
 

 

 

مطالعه دیدگاه های معلمان در خصوص صالحیت های حرفه ای معلمان 

 ابتدایی در تهران
 0مرضیه دهقانی، 2محمد جوادی پور، 1زینب مقدسی

 چکیده

ای معلمان این مطالعه به دنبال بررسی دیدگاه های دبیران در خصوص صالحیت های حرفه 

ابتدایی در شهر تهران می باشد. شیوه اعمال شده، تحقیق توصیفی است. جمعیت آماری شامل 

می  2319-2316معلمان زن همه مدارس ابتدایی دخترانه در شهر تهران در سال تحصیلی 

باشد، شیوه نمونه گیری تصادفی برای تعیین اندازه نمونه استفاده شده است. نمونه آماری شامل 

نفر بوده است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز، پرسشنامه هایی استفاده شده است .  226

گویه با مقیاس نوع  09ابزار جمع آوری داده در این مطالعه پرسشنامه بوده است که شامل 

مولفه اصلی صالحیت ارتباطی، شخصیتی، اخالق حرفه ای، تدریس، رفتارهای  8لیکرت در 

کالس وفناوری اطالعات بوده است. روایی پرسشنامه توسط استادان راهنما اجتماعی، مدیریت 

بوده است.  59/3ومشاور صورت گرفته است و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ارزیابی و 

و آزمون  tآمارهای توصیفی ) فراوانی، میانگین وانحراف معیار(، و آمارهای استنباطی ) آزمون 

محاسبه شده است. نتایج نشان داده است که صالحیت حرفه  SPSSفزار فریدمن( به وسیله نرم ا

 ای معلمان در شرایط خوبی باالتر از حد متوسط می باشد. 

 .صالحیت های حرفه ای، معلم، آموزش ابتدایی، شهرتهران :هاواژهکلید

  

                                                      
 moghadasi_m92@ut.ac.ir. کارشناسی ارشد آموزش بزرگساالن. دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران1 

 عضو هیأت علمی)استادیار( دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران2 
 عضو هیأت علمی)استادیار( دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران3 
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 مقدمه

پیچیده  امروزه نظام آموزش وپرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای

 بیستم قرن دوم (. نیمه4، ص1050شود )صافی، وبزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می

وبومی  جهانی سطوح در وفرهنگی اجتماعی اقتصادی، سیاسی، مناسبات در وسیع تغییراتی شاهد

 آموزشی ایجادکرده هایبخش تمام رادر ومتنوع نوآورانه هایروش ابداع تغییرات، این .است بوده

معلم هم به عنوان مهمترین عضو نظام  (.1053ص زمستانی،وبناب )طالبی، مرادی، پاکدل تاس

آموزشی در فرآیند یاددهی ویادگیری ومعمار اصلی نظام آموزشی است که از این تغییرات مستثنا 

 نیست.

آموزان در طول تحصیالت وزندگی آنان ای در یادگیری دانشمعلمان به دلیل نقش برجسته

های یادگیری موثر است نیازمند کسب ونیز بدلیل اینکه اعمال ورفتارشان در ایجاد انگیزه دارند

ی امروز با توجه به مسائل فردی ای هستند. جامعههای مختلف شغلی وحرفهها وصالحیتمهارت

ه هایی بتوانند بای که دارد نیازمند افرادی است که عالوه بر کسب صالحیتواجتماعی پیچیده

یک صالحیت  (.1052فر، های خود را بشناسند )رحمانیخالق بیندیشد وباورها وتواناییطور 

شامل ترکیبی از علم، مهارت، دیدگاه وخبرگی می باشد. امکان دارد این سطح به صورت رسمی، 

رسمی وبرحسب موقعیت دانسته یا نادانسته به دست آمده باشد. روابط اشاره شده شامل غیر

ها می باشد. بنابراین صالحیت ترکیبی از علم، مهارت وروابطی است ها وانگیزهاحساسات، ارزش

معلمانی که مسئول (. 03: 2314، 1وان ولسنیکباشد )زیکه شرایط مختلف را پاسخگو می

هستند )آموزش افراد آینده( باید برای اجرای این مسئولیت مجهز شوند. صالحیت معلمان 

تحقیق وآنالیز قرار گرفته وباید از طریق بروزرسانی توسعه یابند بایستی بطور پیوسته در معرض 

ها به یک ها را طبق دیدگاه خانوادههای معلمصالحیت(، 2311)3کوکتوران(. 2313، 2)سیلو

های فردی، مقیاس تبدیل کرده است. صالحیت اصلی معلم را شامل: توانایی در هنر، ویژگی

هانی واجزای کیفیت معلم در آماده سازی محیط یادگیری تسلط بر زبان، توانایی کمی، دانش ج

                                                      
1 . Zvan & lesnik 
2 . Selvi 
3 . Kucukturan 
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ای معلمان در صالحیت حرفه( در مقاله خود با عنوان 2310)4کند. زیگاتن وهمکارانبیان می

ن ای منابع انسانی متضمدارد که توسعه حرفهبیان می، طول دورهتحول آموزشی درکشور لیتوانی

های فرهنگ سازمانی، حوزه عوامل سازمانی مولفههای فردی وسازمانی است.همچنین در پیامد

کانتر نتایج پژوهش .ای مدرسین تأثیر دارندآموزش، مشارکت، ارتباطات سازمانی برتوسعه حرفه

ی دانش عمومی، دانش مقوله 4ای معلمان در های حرفهنشان داد صالحیت(، 2310) 9وهمکاران

گیرد. همچنین وضعیت فعلی معلمان ر میموضوعی قرا -موضوعی، دانش تربیتی ودانش تربیتی

ابتدایی بر اساس نتایج به دست آمده از خود ارزیابی آنها در چهار بعد مورد نظر مطلوب برآورد 

های مورد نیاز ای صالحیتهای حرفهدر توسعه صالحیت(،2310)6روهنوالیکا و .شده است

اند از: دانش ومهارت الزم زش عبارتکارگیری فناوری اطالعات وارتباطات در آموه معلمان برای ب

درباره فرایند طراحی راهبرد تدریس، مواد آموزشی، استفاده از سخت افزار، استفاده از نرم افزار، 

های نوین آموزشی در فرایند یادگیری و مشارکت با فراگیرنده، استفاده از استفاده ازفناوری

فاده از فناوری اطالعات وارتباطات در فعالیت فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند تدریس، است

-ها ومهارتهای تحقیق حاکی از آن است که قابلیت(، یافته2310) 5زیگاتن وهمکاران.فراگیرنده

ای معلمان تاثیر مثبت های عوامل فردی بر توسعه وارتقای حرفههای معلمان به عنوان مولفه

های فرهنگ سازمانی، ی نتایج نشان داد که مولفهدار دارد. همچنین در حوزه عوامل سازمانومعنی

ای مدرسین تأثیر مثبت ومعناداری آموزش، مشارکت، ارتباطات سازمانی بر توسعه حرفه

موسسه آموزش عالی مالزی هفت مهارت نرم را به عنوان (، 2319)1انگنگ وهمکاران.دارند

های ارتباطی، را شامل: مهارتهای عمومی که الزم در برنامه درسی معلمان قرار گیرد مهارت

العمر، اطالعات ومهارت مدیریتی، مهارت تفکر انتقادی وحل مسئله، کارگروهی، یادگیری مادام

های پژوهش نادری یافتهکنند.های رهبری بیان میحرفه ای، مهارتکارآفرینی، مهارت اخالق

نه مؤلفه روش تـدریس، ای معلمان در زمیهای حرفه( نشان داد که مهارت1085وهمکاران )

                                                      
4 . Zygaitienė & et al 
۵ . Kunter & et al 
۶ . Valica & Rohn 

۷ . Žygaitienė & et al 

۱ . Ngang & et al 
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طراحـی آموزشـی وارزشـیابی وتکنولوژی آموزشی بیانگر این واقعیت اسـت کـه معلمـان از 

اند. از طرفی دیگر، ای الزم برخوردار نیستند ودر تدریس با مشکالتی مواجههای حرفهمهارت

ن شور حاکی از آنتایج بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در مورد معلمان ابتدایی در سراسر ک

است که معلمان مورد مطالعه، از صالحیت ومهارتهای الزم برخوردار نیستند ودر وضع مطلوبی 

ای دبیران دوره (، نشان داد وضعیت صالحیت حرفه1050نتایج پایان نامه قدری )نیستند. 

 القای، اخهای صالحیت رفتاری، آموزشی، توسعه حرفهمتوسط شهرستان چابهار از نظر مؤلفه

ای، تدریس، شخصیتی، فکری، باالتر از حد متوسط است وضعیت آنها از نظر صالحیت حرفه

 فناوری در حد متوسط میانگین فرضی است.

تاکنون در شهر تهران مفهوم صالحیت معلمان غالبا در ابعاد با توجه به تحقیقات انجام شده 

های مه آموزشی انجام شده وپژوهشبسیار محدودی از قبیل برنامه ریزی، اجرا، ارزشیابی برنا

ای در مورد معلمان شهر تهران های حرفهبسیار کمی در مورد بررسی وضعیت موجود صالحیت

-ها آمده ونظام ارزشیابی سازمان یافتهها بیشتر در روی کاغذ وبخشنامهشاخص .انجام شده است

ویی به چنین نیازهایی باشد. به منظور پاسخگهای معلم موجود نمیای برای سنجش صالحیت

هایی هستند که درباره وضع موجود وباتوجه به اینکه در این راستا معلمان بهترین گزینه

های ای از صالحیتاین پژوهش مجموعه .ها در همکاران خود می توانند نظر دهندصالحیت

ن پژوهش . امید است ایی آوردبا توجه به جدیدترین دستاوردها فراهم مرا، ای معلمان حرفه

توجه به مطالب بیان شده با  گامی کوچک در جهت پژوهش نوین در نظام آموزشی به شمار آید.

ای معلمان های حرفههدف بررسی دیدگاه معلمان در خصوص وضعیت صالحیتاین تحقیق با 

شده  که طی انجام پژوهش به سوال زیر پاسـخ دادهانجام شده است  دوره ابتدایی شهر تهران

در چه وضعیتی دوره ابتدایی شهر تهران ای معلمان های حرفهنظر معلمان، صالحیت از :است

 ؟قرار دارد

 روش

این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق کاربردی واز لحاظ نحوه اجرا، پژوهش توصیفی از نوع 

پیمایشی است. جامعه آماری کلیه معلمان شاغل زن مقطع ابتدایی دخترانه شهر تهران در سال 
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گیری تصادفی طبقه است. به دلیل گستردگی حجم جامعه آماری از روش نمونه 54-59تحصیلی 

به عنوان نمونه انتخاب شد. بدین  2و 6ای با انتساب متناسب استفاده شده است. دو منطقه، 

 196باشد. بر اساس اندازه نمونه حدود نفر می 1122ترتیب تعداد معلمان زن در این دو منطقه 

باشد. به نفر می 226نفر در نظر گرفته شد، که نمونه آماری  6نفر منطقه  53و  2نفر منطقه 

منظور جمع آوری اطالعات مورد نیاز از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. 

های ارتباطی، شخصیتی، اخالق مولفه اصلی صالحیت 8گویه در قالب  09پرسشنامه شامل 

ارزشیابی، مدیریت درکالس وفناوری اطالعات با مقیاس  -ای، تدریس، اجتماعی، آموزشیحرفه

لیکرت در نظر گرفته شده است. برای بررسی روایی پرسشنامه تدوین وبا نظر استادان راهنما 

 59/3ومشاور نهایی شد. پایایی آن پس از اجرای مقدماتی از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 

های توصیفی )فراوانی، درصد شاخص محاسبه گردید. روش آماری در این پژوهش، آمار

تک گروهی وآزمون فریدمن با  tپراکندگی، میانگین وانحراف معیار( وآمار استنباطی شامل 

 است.  spssاستفاده از نرم افزار 

 

 هایافته

در چه وضعیتی قرار دوره ابتدایی شهر تهران ای معلمان های حرفهاز نظر معلمان، صالحیت

 ؟دارد

 

فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه با توجه به سطوح تحصیلی، سابقه تدریس،  آمار -1جدول 

 رشته تحصیلی:

 درصد فراوانی فراوانی سطح تحصیلی متغیر

 55.8 126 کارشناسی تحصیالت

 75.2 170 سال 13بیش از  سابقه تدریس

 84.1 190 انسانی رشته تحصیلی

 100.0 226 کل 
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 =0Test Valueآموزش ابتدایی در هر یک از مولفه های صالحیت حرفه ای    : نظر معلمان2جدول
صالحیت 

 حرفه ای
 خی دو گویه های مولفه صالحیت حرفه ای

 
t 

سطح معنا 

 داری
df 

ی 
ت ها

الحی
ص

ی
ارتباط

 14344 داشتن مهارت ارتباطی 

254262 34333 229 
 19643 استفاده مناسب از تشویق وتنبیه

 15245 آموزانال افکار وعقاید به دانشتوانایی انتق

 10046 های مختلفتوانایی ارتباط برقرارکردن بافرهنگ وگویش

ی 
ت ها

الحی
ص

ی
صیت

شخ
 12945 مسئولیت پذیری 

561.05 34333 229 
 53243 صداقت

 13644 احترام و ادب در برخورد با دیگران

 93542 اعتماد به نفس

ی 
ت ها

الحی
ص

ا
ی

ق حرفه ا
ال

خ
 60402 تجزیهوتحلیل مسائل اخالقی 

191.00 34333 229 

 12449 گیری در مباحث اخالقیتصمیم

 45441 اخالق خوب داشتن

 11645 مسئولیت داشتن نسبت به جامعه

 12642 درک باال در مسائل اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی

ی 
ت ها

الحی
ص

س
تدری

 

 11946 مختلف تدریسهای استفاده از روش

154995 34333 229 

 13548 استفاده از طرح درس

 19645 های قبلی وجدید(معنی دار نمودن یادگیری )پیوند میان آموخته

 14640 مهارت تدریس موثر

 69425 تحلیل محتوای برنامه درسی

ی
ی آموزش

ت ها
الحی

ص
- 

ی
ارزشیاب

 

 97.18 وگزارش دهی، نقاط ضعف وقوتهای مختلف ارزشیابی شناخت روش

634.26 34333 229 

 176.6 تجزیه وتحلیل منظم وتوجه به فرآیند نتایج ارزشیابی وبه کارگیری آن

 آموزانتعیین تکلیف برای دانش

8420  

sig: 
0.016 

 84455 آموزانتوانایی گرفتن ودادن بازخورد به دانش

 89494 بر تجارب یادگیریمهارت طراحی، اجرا، نظارت 

ی 
ت ها

الحی
ص

ی
اجتماع

 13345 های مختلف اجتماعیتجزیه وتحلیل مسائل ودیدگاه 

214382 34333 229 
 18640 آشنایی مفاهیم اجتماعی )عدالت، برابری، دموکراسی و...(

 85494 دانش کافی در مطالعات اجتماعی

 13342 آشنایی با حقوق مدنی، شهروندی

ی 
ت ها

الحی
ص

ت در 
مدیری

س
س در

ال
ک

 53415 حضور منظم در کالس درس 

004521 34333 229 
 04429 جدیت، تحرک وتالش در فرآیند یاددهی

 13245 بینی نشدهداری وکنترل عواطف شخصی در برخوردهای پیشخویشتن

 10443 آموزانبرقراری روابط صحیح در برخورد با دانش

ت ها
الحی

ص
تی 

العا
ی اط

فناور
 

 12540 کاربرد  ابزارها وتجهیزات فنی برای انتقال دانش

124154 34333 229 
 11349 های درسیاستفاده از اینترنت در پروژه

 13342 وری اطالعات وارتباطات در امر تدریساکاربرد  فن

 13649 استفاده از اینترنت در جستجوی منابع جدید
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به منظور بررسی میزان شیوع هر یک از گویه های مولفه ی صالحیت  2دول با توجه به ج

با توجه به نتایج آزمون خی دو های حرفه ای در میان معلمان از آزمون خی دو استفاده شد. 

( معنادار >p 333/3در تمام این مولفه ها و گویه ها در سطح )مالحظه می شود در اکثر ابعاد 

مشاهده شده   tمعنادار است.حرفه ای صالحیت های  مولفهتمام در   tنتیجه اجرای آزموناست. 

ومیانگین مشاهده شده  ها ( معنادار است، با توجه به معنادار بودن این مولفه>p 333/3در سطح)

توان گفت وضعیت معلمان اطمینان می %55که باالتر از حد متوسط است، با در هر یک از آن ها 

 .است ودر وضعیت خوبی قرار گرفته مناسبحرفه ای ت ی صالحیهامولفههمه در 

 

 بحث ونتیجه گیری

معلمان در خصوص  رنظبررسی نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این واقعیت اسـت 

ای در های  صالحیت حرفهلفهؤای آموزش ابتدایی در مهای حرفهوضعیت موجود صالحیت

بیشترین حجم نمونه دارای مدرک ان داد. وضعیت خوبی قرار دارد وباالتر از حد متوسط نش

 13یش از ی تدریس بی تصادفی سابقهتحصیلی کارشناسی هستند. بیشتر افراد حاضر در نمونه

د از معلمان بایهای انسانی تحصیل کرده بودند. اند. بیشترین حجم نمونه در رشتهسال داشته

رخوردار باشند. کودکان دبستانی آموزان در کالس درس بمهارت ارتباطی در ارتباط با دانش

ای هنسبت به انتقاد واستهزاء بسیار حساس هستند، وبیشتر آنان در مورد سازگاری یا ناتوانایی

خود با پذیرفتن قصور مشکالتی دارند. در این دوران معلم باید روحیه رقابت، معاشرت وارتباط 

ده از تشویق وتنبیه به جا، مهارت انتقال آموزان یاد دهند. معلمان باید در استفاصحیح را به دانش

ترمفاهیم مهارت داشته باشند. همانطور آموزان در یادگیری بهتر وسریعافکار وعقاید خود به دانش

شود در شهر تهران به خاطر اینکه یک شهر بزرگ ومهاجر پذیر است، وجود که مشاهده می

های برقرار کردن با فرهنگ وگویش کند مهارت ارتباطهای مختلف معلم را وادار میفرهنگ

مختلف را دارا باشد. از نظر صالحیت شخصیتی با اعتماد به نفس باشد، با همکاران خود به احترام 

وادب رفتار کند، صداقت در رفتار داشته باشد واگر در کار خود شکست خورد مسئولیت شکست 

ی آموزان به خوبی طسه تربیتی دانشخود را بپذیرد از نظر روحی وروانی به آن یاری رسد تا پرو

اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی درک باال، حس مسئولیت ، شود. باید معلم ابتدایی در زمینه اخالقی

رین توتجزیه وتحلیل خوبی داشته باشد تا اگر مسئله مشکالت اخالقی پیش آمد بتواند درست

های وشر ، جدیدترینوز معلم بایدآمتصمیم را بگیرد. برای افزایش یادگیری مفاهیم توسط دانش

تدریس، طرح درس مناسب به کار برد. مهارت تحلیل محتوا خوب وبتواند مفاهیم قبلی را به 
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های ارزشیابی درست تعیین تکلیف، مهارت طراحی اجرا، شیوه مفاهیم جدید پیوند زند. از روش

ابی، گرفتن ودادن بازخورد آموزان وتجزیه وتحلیل نتایج ارزشیدهی وارزشیابی از دانشگزارش

آموز به درستی طی شود آموزان برخوردار باشد تا روند یادگیری وآموزش دانشمناسب به دانش

های غیر قابل جبران را در سالهای آینده به دنبال دارد. بعضی زیرا قصور در این زمینه شکست

والدین و... روبه رو ودچار  آموزان در خانواده با مشکالتی چون طالق، طرد، جدایی یا فوتدانش

هایی را در مدرسه داشته باشند، هایی وناسازگاریانزوا وافسردگی هستند وممکن است تنش

معلم باید بتواند ابتدا خود از مهارت کنترل عواطف شخصی وحضور منظم در کالس را دارا باشد 

کند بتواند برخورد صحیح  آموزی که ناسازگاری میوبعد بتواند جو کالس را اداره کند وبا دانش

وارتباط درست برقرار کرده واداره کالس از دستش خارج نشود. امروز باید معلمان بتواند از 

 روز کردن دانش خود وانتقال اطالعاته تکنولوژی، فناوری اطالعات نه تنها در تدریس بلکه برای ب

آموزان ی ارتباط با دانشآموز استفاده واز ایمیل، چت، اینترنت، فضای مجازی برابه دانش

هبود هاو اصالح و بیتحقیق به منظور رفع نارسای یهاباتوجهبه یافتهوهمکاران خود استفاده کند.

 :به شرح زیر ارائه می گردد ییمعلمان پیشنهادها یحرفه ا هایصالحیتکیفیت 

تفاده های معلمان مورد استواند به عنوان معیاری جهت سنجش صالحیتها میاین صالحیت

 قرار گیرد.

در زمینه دیدگاه معلمان نسبت به وضعیت موجودشان نقاط قوت حفظ ونقاط ضعف مورد تقویت 

 های ضمن خدمت استفاده کنندقرار گیرد. برنامه ریزان ومسئولین از نتایج این پژوهش در برنامه

 د.ای معلمان فراهم آیوزمینه علمی جهت تربیت، جذب، حفظ ونگهداری وتوسعه حرفه

ای معلمان قبل وضمن خدمت با توجه به این های رشد وتوسعه حرفهطراحی و تدوین برنامه

یفی ای وارتقاء کواز سیاست تشویقی در رابطه با دانش افزایی، توسعه حرفهانجام گیردها لفهؤم

 .صورت گیرد معلمان

ها وبرنامه ریزیهای پژوهش در مورد وضعیت موجود معلمان به عنوان نقطه شروع تحول یافته

 .در نظر گرفته شود های عملگرا به جای شعارگونهدر این مورد واتخاذ سیاست

های های ضمن خدمت در جهت ارتقاء وآموزش صالحیتبا توجه با نتایج حاصله تدوین برنامه

 ی ابتدایی به صورت مداوم انجام گیرد.ای در معلمان دورهحرفه

ا های شدن معلمان، استفاده از دیدگاهی برنامه درسی، حرفهدر تحول ودگرگونی اساسی در طراح

 های نوین و ... به جای تغییرات مقطعی وجزئی صورت گیرد و بهتر استاجرای نظرسنجیونظریه
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مشابه این تحقیق، انجام گیرد تا دید جامع برای  آموزان، دانشمدیرانکامل ودقیق از دیدگاه 

 برنامه ریزان آموزش وپرورش دهد. 

ف های مختلهای معلمان به تفکیک مناطق آموزشی ورشتهبررسی صالحیتپیشنهاد می شود 

 .انجام گیرد ومقایسه نتایج آن با پژوهش حاضر

ای در مقطع های حرفهمقایسه میان نظرات معلمان زن ومرد در مورد صالحیتممکن است 

 ین تحقیق در معلمان مدارسنتایج دیگری را رقم بزند پس پیشنهاد می شود مشابه هم ابتدایی

 پسرانه انجام گیرد تا نتایج مقایسه شود.

ی اصالحیت حرفهدیگر های لفهؤدر آینده در زمینه سایر م هاییپیشنهاد می شود انجام پژوهش

العمر، صالحیت کار گروهی، دانش جهانی، صالحیت مانند: صالحیت حل مسئله، صالحیت مادام

 .انجام گیرد فرهنگی وغیره...

 

 و مآخذمنابع 

، دوره مجله رشد معلمهای ایجاد وپرورش خالقیت در دانش آموزان. (.روش1055حمیدیان، برات. )

 .63-60(، 0نوزدهم)

ای دبیران زبان انگلیسی با احساس های حرفهبررسی رابطه صالحیت(.1052فر، رحمت )رحمانی
 ده روانشناسی وعلوم تربیتی.. )پایان نامه کارشناسی ارشد(، دانشکخودکارآمدی وخالقیت

. تهران: سازمان مطالعه آموزش وپرورش ابتدایی، دوره اول ودوم متوسطه(.1050صافی، احمد. )

 وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(.

ها تعیین میزان صالحیت(.1053بناب، مهدی وزمستانی، قادر )پاکدل ؛مرادی، سمانه ؛طالبی، بهنام
، تهران: پژوهشکده 1434. اولین همایش ملی آموزش در ایران ای معلمانفههای حرو شایستگی

 سیاستگذاری علم، فناوری وصنعت. 

ای وتعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه های حرفهبررسی رابطه صالحیت(.1050قدری، اسماعیل. )

 .تی دانشگاه  تهران. )پایان نامه کارشناسی ارشد(، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیشهرستان چابهار

ای مطلوب دانشجو معلمان دوره آموزش ابتدایی. های حرفه(.صالحیت1051نژاد، اعظم. )مالیی

 .00-62(، 44، سال یازدهم)فصلنامه نوآوری آموزشی



 زینب مقدسی و همکاران              العه دیدگاه های معلمان در خصوص صالحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی در تهرانمط

           13 
 

 

(.بررسی ومقایسه 1085نراقی، مریم. )شریعتمداری، علی. و سیف زاد، محمد.یاله. حاجنادری، عزت

معلمان دروس علوم پایه وعلوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به منظور ای های حرفهمهارت

، سال پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی-علمی هفصلنامها. های ارتقای کیفی این مهارتارائه روش

 .59-56(، 2دوم)

Kucukturan, G. (2011). Qualification scale for early childhood teachers. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 579-590. 

Kunter, M., Klusmann, U., Baumert, J., Richter, D., Voss, T., & Hachfeld, A. 

(2013). Professional competence of teachers: Effects on instructional quality and 

student development. Journal of Educational Psychology, 105(3), 805. 

Ngang, T. K., Yunus, H. M., & Hashim, N. H. (2015). Soft Skills Integration in 

Teaching Professional Training: Novice Teachers’ Perspectives. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 186, 835-840. 

Selvi, K. (2010). Teachers’ competencies. Cultura International Journal of 

Philosophy of Culture and Axiology, 7(1), 167-175. 

Valica, M., & Rohn, T. (2013). Development of the Professional Competence in 

the Ethics Teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 865-872. 

Žygaitienė, B., Barkauskaitė, M., & Miškinienė, M. (2013). professional 

competences of a teacher during the period of educational paradigm transformation 

in Lithuania. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, 165-169. 

Zulfija, M., Indira, O., & Elmira, U. (2013). The Professional Competence of 

Teachers in Inclusive Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, 549-

554. 

Žvan, M., & Lešnik, B. (2014). COMPETENCIES FOR TEACHERS OF 

PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION. Research in Physical Education, Sport 

& Health, 3(1). 


