجحیت توسعه
 I3, I4, I11, I5 آموزانتقویت باورهای خودکارآمدانه معلمان ودانش

 آموزش
 I12, I8, I3 تقویت روحیه کاوشگری در دانش آموزان

 I10, I9, I1, I13, I11 عنوان هدف آموزشآموزان بهدانش فكری پذیری انعطاف
 I6, I8, I10,  I2, I4 اجتماعات متفاوت و هامعلمان در جهت آموزش فرهنگفعال بودن 

یادگیری مداوم
 

یادگیری 
 الكترونیک

 I10, I8, I1, I3, I4 هامهارت معلمان در استفاده از فناوری
 I3, I1, I5, I14,  I3 شناسایی اکثر تجهیزات فناورانه جدید

 I2, I6, I10, I20 برای ارتقای سطح فناوری خودهایی ترغیب معلمان به ارائه آموزش
 I11, I9, I10, I14, I5 های نوینهای ضمن خدمت فناوریدخالت معلمان، درنیازسنجی آموزش

ارتباطات 
 مستمر

 I6, I1, I14 های اجتماعیتعامل فعال معلمان با یكدگیر در شبكه
 I11, I7, I10, I3, I10 با مدیریت مدرسه تعامل سازنده معلمان
 I8, I3,  I3, I12, I2 آموزان خودبا دانش ارتباط نزدیک معلمان

تحول در 
 تدریس

 I12, I3, I2, I8,  I3 استفاده معلمان از شیوه های نوین برای تدریس
 I7, I5, I1, I7 های نوین در بهبود یادگیریاستفاده از فناوری

 I13, I9, I5, I4, I12 فعالیت تدریس خوداستفاده معلمان از درس پژوهی برای 
 I5, I8, I7, I6, I4 های مختلف آنتأکید معلمان به حل مساله و روش

 I5, I11, I4, I13 ودانشی عقیده معلمان از هر دقیق و پایدار فعال، بررسی
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، مطرح 13ای، به شرح جدول حرفه صالحیت مدل موانع اجرای ایحرفه صالحیت مدل ( موانع اجرای0
 شده است.

 
 ایموانع اجرای مدل صالحیت حرفه 13جدول 

 کد موانع ردیف

به  عدم تمایل ،عدم تمایل به کارگروهی ،نوع نگاه معلم به فرایند یاددهی ،نداشتن انگیزه )موانع فردی  
 I3, I7,  I12 (مقاومت در مقابل تغییر و نوآوری، ضعف بنیه علمی ،اییادگیری حرفه

های آموزشی ناکارآمدی دوره، جذب نامناسب نیرو، نامناسب بودن محتوای آموزشی )موانع ساختاری  
 (مشكالت حقوق و پاداش و رفاه و ...، کمبود فرصت مطالعاتی، ضمن خدمت

I11, I3, I14, I12, 

I9 

 مشارکت ضعیف ،هانامناسب بودن نظام پرداخت، عدم کفایت بودجه اختصاص داده شده )موانع اقتصادی  
 I10, I1, I12, I14 (هامین هزینهأهای غیردولتی و مردم در تبخش

کمبود نیروهای  ،کمبود تجهیزات و امكانات آموزشی ،های ناکارآمد و غیربومیفناوری )موانع فناورانه  
 I3, I7,  I12 (مقاومت در برابر تغییر و فناوری های جدید، متخصص کافی در آموزش و پرورش

 ,I11, I3, I14, I12 عدم احترام به او، دنبال نكردن حقوق قانونی او 

I9 

 I7, I3, I9 ایهای شغلی و حرفهعدم وجود تشویق 

 I6, I8, I2, I4 اوای های حرفهنادیده گرفتن خدمات و دلسوزی 

 I10, I1, I3, I4 ایهای شغلی و حرفهعدم وجود تشویق 

 I3, I7,  I12 ایهای حرفهنادیده گرفتن خدمات و دلسوزی 

 ,I6, I8, I10,  I2 های آموزشی و رویدادهای خاص در مسیرآموزش معلمبی توجهی به ارزش 

I4 

 I3, I7,  I12 هاعدم رضایتمندی از حق التدریس و پرداخت 

 های ارزشیابی معلمانعدم توجه به سیستم 
I11, I3, I14, I12, 

I9 

 I10, I1, I12, I14 هابرنامه ریزیو هانگاه سیاسی که در مدیران ارشد وجود دارد در تعریف کار، در هدف گذاری 

 I3, I7,  I12 انجمله معلمانسانی از  های اصولی برای حفظ، نگهداری و ارتقای کیفی و شغلی نیروینداشتن سیاست 

دریس التعالقه و مواردی از طریق سرباز معلم، حقگزینش وجذب نیرو با بنیه علمی و تخصص ضعیف، بی 
 و...

I11, I3, I14, I12, 

I9 

 I7, I3, I12,  I2 ای در مدیریت و رهبری کالس درسپایین بودن سطح علمی و حرفه 

اطالعات و تجربیات  نبود زمینه مناسب برای یادگیری مداوم و تبادلعدم برخورداری از آموزش مداوم و  
 I6, I8, I10, I4 با همكاران

رآموزش و دهای الزم های نوین آموزشی ناشی از برخوردار نبودن از آموزشمقاومت در مقابل روش 
 پرورش

I10, I8, I1, I3, 

I4 

 I3, I7,  I12 دهدنمیفرهنگ حاکم بر سازمان که اجازة رشد فكری به کارکنان  

 I6, I8, I10,  I2 هادر مجامع تخصصیهایشان مانع از شرکت آنترس و نگرانی معلمان ضعیف از روشن شدن دانسته 
 I3, I7,  I12 های عملی و مهارتی دبیرانعدم امكانات الزم برای انجام فعالیت 

 ,I11, I3, I14, I12 های غیرعلمیوجود ارزش 

I9 

 I10, I1, I12, I14 منابع آموزشی غیرالزم و غیر استانداردوجود  

 
های درست واصولی برای حفظ ونگهداری یا ارتقاء کیفی و شغلی معلمان درآموزش نداشتن سیاست

 I3, I7,  I12 وپرورش

جربیات تنداشتن زمینه مناسب برای یادگیری ونبود زمینه مناسب برای یادگیری مداوم و تبادل اطالعات و  
 با همكاران

I11, I3, I14, I12, 

I9 
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  ,I7, I3, I9, I12 آموزنبودن تعامل و ارتباط عاطفی بین معلم و دانش 

I2 

 ,I6, I8, I10,  I2 های ضمن خدمت با موضوعات غیرکاربردیتأکید صرف و بی حاصل آموزش 

I4 

 ,I10, I8, I1, I3 های ناصحیح ارزشیابی از معلممالک 

I4 

 I3, I7,  I12 دهدفرهنگ حاکم بر سازمان که اجازه رشد فكری به معلمان نمی 

 نتیجه گیری
 141یافته های پژوهش نشان می دهد که در مرحله کدگذاری باز

 عالئق و ارزش ها توانایی ها، به نسبت کد اولیه شامل: اطالعات
 دانش آموزان، برخورداری رشد ازروانشناسی دانش آموزان، آگاهی

 لیمتع فنون با تدریس، آشنایی روش های روز به و تخصصی  دانش از
، (اولیا و دانش آموزان همكاران،)دیگران معلمی، درک هنر و

 دانش آموزان، برقراری با ارتباط اولیا، برقراری با ارتباط برقراری
صصی، تخ رشته به سلطهمكاران، ت با مساعی وتشریک مؤثر ارتباط
یادگیری،  در فناوری از استفاده جهانی، دانش موجود دانش از آگاهی

 برنامه ریزی جدید، مهارت روش های خلق و خود فردی سازندگی
 یادگیری، مشارکت راهنمای به عنوان کردن، معلم تدریس آمادگی و

 مهارت و آن نقادی و مطالب آموزش، تحلیل درجریان دانش آموزان
 ینهپیش و زمینه ها پیش از آموزان، اطالع دانش در توانایی این توسعه
 و کار، دانش در آن اصالح و تغییر توانایی و دانش آموزان دانش،

 پیشرفت منظم ارزیابی ارزشیابی، توانایی چندگانه مهارت های
 ابیارزی تحلیل،)خودارزیابی آن، توانایی نتیجه گزارش و تحصیلی

 تحقیق مهارت های و ، دانش(آن اثربخشی وتقویت خود فعالیت های
یادگیری،  و تدریس دربارة اخیر پژوهش های از اطالع و

 یافته ها، با خود دانش تطبیق، توانایی و خود دانش روزآمدسازی
 در فناوری از استفاده مهارت و جدید، دانش تئوری های و عقاید
 دهاستفا و آموزاندانش  درسی برنامه ی از یادگیری، اطالعات فرایند

 و خالقیت محیطی، پرورش متغیر زمینه در تدریس روش های از
دانش آموزان،  یادگیری به دانش آموزان، تعهد مسأله حل مهارت
 دانش آموز بینش و آموزان، دیدگاه دانش فردی برابری به احترام

 آموزان دانش مذهبی فرهنگی، قومی، تفاوت های محوری، تشخیص
 دانش به عالقه و جامعه، عشق فرهنگ به ها، تعهد آن به احترام و

 رعایت و آموزان دانش فردی تفاوت های تدریس، درک و آموزان
 بردباری، کنجكاوی، حس تدریس، تقویت در تساوی و عدالت

ر، عم طول در یادگیری به آموزان، اعتقاد دانش در نیكویی و صداقت
 با ارتباط و درس ارائه در دانش آموزان، خالقیت هدایت و مشاوره

و، الگ افراد معرفی طریق از دانش آموزان به بخشی فراگیران، الهام
 در انگیزه ایجاد درس، توانایی سازماندهی و ریزی برنامه توانایی
 دننمو درگیر زمان، توانایی از بهینه استفاده آموزان، توانایی دانش
 روش های از استفاده تدریس، توانایی به کمک برای  آموزان دانش
ش دان ترغیب و والدین، تشویق با و درس کالس در مشارکتی کار

 وهمفكری، توانایی همكاران با ارتباط برقراری آموزان، توانایی
 تحلیل، همكاران، توانایی و آموزان دانش با مناسب انسانی تعامل

 كار،آن، ابت اثربخشی تقویت و خود فعالیت های بازیابی و ارزیابی

 عرضه در تدریس، مهارت جریان در نوآوری و خالقیت
آموزان،  دانش اظهارنظرهای به دادن گوش ،(بیان قدرت)کردن

 انشد شهروندی مسئولیت و شخصیت شكوفایی، خود پرورش توانایی
 هدایت و والدین و آموزان دانش به منظم آموزان، بازخوردهای

یكدیگر،  با معلمان آموزان، مشارکت دانش تحصیلی پیشرفت
 عواطف خود، درک وظایف به نسبت معلمان مسئولیت احساس

منفی نگری،  از بیشتر اندیشی آن ها، مثبت با همدردی و همكاران
جامعه،  هدف های و مقاصد درباره سازگار و مناسب باورهای

خود،  اجتماعی تعامالت در آن به عمل و اجتماعی آداب با آشنایی
نفس،  عزت خاطر، دارای تعلق احساس و خود شغل به نسبت متعهد

ان، دیگر انتقاد به نسبت انتقادی دیدی ورزی، دارای خرد و بصیرت
 محیط خود، بهبود تدریسی مقطع با متناسب ای حرفه دانش دارای

 شغل به نسبت حرفه ای ، تعهد(مدرسه محیط درس، کالس) تدریس
 رد مالكیت احساس و فعال و خود، پویا شغلی مسایل تمام استدالل و

 از آموزان، برخورداری دانش  به آن ارائه نحوه و تدریس زمینه
 آموزان، ارتباط دانش به آن انتقال و  مناسب اخالقی و علمی سواد

 هفتگی، آگاهی جلسات در آنها با وتعامل خانواده ها با تنگاتنگ
 مدرسه، مشارکت ساختارسازمانی و نظام آموزشی ویژگی های از

ان، آموز دانش به ریزی برنامه با یادگیری یكدیگر، ارائه با معلمان
درسی،  اهداف جهت در برداشتن دروس، گام راهنمای مطابق عمل
 روش های به آموزان، دانش یادگیری تجارب به بخشیدن معنا

حصیل، ت و یادگیری و زندگی به نسبت آموزان دانش مختلف، ترغیب
 امهبرن ارزشیابیآموزان،  دانش نیاز براساس درسی برنامه ریزی طرح

 ازخود ارزشیابی، استفاده به تكوینی، اهمیت صورت به درسی
 مدرسه کارکنان و مدیر اموزان، همكاری ودانش خود برای ارزیابی

 یكدیگر، استفاده با مدرسه اعضای مستمر آموزان، ارتباط دانش با
، جدید هایفناوری یادگیری، یادگیری بهبود در نوین فناوریهای از

خانواده ها،  با مدیران، تماس و معلمان بین اجتماعی هایشبكه ایجاد
 آگاه به کاری، کمک دراولویت اجتماعی همایش های در شرکت

 مستمر حرفه ای، بهسازی صالحیت ارتقای با خود، تربیتی سازی
 دانش و خود در انتقادی تفكر خود، ارتقای نگرش و تفكر جسم،

 باورهای مدرسه، تقویت در کارگروهی  روحیه آموزان، توسعه
 در کاوشگری روحیه آموزان، تقویت ودانش درخود خودکارآمدانه

آموزان،  دانش فكری پذیری انعطاف به آموزان، کمک دانش
 از استفاده در متفاوت، مهارت اجتماعات و ها فرهنگ آموزش

 به جدید، ترغیب فناورانه تجهیزات اکثر فناوری ها، شناخت
 در خود، شرکت فناوری سطح ارتقای ایبر خدمت ضمن آموزشهای
نوین،  فناوریهای زمینه در خدمت ضمن آموزش های نیازسنجی
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 111...   معلمان ای حرفه صالحیت های مولفه و ابعاد واکاوی 

 1041پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ازندهس اجتماعی، تعامل شبكه های در یكدیگر با معلمان فعال تعامل
 شیوه های از آموزان، استفاده دانش با نزدیک مدیریت، ارتباط با

 طالعاتا ازفناوری استفاده در فراگیران به تدریس، کمک برای نوین
 از دانش، استفاده درخلق ازفناوری درآموزش، استفاده ارتباطات و

 روش های و مسأله حل به تدریس، تأکید فعالیت برای پژوهی درس
 کارگروهی انجام و سازماندهی برنامه ریزی، در مختلف، تسلط

ولیا وا دانش آموزان به بازخورد ودادن گرفتن برآن، توانایی ونظارت
 توان گفت صالحیتهای حاضر میاستخراج گردید. در تبیین یافته

ای از عملكرد مورد نیاز )کار انجام شده( و ای فرد، خالصهحرفه
 (. گروبان  صالحیت96ظرفیت و پتانسیل )استعدادهای فردی( است )

 های مورد نیازرا به عنوان توانایی استفاده از دانش و دیگر قابلیت
ق و کارایی وظیفه مشخص، تحقق هدف و یا عملكرد برای انجام موف

ا هکند. این قابلیتنقش خاصی در فرآیند کسب و کار تعریف می
های شخصی و رفتاری، باورها، شامل دانش، تخصص، مهارت، ویژگی

(. از نظر روکنس و 91ها و غیره هستند )ها، ارزشانگیزه
دانش، ای معلمان، نظامی از های حرفهکروسویک  صالحیت

های فعالیت مهارت، توانایی و خواست انگیزشی است که تحقق مؤثر
ها، احمدی (. همسو با این یافته91کند )ای را فراهم میآموزش حرفه

نشان داده که معلمانی که « ی معلمیهای حرفهبررسی صالحیت»در 
-ای باالتری هستند، شغل خود را جذاب میدارای صالحیت حرفه

-بیشتری برای موفق شدن در شغل خود دارند؛ و شیوه دانند و تالش

بردند و های مدیریتی مناسب با محیط کالس خود به کار می
ی عالقگای پایین به دلیل بیبرعكس معلمان دارای صالحیت حرفه

 (.1دهند)به شغل خود، انگیزه و تالش کمی در شغل خود نشان می

ای معلم مهارت حرفهبیش از هر چیز به  تدریس و یادگیری مؤثر
ترین نیاز اوست ای معلم، الزمبستگی دارد و در واقع مهارت حرفه

عنوان افزایش انگیزش درونی نسبت به (. توانمندسازی را به92)
اند که در مهارت آموزی و کسب توانایی در معلمان تعریف کرده

بودن، شایستگی،  های شناختی مؤثریک مجموعه از ویژگی
شود خودمختاری و احساس اعتماد به دیگران متجلی میمعناداری، 

عنای م شناختی به(. براساس رویكرد انگیزشی توانمندسازی روان34)
قدرت بخشیدن است و این یعنی به افراد کمک شود تا احساس 

نفس خود را بهبود بخشند، بر ناتوانی یا درماندگی خود اعتماد به
نی های دروفعالیت ایجاد و انگیزه چیره شوند، در افراد شور و اشتیاق

ای، متعهد شدن دادن وظیفه بسیج شود.دانش حرفه آنها برای انجام
انرژی روانی و جسمانی فرد یا گروه در جهت اخذ قوا و استعداد 

( که به صورت 31درونی افراد و فرد برای توسعه به هر نحو است)
ی ست از شاخصشود. کارآیی عبارت اگر میکارآیی و اثربخشی جلوه

که نحوه انجام کار با بهترین روش انجام آن کار )استاندارد( مقایسه 
کند و به تعبیری کارایی به معنای انجام درست کار و صحیح می

است. از دیدگاه روانی، احساس فرد از میزان کارآیی و توانایی در 
آورد. در این مورد، انجام کار محوله، موفقیت شغلی را به بار می

حساس توانمندی و مفید واقع شدن معادل با موفقیت شغلی است. ا
بنابراین این دیدگاه احساس کارآیی را همان پیشرفت شغلی و افزایش 

شود داند و زمانی حاصل میها و کسب تخصص در شغل میمهارت

-ها و امكانات خود دررسیدن به هدفکه فرد بتواند از تمام توانایی

 (. 39کند )برداری های شغلی بهره
ای برخوردارند، قادر که از دانش حرفهچنانمعلمان موفق هم

های مختلف به کار خواهند بود دانش و اطالعات خود را در زمینه
ای ههای خود کوشا باشند و در فعالیتبگیرند، در توسعه توانمندی

شوند، (. وقتی افراد توانمند می90تر از بقیه عمل کنند )خود موفق
کنند؛ که قابلیت و تبحر الزم برای انجام خود اثربخشی میاحساس 
تنها احساس آمیز کاری را دارند. معلمان توانمند نهموفقیت

ا توانند کار را بکنند که میشایستگی، بلكه احساس اطمینان می
کفایت انجام دهند. آنان احساس برتری شخصی کرده و معتقدند 

های تازه بیاموزند و رشد یابند. توانند برای رویارویی با چالشمی
ر ترین عنصبعضی از نویسندگان براین باورند که این ویژگی مهم

شناختی است، زیرا داشتن احساس خود اثربخشی است توانمندی روان
که منجر به پشتكار و تالش افراد برای انجام دادن کارهای دشوار 

روی روحی یا شود. چنین معلمانی، در فعالیت کاری خویش، از نیمی
کنند و از درگیری و اشتغال خویش نوعی گذاری میروانی سرمایه

گیری نگرشی احساس اهمیت شخصی دارند ؛ که این موجب شكل
 شود.شان میمثبت نسبت به شغل

شود احساس انرژی زیاد و کنترل بر توانمندسازی معلمان موجب می
نی، خودارزشی کنند. در این حس قدرت خودتعییکارشان را پیدا می

شود. خودکارآمدی توانایی است و اعتقاد به خودکارآمدی تقویت می
های رفتاری، عاطفی، اجتماعی و شناختی باید که در آن خرده مهارت

طور مؤثر هماهنگ شمار بهدهی شده و برای اهداف بیسازمان
ها برای انجام ها و توانایی ترکیب آنشوند. بین داشتن زیر مهارت

در شرایط دشوار تفاوت آشكاری وجود دارد. مردم حتی با عملی 
های الزم برای دانند چه کار کنند و مهارتوجود اینكه کامالً می

شوند. انجام کار را دارند، به نحو احسن در انجام کارها موفق نمی
های عاطفی، هیجانی و شناختی که انتقال دانش خودکارآمدی، جریان

سازد افراد اهرانه را تحت نفوذ دارند، فعال میها، به عمل مو توانایی
با خودکارآمدی باال به دلیل توانایی حل مشكالت در گذشته و 

شود، هنگام داشتن تجارب موفق که از هوش شناختی آنها حاصل می
توانند بر آن روبه رو شدن با مشكالت با باور این موضوع که می

اد خودکارآمد برای تفكر و پردازند. افرفایق آیند، به حل مسئله می
اندیشیدن نقشه و راهكار مناسب دارند و در شرایط الزم از 

ها استفاده راهبردهای مناسب تفكر برای تحلیل مسائل و حل آن
یعنی شناخت  -ها به دلیل دارا بودن قدرت فراشناختکنند. آنمی

بر فرایندهای شناختی خود  -در مورد چگونگی شناخت پیدا کردن
و تسلط الزم را دارند. به عبارت دیگر، فراشناخت به  تمرکز

شود که فرد از نظام شناختی خود دارد. راهبردهای اطالعاتی گفته می
فراشناختی باعث خودنظارتی و به واسطه هوش شناختی موجب 

شناسان شود. روانافزایش درک مطلب و حل مسئله در افراد می
ب پردازش اطالعات کار ویژه افرادی که در چهارچوشناختی؛ به

کنند عقیده دارند، فرایندهای فراشناختی بر عملیات اجرایی، می
طراحی عملكرد، بازبینی، وارسی و تنظیم رفتارها جهت حل مسئله 

دهی رابطه دارد؛ زیرا تأثیرگذار است. بنابراین، فراشناخت با نظم
ز ادانش و آگاهی نسبت به فرایندهای شناختی باید موجب استفاده 
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  و همکاران                 آذر فروش برنج گیتی  112

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 3, Autumn 2022 

آن به هنگام حل مسئله گردد و این امر از طریق راهبرد خود ـ 
گیرد. شخص دارای سطوح فراشناختی باال به دهی صورت مینظم

علت آگاهی فراشناختی، از تجارب خود به روشی مناسب استفاده 
کند و دارای باالترین استعداد در تطبیق و سازگاری خود با شرایط می

هاست  و بدین ترتیب انواع مختلف انتخابو امكانات موجود و یا 
 یابد.تر از دیگران دست میای بهتر و سریعبه صالحیت حرفه

کد محوری) مؤلفه( شامل: شناخت  11در مرحله کدگذاری 
، طش برقراری ارتباندا، ش تخصصیندا، ش خودشناسیندایادگیرنده، 

ط، برقراری ارتبا ، مهارتتدریس تمهار/سازمانی، ش تخصصیندا
كر تفمهارت  کار تیمی، مهارت  فناورانه، مهارت ارزشیابی، توانایی 

، هبریر انتقادی، توانایی تفكر، توانایی تحلیلی/ذهنی، توانایی قالخ
، نگرش معلمی، آموز محوریشندا العمر، نگرشیادگیری مادام

گویه استخراج شد.   14، و در قالب  خودباوری و دگر باوری مثبت
مؤلفه شامل  11گویه، در قالب 14دگذاری انتخابی و در مرحله ک

 یبرقرار تخصصی، دانش خودشناسی، دانش یادگیرنده، دانش شناخت
ارتباط،  برقراری تدریس، مهارت سازمانی، مهارت ارتباط، دانش

 كرتف ارزشیابی، توانایی فناورانه، مهارت تیمی، مهارت کار  مهارت
هبری، ر انتقادی، توانایی تفكر تحلیلی، توانایی/ذهنی خالق، توانایی

معلمی،  محوری، نگرش دانش آموز العمر، نگرش مادام یادگیری
بعد شامل  0مثبت، به دست آمد که در  باوری دگر و خودباوری
حرفه ای،  حرفه ای، توانایی های حرفه ای، مهارت های دانش های

طبقه بندی شده اند. یافته های پژوهش با یافته  یافهحر هایگرشو ن
(، 99(، امانی وهمكاران )94دیگران ) (، ماجدی و1های احمدی)

(، و مورکاتیک 93نژاد و تژدان)(، سبحانی6دیگران ) فرزانه و
 ( همخوانی دارد. 19)1ودیگران

همچنین در خصوص عوامل موثر بر صالحیت حرفه ای معلمان 
پذیری، خودکارآمدی، اشتیاق  لمان)مسئولیتمع فردی شامل: ویژگی

 و آموزش قوانین به مقررات)التزام و پذیری(، قوانین و انعطاف
 درسی نظام(، برنامه به عملی اسالم، التزام به عملی پرورش، الترام

اخالقی، حمایت،  )تدوین، اجرا، ارزشیابی(، مدیریت )رهبری
 بودن، سهولت مناسببودن،  روز اطالعات )به پاسخگویی(، فناوری

مداری( به عنوان عوامل  اجتماعی، قانون مشارکت اجرا، تقویت در
موثر بر صالحیت حرفه ای معلمان مطرح شدند. در خصوص 

 ایحرفه ارتقای صالحیت هایها، بسترها وتسهیل کنندهزیرساخت
معلمان،  عملكرد اولویت های مولفه شامل: تشخیص 31معلمان 

صالحیت ها،  و مهارت ها آموزشی هدافا تغییر و نیازسنجی
 ضمن آموزش مثل یادگیری فعالیت های و گزینه ها تشخیص
 ساختاریافته، دوره های یادگیری و کالسی آموزش های خدمت،

 ارتقاء و پیشرفت بر چرخشی، نظارت تكالیف خودیادگیری،
فعالیت  تكمیل و حرفه ای رشد برای شالوده صالحیت ها، اجرای

 امورحقوقی به معلم، رسیدگی احترام وسایل ساختن فراهمالزم،  های
 ام، احتر است مسئول و فرهنگی مقامات عهده به که معلم معیشتی و

پیشرفت  جهت در او تقاضاهای و خواسته ها به رسیدگی در معلم
 دانش و معلمان انگیزه ، تقویت... و تحصیالت ادامه و تحصیلی های

_________________________________ 
1 - Murkatik et al 

 تشویق و انگیزشی و حقوق افزایش زیرساخت های آموزان، ایجاد
 به روزرسانی و خدمت ضمن معلمان، آموزش خالقانه کارهای

 لشغ اعتبار و جایگاه آنان، ارتقاء تشویق و معلمان علمی مهارت های
صالحیت  و قابلیت ها دارای افراد جامعه، جذب  سطح در معلمی

جامعه،  سطح در معلمان انسانی کرامت بخش ، ارتقاء نظر مورد های
، معلمان علمی سطح ارتقاء و تحصیل ادامه زمینه های و بسترها ایجاد

 ابمعلمین، انتص به پرداختی بحث و معیشتی حیطه دادن قرار نظر مد
سازمان،  این الزمه صالحیت های و توانمندی براساس ارشد مدیران

ویت اول انتخاب ها، تشخیص و انتصاب ها به سیاسی نگاه داشتن عدم
 از یک هر سهم برای موفقیت عوامل تعیین کننده عملكردی های
مهارت  آموزش اهداف تعیین و سازمان، نیازسنجی اهداف در افراد

 آموزش به یادگیری، توجه فعالیت های و گزینه ها ها، تشخیص
 به کالس، توجه محیط در ساختاریافته خدمت، یادگیری ضمن

 خصصمت افراد با پاسخ و پرسش رایانه، جلسات بر مبتنی آموزش های
 اهداف گذاشتن میان وظایف، در یادگیری هدف با موضوع یک در
 رب یادگیری، نظارت اهداف پیرامون آن ها با مذاکره و سرپرستان با

 و کتاب به آسان حرفه ای، دسترسی رشد  اهداف تحقق و پیشرفت
یلی، تحص ارتقاء جهت دبیران قراردادن متعدد، بورسیه کتابخانه های

 فهفلس تشویق، داشتن همراه به هدفمند و مستمر دوره های برگزاری
 زیرساخت های معلم، تقویت مناسب فرهنگ و انداز چشم و

 فضای معلمان، روانی و روحی ، امنیت(فاوا)اطالعات فناوری
 و مستمر، همكاری مطالعه و الكترونیكی یادگیری آموزشی،
 و ظرفیت ها از هوشمندانه بهره گیری و نظام مند مشارکت

انجمن  بویژه سازمانی برون و درون مرتبط های حوزه توانمندی های
 -یادگیری اجتماعات به مدارس معلمان، تبدیل آموزشی و علمی های

معلمان، به  میان حرفه ای روابط سامانه تقویت و دهی سامان
معلمان  مشاوره و درسی برنامه ریزی تدریس، روش های کارگیری

ی، نربیت سازی بر این نتایج ارتقای مستمر)آگاه کاوش شد، عالوه
، الكترونیک انگیزش، و آموزش( و یادگیری  مدوام)یادگیری ارتقای

تدریس( به عنوان پیامدهای صالحیت  در مستمر، تحول ارتباطات
 فردی مولفه شامل: موانع 92ای معلمان معرفی شد و همچنین حرفه

 هب تمایل عدم یاددهی، ایندفر به معلم نگاه نوع انگیزه، نداشتن) 
 علمی، بنیه ضعف ای،-حرفه یادگیری به تمایل عدم کارگروهی،

 جذب)  ساختاری ، موانع(نوآوری و تغییر مقابل در مقاومت
دوره  ناکارآمدی آموزشی، محتوای بودن نامناسب نیرو، نامناسب

 مشكالت مطالعاتی، فرصت کمبود خدمت، ضمن آموزشی های
 بودجه کفایت عدم)  اقتصادی ، موانع...( و رفاه و پاداش و حقوق

 مشارکت پرداخت ها، نظام بودن نامناسب شده، داده اختصاص
 ، موانع(هزینه ها تأمین در مردم و غیردولتی بخش های ضعیف

 و تجهیزات کمبود غیربومی، و ناکارآمد فناوری های)  فناورانه
 و آموزش در کافی متخصص نیروهای کمبود آموزشی، امكانات
 احترام ، عدم(جدید های فناوری و تغییر برابر در مقاومت پرورش،

 و شغلی تشویق های وجود او، عدم قانونی حقوق نكردن دنبال او، به
 او، عدم حرفه ای دلسوزی های و خدمات گرفتن حرفه ای، نادیده
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 و خدمات گرفتن حرفه ای، نادیده و شغلی تشویق های وجود
 و آموزشی ارزش های به توجهی ای، بیحرفه  دلسوزی های

 حق از رضایتمندی معلم، عدم مسیرآموزش در خاص رویدادهای
، معلمان ارزشیابی سیستم های به توجه پرداخت ها، عدم و التدریس

 در کار، تعریف در دارد وجود ارشد مدیران در که سیاسی نگاه
 برای اصولی سیاست های ریزی ها، نداشتن وبرنامه گذاری ها هدف
 جمله از انسانی نیروی شغلی و کیفی ارتقای و نگهداری حفظ،

 بی ضعیف، تخصص و علمی بنیه با نیرو وجذب معلمان، گزینش
 بودن ، پایین...و حق التدریس معلم، سرباز طریق از مواردی و عالقه
 درس، عدم کالس رهبری و مدیریت در حرفه ای و علمی سطح

 یادگیری برای مناسب زمینه نبود و مداوم آموزش از برخورداری
 مقابل در همكاران، مقاومت با تجربیات و اطالعات تبادل و مداوم

 آموزش های از نبودن برخوردار از ناشی آموزشی نوین روش های
 رشد اجازة که سازمان بر حاکم پرورش، فرهنگ و درآموزش الزم

 وشنر از ضعیف معلمان نگرانی و نمی دهد، ترس کارکنان به فكری
 تخصصی، عدم مجامع آن هادر شرکت از مانع دانسته هایشان شدن

 دبیران، وجود مهارتی و عملی فعالیت های انجام برای الزم امكانات
استاندارد،  غیر و غیرالزم آموزشی منابع غیرعلمی، وجود ارزش های

 اءارتق یا ونگهداری حفظ برای واصولی درست سیاست های نداشتن
 مناسب زمینه وپرورش، نداشتن درآموزش معلمان شغلی و کیفی
 تبادل و مداوم یادگیری برای مناسب زمینه ونبود یادگیری برای

 ینب عاطفی ارتباط و تعامل همكاران، نبودن با تجربیات و اطالعات
 ضمن آموزش های حاصل بی و صرف دانش آموز، تأکید و معلم

 ارزشیابی ناصحیح غیرکاربردی، مالک های موضوعات با خدمت
 معلمان به فكری رشد اجازه که سازمان بر حاکم معلم، فرهنگ از

ای مطرح حرفه صالحیت مدل نمی دهد،  با عنوان موانع اجرای
شود مسئولین های پژوهش حاضر پیشنهاد میگردید. براساس یافته

های ضمن خدمتی را با محتوای آموزش باورهای فراشناختی، دوره
ارآمدی برای معلمان جهت افزایش صالحیت توانمندسازی و خودک

 ای آنها ترتیب دهند. حرفه
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