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استان تهران انجام پذیرفت. روش پژوهش آمیخته  های بهسازی دبیرانپژوهش حاضر با هدف سنجش مؤلفه  :چکیده
نفر با  41 بود. میدان تحقیق در بخش کیفی پژوهش، خبرگان و متخصصان بهسازی منابع انسانی بودند که اکتشافی

جامعه آماری در بخش کمی، شامل گیری هدفمند و اصل اشباع نظری مشارکت داده شدند. استفاده از روش نمونه
عنوان نمونه به شیوه نفر به 873عداد دبیران استان تهران بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تکلیه 
یل تحلساخته بود. ابزار پژوهش شامل مصاحبه و پرسشنامه محققی انتخاب شدند. اچندمرحله یاخوشهی ریگنمونه
فزار انیز با استفاده از نرم انجام پذیرفت و در بخش کمی کیفی از طریق کدگذاری و تحلیل محتوا ها در بخشداده

Spss و Amos های شایستگی نشان داد، انجام پذیرفت. یافته ها تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای
، که ابعاد آن شامل: دانش پداگوژیکی و موضوعی مؤلفه شناسایی شده اند 71بعد و  3مورد نیاز بهسازی معلمان در 

ای است. از دیدگاه معلمان نوی و هویت حرفهمع -عاطفی، اخالقی  -پایه، اجتماعی  فناوری،  پژوهشی، خودبالندگی، 
ای هدانش پداگوژیکی و موضوعی، خود بالندگی، شایستگی شایستگیوضعیت موجود بهسازی معلمان در بعدهای 

فناوری، پژوهشی و  شایستگی معنوی، مطلوب است اما در بعدهای –اخالقی  شایستگیعاطفی و –پایه، اجتماعی 
 ای وضعیت موجود بهسازی معلمان، مطلوب نیست. هویت حرفه

 ای.توسعه حرفه معلمان، شایستگی،بهسازیکلید واژگان: 
 

Identifying the Dimmensions and Measuring the Development Components 
Situation of High School Teachers in Tehran Province 

Ghanizadeh Gerayli, M1*., Jaafari, P2. and Ghourchian, N3. 
 

Abstract: The present study was conducted with the aim Measuring the Development 
Components of High School Teachers in Tehran Province. The method of the study was 
Exploratory mixed. According to purposive sampling method and saturation principle, the 
population in qualitative section includes 14 academic and educational experts who have 
executive record in decision making. The population in the quantitative section, includes all high 
school teachers in Tehran with the number of 24346; among them 378 teachers were selected as 
a sample of the study by Kerjeci and Morgan table and according to multilevel cluster random 
sampling. In qualitative section, data were collected by interview and to ensure the tools’ validity, 
the views of educational experts were used. In quantitative section, the researcher-based 
questionnaire was used and face validity, content and construct validity (convergent and 
divergent validity) were measured. To determine the reliability of the questionnaire, Cronbach's 
alpha coefficient and combined reliability were also used. The results show the study tools were 
reliable. Data analysis in qualitative section, was done by content analysis and in quantitative 
section, it was done in two sections, descriptive (Mean, frequency,) and inferential (Structural 
Equation Modeling) using SPSS and Amos. The results of the study indicated that the teachers’ 
development include 8 dimensions and 74 components involve pedagogical and subject 
knowledge, self-maturity, basic competencies, social-emotional competencies, moral-spiritual 
competencies and professional identity. The study also indicated that from the teachers 'point of 
view, the current status of teachers' development in the pedagogical and thematic dimensions of 
self-development, basic competencies, social-emotional competence, and ethical-spiritual 
competence is desirable(Sig<0.05). But in terms of the technological competencies, research 
competence and professional identity, the current status of teachers' development is not 
desirable(Sig>0.05).  
Key words: Teacher development, Competency, Professional Development 

  دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران .4
                                                   دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.2

  استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران. 8

 Email: epjaafari@yahoo.com                                                                                                                               ویسنده مسئولن

 123-116صفحات: 



 های بهسازی...مؤلفه شناسایی ابعاد و سنجش وضعیت ◄481

 مقدمه 

ها وپرورش هستند که افت کمی و کیفی آنو اصلی در ساختار آموزش معلمان یکی از ارکان مهم

وپرورش دارد. پس معلمان برای اینکه بتوانند وظایف بر اهداف و عملکرد آموزش تأثیر مستقیمی

 ها ازمندی آنای، تخصصی و تربیتی خود را بهتر انجام دهند، الزم است زمینه امکان بهرهحرفه

(. به دلیل 2142، 4های تازه فراهم گردد )کرات، چندلر و هرتنستینهای جدید و مهارتآموزش

وپرورش در توسعه و پیشرفت کشور، موضوع بهسازی نیروی انسانی در موزشاهمیت نقش آ

ها از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار ویژه معلمان نسبت به سایر سازمانوپرورش و بهآموزش

هایی (. معلمان برای تدریس به انواع دانش2142، 2است )تالویو، لونکا، کوموالینن، کوسال و لینتونن

ها قرار دهد و به آنان کمک اطالعات الزم را در مورد دانش آموزان، در اختیار آن نیاز دارند که

های تدریس و یادگیری آگاهی ها و ساختارهای آموزشی را بشناسند، از انواع روشکند تا نظام

داشته باشند، دانش محتوایی را بدانند و به دانش چگونگی مدیریت کالس، استفاده از منابع 

(. بهسازی معلمان 2147، 8های ارزشیابی، مجهز شوند )دریر، دیتریچ و کراکشآموزشی و رو

انش د ای،تعهد حرفه اخالق و - ایتعالی پیوسته هویت حرفه ساز تکوین وفرایند تعاملی زمینه

 .(4838 احمدی،و  پوری)موس معلمان است - مهارت تربیتی نگرش تربیتی، و دانش تخصصی،

 یاصخ یسازوکارها بینییشو پ یطشرا یدمستمر با تمه یتفعال یکعنوان معلمان به بهسازی

 معلمی یهایستگیشا یمداوم رشد و استانداردساز یندکه فرا یتفعال ینا یت. موفقافتدیاتفاق م

 یکردیرو ینمعلم است. چن یختهوابسته به حضور فعال و خودانگ یزاز هر چ یشب گیرد،یرا در بر م

ست که ا یتیموقع یندر چن شود،یگرفته و شکوفا مشکل یادگیریبستر فرهنگ آموزش و که بر 

قرار  یتها مورد حماو در همه فعالیت شودیشناخته م یدیارزش کل یکعنوان به یادگیری

 یشیکه با بازاند یاساس یتفعال یکعنوان به (. بهسازی2142، 1گیرد )چالمرس و گرادینریم

رشد  یابر نیازیشپ یکعنوان به پذیردیگوناگون صورت م هایروندو در پرتو  بیتیمداوم عمل تر

 رویکردی منعطف به یادگیریدرواقع  بهسازی. (2147، 2گردد )بلیت و میرینگیم محسوب معلم

ها، باورها مهارت ارتقای یردر مس انآن معلم یجهمختلف است که درنت هایروشاز  یریگبا بهره

 .(4831)ساکی،  گیرندیود قرار مخ هایییو توانا

نقایص کار که با هدف فراتر رفتن از است  هایییتمجموعه اقدامات و فعالبهسازی معلم      

 انمعلم یو تواناسازبهسازی  این فرایند. در گیردیبلندمدت انجام م یهادر قالب برنامه معلمان،

                                                           
1. Kraut, Chandler & Hertenstein 

2. Talvio, Lonka, Komulainen, Kuusela & Lintunen 

3. Dreer, Dietrich & Kracke 

4. Chalmers & Gardiner 

5. Blyth & Meiring 
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 منعطفو بیشتر جنبه غیررسمی،  شدهخارج  یریزی شده و رسمها و اقدامات برنامهدوره شکلاز 

 .(4838)فتحی واجارگاه،  داردو مداوم 

جذب،  ییعالوه بر توانا ،و تربیت میبه اهداف تعل دنیمنظور تحقق بخشوپرورش بهنظام آموزش    

ط توس کشور هر ینظام آموزش رایداشته باشد؛ ز زیمعلمان را ن یتوان حفظ و نگهداشت و بهساز

معلمان باالتر باشد آن نظام  نیا ییگیرد و هرچقدر سطح دانش و تواناشکل می کشور معلمان آن

 (.4833)میر سپاسی،  است ترایتر و پوموفق

 ،یو اجتماع یاقتصاد یهابخش و دانش در هاینوآور شیافزا ،هایفناور عیبا توجه به توسعه سر    

 تیقوت ،به پرورش امر منجر این که ابدی رییتغ دیدر سازمان با نیز معلمان ازیموردنهای تیصالح

معلمان به  یامروزه بهساز. (4834 ،رئوفگردد )معلمان می یهای تخصصدانش و مهارت ،نشیب

ی دانش و مهارت عدم ارائه .شده است لیوپرورش تبدآموزش یها براترین چالشبزرگ زا یکی

های آکادمیک با کالس درس، و فاصله بین آموخته توسط نظام آموزش رسمیمعلمان موردنیاز 

ازپیش آشکار بیش راخدمت ای معلمان در حینضرورت پرداختن به بهسازی و توسعه حرفه

پیوستاری است که پیش از خدمت شروع و با  یک منزله. در حقیقت بهسازی معلمان بهسازدمی

این در حالی است که در کشور  ابد.یآموزش، نظارت و حمایت مسئولین در حین خدمت تداوم می

مت های پیش از خدبیشتر به آموزشوتربیت تعلیمما کانون توجه برنامه ریزان و دست اندرکاران 

رویکرد  زیرا؛ خدمت، کمتر مورد توجه واقع شده استمعلم، معطوف است و موضوع بهسازی ضمن

تربیت  هایو مسئول تمام برنامهای معلمان در کشور یک رویکرد متمرکز سنتی است تربیت حرفه

وپرورش است. لذا یک مدل تمامیت خواهانه که در الگوهای اجرایی ای معلمان، آموزشحرفه

خدمت نیز مشهود است های اجرایی ضمنهای پیش از خدمت معلم وجود دارد در سیاستدوره

افتاده است اجرای بنابراین، آنچه عمالً تحت این تمرکزگرایی، اتفاق ؛ (4838)مهرمحمدی، 

مدت، گسسته و خارج از بافت مدرسه و بدون مشارکت های ضمن خدمت به شکلی کوتاهآموزش

رده ای معلم ایجاد کمعلمان است که شاید بتوان گفت کمترین تغییر را در باورها و عملکرد حرفه

توان دست وپرورش به هیچ تحولی علمی یا نوآوری مطلوب نمی(. در آموزش4832است )گندمی، 

عنوان مجریان واقعی، تغییرات مناسب های کاری معلمان بهکه پیشاپیش در شیوهیافت، مگر این

های آموزشی، برخورداری از ریزیبنابراین الزمه مشارکت فعال معلمان در برنامه؛ به وجود آید

مت خدحین ای است که با آموزش و بهسازی مستمر معلمان درهایی حرفهها و شایستگیصالحیت

 گردد.ایجاد می

(، در پژوهش خود دریافتند مشاااارکت مدرساااه و 2147) 4گراو، کالگاگنی، پریس و اوتریز     

                                                           
1. Grau., Calcagni., Preiss & Ortiz 
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ست. سازی معلمان تأثیر گذار ا شی بر به شی و پژوه شگاه در مقوالت آموز سرا و وارقیس دان   4ب

شان دادند که روش2147) سازی حرفه(، نیز ن سازو کار الزمهای به جهت یادگیری  ای معلمان 

(، در پژوهش خود دریافتند 2147) 2چنین هه، الندگرن و پاینزآورد. هممساااتمر را فراهم می

فرسااتادن معلمان به کشااورهای دیگر جهت آموزش و پژوهش، بر بهسااازی فرهنگی و آموزشاای 

بازوقلو و بروکمایر کان باران،  تأثیر معناداری دارد.  نان  مه (، نیز نشاااان دادند که بر2142) 8آ نا

ای معلمان بر اساااس محتوا و تکنولوژی تأثیر معناداری بر بهبود تدریس معلمان بهسااازی حرفه

 علوم دارد.

شور نیز حجازی و همکاران )      شامل  (، در پژوهش خود دریافتند4832در داخل ک پنج مؤلفه 

های ویژگینیازسنجی و طراحی برنامه درسی، مدیریت کالس درس، فناوری تدریس، ارزشیابی و 

صالحیتحرفه سعه  سزایی بر تو شگران تأثیر ب شگران ترویجی داردهای حرفهای آموز  .ای آموز

مورد نیاز مدرسااین شااامل های و مهارت ها(، نیز دریافتند صااالحیت4832ساالیمانی و کریمی )

های شخصی حیتال، ص(ریزیهای آموزشی و مدیریتی و برنامهحیتالص) ایهای حرفهحیتالص

( های علمی و عملی معلمیمهارت) های تخصااصاایو مهارت (های فردی و اجتماعیحیتالصاا)

 باشند.می

وپرورش کشور بر آموزش یمنابع انسان طهیدر ح 4111 در افق رانایانداز چشمدر که  طورهمان

 ،یریادگی ندیسازی فرآروان ،معلمانهای استعدادها و توانمندی و رشد ییشکوفا تأکید شده، آن

آموزش علوم و  ،ی جهانیشهروند فیوظا یفایو ا پذیریمسئولیت یآموزان برامهیاکردن دانش

 ،های مختلف تربیتیگیری از شیوهی و بهرهآموزش نیهای نوفناوریاستفاده از با  ،هافنون و مهارت

؛ ش استوپروردر آموزش یمنابع انسان یهای اصلجزء مأموریت دار،یتوسعه متوازن و پا یدر راستا

که  نیالخصوص معلمعلی ی،انسان یروهایمستمر ن یجز با بهساز یتیمأمور نیبنابراین تحقق چن

 بود. ممکن نخواهد ،روندآموزش به شمار می یرکن اصل

 ،یادهای اعتقها و تواناییتوسعه مستمر شایستگی زین بنیادین سند تحول 48ماده  نیچنهم    

اهداف کالن  ءرا جز از طریق سازوکارهای کارا و اثربخش ای معلمانحرفه و یعلم ،یتیترب

رو بهسازی معلمان وزارت این از ؛ذکر کرده استو رسیدن به حیات طبیه،  وپرورشآموزش

ت کشور قرارگرفته اس یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یدر سرلوحه کار شورا زیوپرورش نآموزش

 (.4831وپرورش، نظام آموزش نیادی)سند تحول بن

 زا که است معلمانی وجود به بسته کشور هر آموزشی نظامهای توفیق برنامه گرید یسو از    

                                                           
1. Becerra-Lubies & Varghese 

2. He., Lundgren & Pynes 

3. Baran., Canbazoglu Bilici & Uygun 
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 وترین برجسته رازی؛ باشند برخوردار الزم ایحرفه و شغلی هایمهارت و علمی هایصالحیت

 کننده شرایطمعلم سازنده و فراهم و معلم است؛ عهده به آموزاندانش یادگیری در نقش ترینمهم

 اگر پس(. 4،2112و ملون استکا کاپرارا، باربارانلی،) است هاآنو محیط آموزش برای 

 یمعلمان فعل کهنیعالوه بر ا ،معلمان خود را فراهم آورد یبهساز هایزمینه نتواند وپرورشآموزش

جهت انجام  گی الزمستیشا ه دارایمعلمانی ک کمبودبا  ندهیبلکه در آ ،دهدخود را از دست می

 که در شرایط جدید جهانی موجب ناکارآمدی و عدم پیشرفت دجه خواهد شامو باشند، خود فیوظا

که  یمهم یامدهایپ لی؛ بنابراین به دلدیگردالمللی خواهد در سطح ملی و بینوتربیت تعلیمنظام 

ی، ترک آموزش تیفیازجمله افت ک ،و درنهایت جامعه یآموزش ستمیس یمعلمان برا یبهساز

؛ و به دنبال خواهد داشت را و... یدر حرفه معلم یبه ماندگار لی، عدم تماتحصیل دانش آموزان

ایی معلم از آموزش ضمن تواند با گسترش حیطه تربیت حرفهوپرورش چگونه میاینکه آموزش

 وها مؤلفه بعاد،ا ییتا شناسا دهیسبب گردبهسازی معلمان حرکت کند،  سویخدمت به

 .باشدمسئله اصلی پژوهش حاضر  مقطع متوسطه، معلمان یتأثیرگذار بر بهساز هایشاخص

ای است که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند می دهد و گروه دوره متوسطه، دوره    

خلل در این کند؛ از این رو هر نوع نارسایی و کثیری را برای ورود به جامعه و بازار کار محیا می

بر عملکرد و کیفیت هر دو حلقه آموزش، یعنی آموزش عمومی و آموزش عالی،  دوره مستقیماً

 و بی توجهی به شایستگی و بهسازی معلمان پیامدهای ناخوشایندی تأثیر بسزایی خواهد داشت

به  لیتما عدم ،ییجابجا انتقال وآموزان، ترک تحصیل دانش ی،آموزش تیفیجمله افت ک از

 .دنبال خواهد داشتبه یآموزش ستمیسغیره را برای  و یدر حرفه معلم یندگارما

رائه ا زین معلمان و یبهساز تیسازی وضعشفاف یدر پ گرچه گفته شد پژوهشبا توجه به آن    

 و ی، خود بهسازیآموزشهای کارگاه قیمعلمان، از طر سازیتوانمند یبرا ییسازوکارها

 یفیمنجر به ارتقاء ک تواندمی مسئله نیغیررسمی است که روشن شدن ا و یرسم هایآموزشی

 گردد.ای معلم و توسعه پایدار حرفه نظام آموزش و پروش

ای ههمچنین در این راستا تالش شده است به دو سؤال اصلی پاسخ داده شود: اول، ابعاد و مؤلفه    

اند؟ دوم، وضعیت هر ستان تهران کدامهای مورد نیاز بهسازی معلمان مقطع متوسطه اشایستگی

 های شناسایی شده چگونه است؟یک از این مؤلفه

 

 

 

                                                           
1.  Caprara, Barbaranelli, Steca & Malone 
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 پژوهش روش

های بهسازی معلمان مقطع متوسطه ازآنجاکه پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و سنجش مؤلفه

 از حیث بعد آمیخته )کمی، کیفی(، هادادهباشد، روش پژوهش بر مبنای ماهیت استان تهران می

میدانی و از نظر هدف کاربردی، از نظر زمان مقطعی و از نظر روش  -ایمحیط، از نوع کتابخانه

 پیمایشی بود.-اجرای پژوهش توصیفی

-صالح دارای پستوپرورش و افراد ذینظران آموزششامل صاحب؛ بخش کیفی میدان تحقیق در

ردار گیری برخواجرایی در سطوح تصمیمهای اجرایی در زمینه بهسازی منابع انسانی که از سوابق 

یری گکه به روش نمونه که دارای کتب و مقاالتی تخصصی در این حوزه بودند بوده و نیز محققانی

 عنوان حجم نمونه برای مصاحبه، در نظر گرفته شد.نفر با استفاده از اصل اشباع به 41 4هدفمند
متوسطه )دوره دوم( استان تهران به تعداد جامعه آماری بخش کمی؛ شامل کلیه معلمان مقطع 

بخش کمی با جهت برآورد حجم نمونة مورد نیاز در بود.  4831-32در سال تحصیلی  21812

ی نسبتی و جدول مورگان او طبقهی اچندمرحله یاخوشهی ترکیبی ریگنمونهاستفاده از روش 

نظر گرفته شد. البته شایان ذکر  عنوان حجم نمونه درنفر معلم به 873نفری  21812برای جامعه 

معلمان مقطع متوسطه استان تهران برای نمونه کافی بود.  نفر از 873است که با توجه به اینکه 

پرسشنامه میان معلمان توزیع شد که  232، تعداد %82لیکن با در نظرگرفتن احتمال ریزش، 

 .پرسشنامه انجام شد 211نهایتًا عملیات آماری روی 

از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق  هاداده یگردآور منظوربه پژوهش نیا در: ابزار

ساختار یافته استفاده شد. های نیمهساخته استفاده شد. در بخش کیفی این پژوهش از مصاحبه

های انفرادی با مصاحبه شوندگان، برای بررسی مقدماتی از هفت سؤال در مصاحبه در مصاحبه

فرعی دیگری نیز در کنار هر سؤال برای درک تجارب  هایالؤسکه . ضمن ایناستفاده شد

-الؤسشد. در حین انجام مصاحبه پژوهشگر با پرسش کنندگان در حین مصاحبه مطرح میشرکت

های مصاحبه شوندگان کنترل کرده است. پژوهشگر راهنما، صحت برداشت خود را از گفته های

ها را مورد تحلیل قرار داد تا مواردی که ناقص بوده کنندگان دادهتگیری از شرکدر فرایند نمونه

مصاحبه، عوامل اصلی  41کننده جدید کامل گردد. بعد ازآنجام با دریافت اطالعات جدید از شرکت

 شد و پژوهشگر به اشباع رسید.های قبلی تکرار میو فرعی در مصاحبه

منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن پژوهش و بهبرای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی     

ها از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان یافته

زمان از طور همچنین بهوپرورش که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. همآموزش

                                                           
1. Judgemental Sampling 
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شد. همچنین برای محاسبه پایایی از ها کمک گرفته کنندگان در تحلیل و تفسیر دادهمشارکت

، 4ی دو کدگذاردرون موضوعروش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد. در مصاحبه با روش توافق 

ر عنوان کدگذار ثانویه داز یکی از اساتید مدیریت آموزشی آشنا به کدگذاری درخواست شد تا به

وهش، تعداد سه مصاحبه را کدگذاری پژوهش مشارکت کند در ادامه محقق به همراه این همکار پژ

 رود را محاسبهعنوان شاخص پایایی تحلیل به کار میی که بهدرون موضوعکرده و درصد توافق 

درصد به دست آمد که بیانگر  7254کرد که پایایی حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات 

 پایای مناسب بود.

ساخته بر گرفته ای محققپرسشنامه از هاداده یگردآور منظوربه ،پژوهش نیادر بخش کمی     

از کدهای حاصل از مصاحبه استفاده شد که با نظرسنجی از معلمان مقطع متوسطه شهر تهران، 

 های این پژوهش شامل دو قسمت است:های پرسشنامهتکمیل شد. گویه

شناختی عمومی هدف کسب اطالعات کلی و جمعیت هایالؤسعمومی: در  هایالف( گویه

پاسخگویان است. این قسمت شامل پنج سؤال است و مواردی مانند جنسیت، سن، تحصیالت، 

 اند.رشته تحصیلی، سابقه کار مطرح شده

 ب( پرسشنامه بهسازی معلمان

باشد. در طراحی این بخش سؤال باز می 4گویه بسته و  71تخصصی: این بخش شامل  هایگویه

ها برای پاسخگویان قابل درک باشد. این پرسشنامه هایویهسعی شده است که تا حد ممکن، گ

( اطالعات مربوط به 4) باشد. در جدولای لیکرت میگزینه 2ها از نوع بسته و از طیف گویه

 پرسشنامه آمده است.

روایی منظور محاسبه روایی از روایی صوری، محتوایی و سازه استفاده شد. در این پژوهش به    

ند گر، چبه کمک پژوهش ...مه نهایی به دور از ایرادات ویرایشی، شکلی، امالیی و ظاهری پرسشنا

های از فرم 2برای بررسی روایی محتوایی نفر از اعضای نمونه، استاد راهنما و مشاور تدوین گردید.

CVR  وCVI  استفاده شد. باید توجه داشت که بررسی روایی محتوایی قبل از توزیع پرسشنامه

و از طریق قضاوت خبرگان )اعضای مصاحبه شونده، اساتید راهنما و مشاور، دانشجویان دکتری 

( مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس این نوع از ...ها ومتخصص در این حوزه، چند نفر از آزمودنی

 سؤال باقی ماند و برخی سؤاالت نیز اصالح شدند. 71حذف شد و  سؤال 2روایی 

 از دو قسمت روایی همگرا و واگرا تشکیل شده است. 8روایی سازه

                                                           
1. Inter coder reliability (ICR) 

2. Content Validity 

3. Construct Validity 
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رود هایی که برای سنجش روایی همگرا به کار میتأییدی(: آزمون) های روایی همگراآزمون

که /. باشد و بهتر این2عاملی باالی . بارهای 2. همه بارهای عاملی معنادار باشد؛ 4اند از: عبارت

. پایایی ترکیبی 1/. باشد؛ 2تر از )میانگین واریانس استخراج شده( بزرگ AVE. 8/. باشد؛ 7باالی 

 تر از میانگین واریانس استخراج شده باشد که تمام موارد در این پژوهش تأیید شد. در جدولبزرگ

فای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرها آورده شده ( ضرایب میانگین واریانس استخراج شده، آل4)

 توان این دو ضریب را با هم مقایسه کرد:است و می

 
ضریب میانگین واریانس استخراج شده و ضریب پایایی ترکیبی (:1جدول )  

 مؤلفه بعد
تعداد 

 سؤاالت

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

میانگین واریانس 

 استخراج شده

بهسازی 

 معلمان

782/1 43 شایستگی پداگوژیکی و موضوعی  314/1  24/1  

383/1 1 شایستگی فناوری  333/1  27/1  

773/1 7 های پژوهشیصالحیت شایستگی  342/1  22/1  

731/1 2 خود بالندگی  382/1  22/1  

382/1 47 های پایهشایستگی  317/1  23/1  

322/1 44 عاطفی-اجتماعی  شایستگی  322/1  22/1  

721/1 2 معنوی–اخالقی  شایستگی  722/1  28/1  

718/1 2 ایهویت حرفه  774/1  21/1  

 

/. قرار دارد 2 همه متغیرها باالی AVEطور که در جدول فوق قابل مشاهده است میزان همان    

تر از میانگین واریانس استخراج شده در همان و ضریب پایایی ترکیبی در هر یک از متغیرها بزرگ

 متغیر است.

آزمون فورنل و الرکر: این شاخص از ترکیب جداول مقادیر  :آزمون روایی واگرا )تشخیصی(

همبستگی بین متغیرهای پنهان و متوسط واریانس استخراج شده به دست آمد. در جدول زیر 

ا همقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه

 است. آورده شده
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مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر ضرایب  (:2)جدول 

تشخیصی( با استفاده از آزمون فورنل و الرکر() ها )روایی واگراهمبستگی بین سازه  

 AVE 4 2 8 1 2 2 7 3 هاسازه

شایستگی پداگوژیکی و 

 موضوعی
24/1 73/1 --- --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- 72/1 28/1 23/1 شایستگی فناوری

های صالحیت شایستگی

 پژوهشی
27/1 17/1 22/1 32/1 --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- 72/1 82/1 11/1 83/1 22/1 خود بالندگی

 --- --- --- 77/1 24/1 12/1 28/1 13/1 23/1 های پایهشایستگی

 --- --- 34/1 11/1 83/1 88/1 14/1 82/1 22/1 عاطفی-اجتماعی  شایستگی

 --- 78/1 83/1 12/1 14/1 82/1 18/1 83/1 28/1 معنوی–اخالقی  شایستگی

 78/1 13/1 12/1 12/1 11/1 83/1 12/1 14/1 21/1 ایهویت حرفه

 

را  دارند بیشترین مقدارمقادیر جذر میانگین واریانس استخراج شده در سطر و ستونی که قرار     

 دهند که بیانگر وجود روایی واگرا در بین متغیرهای پژوهش است. نشان می

پایایی: در این پژوهش برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و اشتراکی 

و ضریب آلفای کرونباخ با  Amosافزار استفاده شد که پایایی ترکیبی و اشتراکی با استفاده از نرم

گردیده است. در جدول زیر مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی  انجام Spss 23افزار استفاده از نرم

قابل  2طور که در جدول همانآورده شده است.  2های بهسازی معلمان در جدول ترکیبی مؤلفه

البته است.  157باالتر از ها مشاهده است میزان ضریب آلفای کرونباخ و ترکیبی برای همه مؤلفه

آزمودنی جداگانه انجام شد و بعدازاینکه  81آلفای کرونباخ بر روی  آزمونشیپباید توجه داشت که 

وزیع ها تدریافتیم همبستگی درونی سؤاالت مناسب است پرسشنامه نهایی برای سایر آزمودنی

 شد.
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 مقادیر آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی (:3)جدول 

 مؤلفه
آلفای کرونباخ نهایی )حجم 

 (211نمونه=

ضریب پایایی 

 ترکیبی

ضریب پایایی 

 اشتراکی

شایستگی پداگوژیکی و 

 موضوعی
311/1 332/1 274/1 

 227/1 722/1 733/1 شایستگی فناوری

 242/1 312/1 338/1 پژوهشی شایستگی

 743/1 324/1 324/1 بالندگیخود 

 222/1 337/1 314/1 عمومی() هیپاهای شایستگی

 222/1 337/1 323/1 عاطفی–اجتماعی  شایستگی

 717/1 372/1 327/1 معنوی–اخالقی  شایستگی

 227/1 722/1 722/1 ایهویت حرفه

 383/1 کل 

 

 هاتحلیل داده

از طریق تحلیل محتوا استفاده شد. در این های کیفی پژوهش در بخش کیفی؛ برای تحلیل داده

 2و کدگذاری محوری 4های کیفی گردآوری شده، از طریق کدگذاری بازطرح مراحل تحلیل داده

 انجام شده است.

های آمار توصیفی و استنباطی های پژوهش از روشبخش کمّی با توجه به سؤال در در بخش کمی؛

ه های آن از پرسشنامه بمتغیرهای جمعیت شناختی که دادهاستفاده شد. در بخش توصیفی برای 

دست آمد میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی و نمودار برای هریک از متغیرها ارائه شد 

های انجام شده است. در بخش استنباطی آزمون فرضیه SPSSافزار که این فرآیند توسط نرم

-همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ضریب نظیر Amosافزار پژوهش از نرم

 استفاده شد.ای 

 

 هایافته

 .گیردیارزیابی قرار متحلیل و مورد  های علمیبا استفاده از روش ی پژوهشهااین بخش داده در 

ها شامل دو بخش است: وتحلیل دادهباشد، تجزیهکه پژوهش از نوع آمیخته میبا توجه به این

                                                           
1. Open Coding 

2. AxialCoding 
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ا هوتحلیل دادههای کمی؛ اما قبل از تجزیهوتحلیل دادههای کیفی و تجزیهوتحلیل دادهتجزیه

 ها مورد بررسی قرار گرفت.پردازش دادهپیش

شدگی اتفاق افتاده است؛ بنابراین، برای رفع این مشکل ها گمنتایج نشان داد در برخی از گویه    

های مفقوده جایگزین شد. ها استفاده شد و تمام دادهناز روش میانه برای جایگذاری مقادیر آ

استفاده شد که نتایج نشان داد هیچ داده  4های پرت از گراف باکس پالتمنظور شناسایی دادهبه

 پرتی وجود ندارد.

تفاوت انحراف معیار هر آزمودنی در های بیافزار اکسل برای حذف آدمها در نرمعالوه بر این     

ها ک پرسشنامه محاسبه شد که نتایج نشان داد انحراف معیار پاسخ هر یک از آزمودنیپاسخ به ی

 نیست و بنابراین هیچ آزمودنی حذف نشد. 158های پژوهش کمتر از به سؤال

 شود:های پژوهش پاسخ داده میدر ادامه به سؤال
 مقطع متوسطه معلمان های مورد نیاز()شایستگی بهسازیهای ابعاد و مؤلفه -سؤال اول 

 اند؟کدام

های نفر خبره در این زمینه، پاسخ 41 شایان ذکر است که پس از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 

ارائه شده برای هر سؤال با استفاده از تحلیل محتوا توسط پژوهشگر و دو نفر از متخصصین آمار 

سؤال پس  2ستخراج شد که شاخص از مصاحبه با خبرگان ا 31مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت 

 سؤال باقی ماند. 71از بررسی روایی محتوایی حذف شد و 

وان تهای بهسازی معلمان، ابتدا باید از این مسئله اطمینان یافت که میدر شناسایی مؤلفه    

های مورد نظر )اندازه نمونه های موجود را برای تحلیل به کار برد یا به عبارتی، آیا تعداد دادهداده

 KMOو رابطه بین متغیرها( برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص 

بوده و  152تر از بزرگ KMOنشان داد، شاخص  1و آزمون بارتلت استفاده شد. نتایج جدول 

ای هه بر اساس شاخصدهد که حاکی از کفایت حجم نمونمقادیر تقریباً نزدیک به یک را نشان می

برای آزمون بارتلت نیز نشان  15111داری باشد. سطح معنیشناسایی شده برای تحلیل عاملی می

باشد زیرا فرض یکه بودن ماتریس دهنده مناسب بودن متغیر پژوهش برای تحلیل عاملی می

 شود.همبستگی رد می

 

 

 

 

                                                           
1. Boxplot 
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 و بارتلت KMOنتایج آزمون  (:1)جدول 

 نتایج آزمون عوامل

 

 بهسازی معلمان

 KMO 312/1گیری ضریب کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت

 244/82311 کای اسکوئر

 4/27 درجه آزادی

 1/111 سطح معنی داری

 

های بهسازی معلمان براساس نتایج حاصل از بخش طور که گفته شد در شناسایی مؤلفههمان    

شاخص شناسایی شده تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. جدول  71کیفی و روایی محتوا، روی 

دست آمد و نیاز به حذف هیچ سؤالی نبود. در جدول به 152ها باالی اشتراکات برای همه شاخص

 را مشاهده کرد. 4ین واریانس کلتوان تبینیز می 1
 

های بهسازی معلمانتبیین واریانس مؤلفه (:1جدول )  

 هاعامل

 ی چرخش یافتهمجموع مربع بارها استخراج شده یمجموع مربع بارها مقادیر ویژه اولیه

درصد  واریانس کل

 تجمعی

درصد  واریانس کل

 تجمعی

درصد  واریانس کل

 تجمعی

4 378/82 223/11 223/11 378/82 223/11 223/11 122/42 382/42 382/42 

2 381/8 842/2 371/13 381/8 842/2 371/13 213/44 417/42 331/84 

8 213/2 273/8 122/28 213/2 273/8 122/28 332/3 422/42 482/11 

1 113/2 723/2 224/22 113/2 723/2 224/22 711/2 718/7 383/24 

2 371/4 282/2 728/23 371/4 282/2 728/23 282/8 342/1 72422 

2 233/4 421/2 342/21 233/4 421/2 342/21 411/2 318/2 231/23 

7 871/4 324/4 728/22 871/4 324/4 728/22 747/4 821/2 341/24 

3 231/4 782/4 133/21 131/4 782/4 133/21 271/4 424/2 182/21 

3 333/1 284/4 481/22       

41 332/1 127/4 237/27       

44 372/1 832/4 338/23       

42 323/1 887/4 881/71       

48 382/1 221/4 231/74       

41 338/1 217/4 314/72       

42 322/1 422/4 322/78       

...          

71 177/1 15418 411511       

                                                           
1. Total Variance Explained 
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تر از یک هست و در تحلیل باقی اول دارای مقادیر ویژه بزرگ ، هشت عامل2با توجه به جدول    

های بهسازی معلمان را تبیین های مؤلفهدرصد، واریانس شاخص 11مانند. این عوامل تا تقریباً می

 گذارینام و تعاریف به متغیرها و نیز دستیابی بین روابط ماهیت درباره منظور تحقیقبهکند. می

حدود  کمتر از این و ضرایب بوده یمعن و با ها مهمعامل در تعریف 151باالتر از  رایبها، ضعامل

، 2های اکتشاف شده را در جدول شده است. درنهایت مؤلفه در نظر گرفته تصادفی عامل عنوانبه

اری گذها نامهای موجود این مؤلفهتوان مشاهده کرد و بر اساس ادبیات، پیشینه و نظریهمی

 اند.شده

های شناسایی شده بعد از استفاده از ادبیات موجودمؤلفه (:0)جدول   

 هاشماره مؤلفه تعداد مؤلفه بعد بعد

 بهسازی معلمان

 43-4 43 های پداگوژیکی و موضوعیشایستگی

 22-43 1 های فناوریشایستگی

 23-28 7 پژوهشی هایشایستگی

 82-81 2 خود بالندگی

 22-82 47 های پایهشایستگی

 28-28 44 عاطفی–اجتماعی  هایشایستگی

 23-21 2 معنوی–اخالقی  هایشایستگی

 71-71 2 ایهویت حرفه

 

های مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون چولگی و کشیدگی مورد نرمال بودن داده    

 است.بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر منعکس شده 

 
هاخالصه آزمون چولگی و کشیدگی مؤلفه (:7)جدول   

 های بهسازی معلمانبعد
حجم 

 نمونه

 کشیدگی چولگی

آماره 

 چولگی

خطای استاندارد 

 چولگی
 آماره کشیدگی

خطای استاندارد 

 کشیدگی

های پداگوژیکی و شایستگی

 موضوعی
211 414/1- 413/1 232/1- 247/1 

 247/1 -733/1 413/1 113/1 211 های فناوریشایستگی

 247/1 -738/1 413/1 -131/1 211 های پژوهشیشایستگی

 247/1 -323/1 413/1 -482/1 211 خود بالندگی
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 247/1 -344/1 413/1 -113/1 211 های پایه )عمومی(شایستگی

 247/1 -323/1 413/1 -132/1 211 عاطفی-های اجتماعیشایستگی

 247/1 -321/1 413/1 -434/1 211 معنوی -های اخالقی شایستگی

 247/1 113/1 413/1 -217/1 211 ایهویت حرفه

     211 اعتبار نمونه

 

های بهسازی معلمان شود، آماره کشیدگی در تمامی بعدطور که در جدول باال مشاهده میهمان    

شکل توزیع خیلی تخت یا بلند ها از این جنبه نرمال بوده و باشد؛ یعنی توزیع دادهمی -2، 2بین 

 -2، 2و حتی بین  -8، 8های بهسازی معلمان بین طور آماره چولگی در تمامی بعدنیست؛ همین

توان گفت شکل توزیع دارای چولگی ها از این جنبه نرمال بوده و میقرار دارد، یعنی توزیع داده

ای هها برای تمام بعدیع دادهتوان نتیجه گرفت که شکل توزمثبت یا منفی نیست. درنهایت می

 باشد.بهسازی معلمان نرمال می
ضعیت -سؤال دوم  سازی  و ستان تهران با توجه به ابعاد و موجود به سطه ا معلمان مقطع متو

 چگونه است؟های مورد نیاز(، ها )شایستگیمؤلفه

و  گرفته شااد ای در نظرفاصااله گیریبرای پاسااخ به سااؤال فوق با توجه به اینکه مقیاس اندازه 

ستفاده شد. با توجه به اینکه پرسشنامه تحقیق تک نمونه tها نرمال بود از آزمون توزیع داده ای ا

ساس مقیاس پنج سه با آمار درجهبرا ست، ارزش عددی برای مقای در نظر  8را عدد  tای لیکرت ا

 آورده شده است. 3ای در جدول تک نمونه tگرفتیم. نتیجه آزمون 
 

 (n=504) تهرانوضعیت موجود بهسازی دبیران استان  ایتک نمونه tنتایج آزمون  (:8) جدول

 

 8ارزش آزمون=

t 
درجه 

 آزادی

سطح معناداری 

 دامنه( دو(

اختالف 

 میانگین

 %32سطح اطمینان 

 حد باال حد پایین

پداگوژیکی و  هایشایستگی

 موضوعی
121/7 218 111/1 222/1 431/1 881/1 

 -131/1 -171/1 -121/1 112/1 218 -171/8 فناوری هایشایستگی

 -481/1 -121/1 -441/1 111/1 218 -483/7 پژوهشی هایشایستگی

 871/1 241/1 231/1 111/1 218 442/7 خود بالندگی

 431/1 111/1 443/1 112/1 218 123/8 پایه هایشایستگی

 841/1 421/1 282/1 111/1 218 312/2 عاطفی–اجتماعی  هایشایستگی

 821/1 471/1 213/1 111/1 218 241/2 معنوی –اخالقی  هایشایستگی

 -171/1 -111/1 -181/1 111/1 218 -341/7 ایهویت حرفه

 211/1 412/1 478/1 111/1 218 111/2 وضعیت موجود بهسازی معلمان
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پداگوژیکی و های های شاااایساااتگیشاااود در بعددر جدول فوق مشااااهده می که طورهمان    

ای هعاطفی و شایستگی–اجتماعی های ، شایستگیهای پایهشایستگی ، خود بالندگی، موضوعی

با توجه به اینکه ساااطح  بهساااازی معلمانبعد وضاااعیت موجود طورکلی معنوی و به –اخالقی 

ست، می 1512معناداری کمتر از  شاهده  32توان گفت با اطمینان شده ا صد بین میانگین م در

( تفاوت معنی داری وجود دارد و ازآنجاکه اختالف میانگین در رابطه با 8و میانگین نظری )شده 

کی و پداگوژیهای های شایستگیتوان گفت وضعیت کنونی بعدهای ذکر شده مثبت است میبعد

ای هعاطفی و شایستگی–اجتماعی های ، شایستگیهای پایهشایستگی ، خود بالندگی، موضوعی

ضعیت مطلوب قرار دارند؛ اما در رابطه با بعدمع –اخالقی  ستگینوی در و شای  ،فناوریهای های 

ستگی شیهای شای سطح معناداری باالی  ایهویت حرفهو  پژوه ست و  1512با توجه به اینکه  ا

ست. لذا می شده و میانگین نظری )اختالف میانگین منفی ا شاهده  ( 8توان گفت بین میانگین م

 تر است.ها از حد متوسط پایینوجود ندارد؛ به عبارتی وضع موجود این بعدتفاوت معناداری 

 

 گیریبحث و نتیجه

اما هیچ ؛ ساااازی معلمان نقش مهمی در کیفیت نظام آموزشااای هر کشاااور داردهای آمادهدوره

نیاز سااال خدمت خود مجهز و بی 81ای تربیت کند که برای گونهتواند معلمان را بهای نمیدوره

ها و های بهسااازی باید به حداقل شااایسااتگیآموزش و بهسااازی شااوند. پس معلمان در دوره از

سنگینی که بر عهده گرفتهمهارت سئولیت  شده تا با درک م که اند، عالوه بر اینهای الزم مجهز 

سب با نیازهای حرفهآموزان را بر عهده میوظیفه تربیت دانش شد متنا د ای خوگیرند، موجبات ر

سترش روزافزون ابزارهای نوین فناوری اطالعات و ارتباطات در را نی سازند. با توجه به گ ز فراهم 

عنوان کلید معلمان به های اجتماعی،های زندگی و فعالیتقرن حاضااار و تأثیر آن در همه جنبه

نش به دا بایستمنظور تربیت شهروندانی با سواد و مؤثر در جامعه، میبهوتربیت تعلیماصلی نظام 

وپرورش برای برخورداری از اساات که نظام آموزش خوبی دریافتهروز مجهز شااوند. بشاار امروز به

های ها و دسااتیابی به توسااعه پایدار در عصاار دانایی و شاابکهگویی به چالشکیفیت بهتر، پاسااخ

ناسب مهای و شایستگی هاها، قابلیتاطالعاتی، بیش از هر چیز نیاز به معلمانی دارد که از ویژگی

شند. از این سعه حرفهرو برای ایجاد تحول در آموزشبرخوردار با سازی و تو ای معلم وپرورش، به

صلی در اجرای تحوالت و نوآوریبه ضرورتی اجتنابعنوان کارگزار ا ست. لهای تربیتی،  ذا ناپذیر ا

ستا و با هدف  ضر در همین را سنجش وضعیت مؤلفه»تحقیق حا سایی ابعاد و  سازی های بهشنا

 انجام شده است.« معلمان مقطع متوسطه استان تهران



 های بهسازی...مؤلفه شناسایی ابعاد و سنجش وضعیت ◄411

شاخص برای بهسازی معلمان  71بعد اصلی و  3ها، وتحلیل دادهدر پژوهش حاضر پس از تجزیه

شینه و نظریه ساس ادبیات، پی شد. بر ا سایی  شنا سطه  شافی مقطع متو های موجود این ابعاد اکت

ستگیعبارت شای شی، های پداگوژیکی و ماند از:  ستگی پژوه شای ستگی فناوری،  شای ضوعی،  و

ای. عاطفی و هویت حرفه–های اجتماعی خودبالندگی، شااایسااتگی پایه )عمومی(، شااایسااتگی

ضعیت کنونی بعدهمچنین یافته شان داد و ستگیها ن شای ضوعیهای های  خود  ،پداگوژیکی و مو

ستگی ، بالندگی ستگیهای پایهشای شای ستگیعاطفی و –اجتماعی های ،    – اخالقیهای شای

عد با ب طه  ما در راب ند؛ ا ناوریهای های شاااایساااتگیمعنوی در وضاااعیت مطلوب قرار دار ، ف

 تر است.ها از حد متوسط پایینوضع موجود این بعد ایهویت حرفهو  پژوهشیهای شایستگی

علمان میکی از دالیل پایین بودن میانگین مؤلفه شایستگی فناوری، عدم بهره مناسب مدارس و 

باشد. عواملی همچون عدم تجهیزات مناسب، نبود دسترسی به اینترنت از فناوری اطالعات می

ضعف دانش  ترین مسئله در این خصوص عدم توانایی وپرسرعت در مدارس و همچنین مهم

باشد. تخصصی کافی معلمان در نحوه استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات در کالس درس می

باشد ( همسو می4833ش حاضر در بعد شایستگی فناوری با پژوهش ثمری و آتشک )نتایج پژوه

های این پژوهش حاکی از آن است که میزان شناخت و استفاده معلمان از نتایج تحلیل داده

 متوسط بوده است. های نوین در حد کم وفناوری

( -441/1ی پژوهشی )های پژوهش در وضع موجود میانگین بعد شایستگبا توجه به یافته    

توان عدم دسترسی به منابع مورد نیاز که از دالیل آن می تر از حد متوسط بوده است؛پایین

ای هنبودن تصمیم پژوهش محور تحقیق، کمبود مشاوران پژوهشی مجرب برای راهنمایی معلمان،

مزایای کارهای عدم انطباق منابع موجود با موضوعات کتب درسی، عدم آگاهی معلمان از  آموزشی،

منظور استفاده و هدایت وپرورش بهفقدان سازمانی مشخص در درون آموزش پژوهشی و

ترین دالیل پایین بودن توان از مهمهای پژوهشی را میهای پژوهشی و عدم پرداخت هزینهفعالیت

سو ( هم4831بعد شایستگی پژوهشی، برشمرد. نتایج این پژوهش با پژوهش اجتهادی و همکاران )

تر از حد متوسط بوده است. همچنین با پژوهشی پایین بعد باشد. نتایج پژوهش نشان داد کهمی

که موانع سازمانی و  (4831( و ساکی )2144) (، ایورس و همکاران4831) پژوهش سرکارآرانی

 باشد.دانند، همسو میهای پژوهشی میبه روز نبودن محتوای آموزشی را از موانع انجام فعالیت

( نامطلوب -121/1ای )های پژوهش در وضع موجود، میانگین بعد هویت حرفهبا توجه به یافته

های ای، عدم آشنایی و تسلط بر مهارتکه دالیل نامطلوب بودن بعد هویت حرفه ارزیابی شده است؛

تفکر خالق، حل مسئله و نداشتن تفکر انتقادی، نداشتن وابستگی شغلی تعلق سازمانی، عدم 

های سرکارارانی باشد. نتایج پژوهشصورت فردی و جمعی میای بهکت در توسعه حرفهمشار
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ای و شغلی معلمان ( نیز حاکی از عدم احساس تعلق و وابستگی حرفه4834(، مالیی نژاد )4833)

 باشد.می و نداشتن تفکر انتقادی است که با نتایج پژوهش حاضر همسو

خودبالندگی  (،222/1)اد شایستگی پداگوژیکی و موضوعی با توجه به اینکه میانگین ابع    

(، شایستگی 213/1معنوی )-شایستگی اخالقی (،443/1(، شایستگی پایه )عمومی( )231/1)

بهسازی معلمان، کمی باالتر از حد متوسط بوده است،  ( در وضع موجود282/1عاطفی )-اجتماعی

وپرورش در ایران مانند سایر مراکز که آموزشدر تحلیل نتایج به دست آمده باید خاطر نشان کرد 

خدمت و بهسازی های آموزشی ضمنباشد و این موضوع در برنامهآموزشی، آموزش محور می

معلمان نیز کامالً محرز است. به همین دلیل است که بعد شایستگی پداگوژیکی و موضوعی معلمان 

یادگیری، شکل دادن ارتباطات، حل همچنین، فرایندهای  بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

ی جامعه که ناشی از شایستگی عاطفی و اجتماعی مسائل روزمره و سازگاری با مطالبات پیچیده

وپرورش ما با توجه به فرهنگ جامعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته باشد در آموزشمعلمان می

اند از هایی که دریافت کردهزشاست. عالوه بر آن، معلمان در ایران، با توجه به فرهنگ و آمو

 علمم مثابه متخصص موضوع درسی،کنند که ترکیبی از معلم بهای کسب میجامعه، هویت حرفه

شتر و پژوهش ری نتایج حاضر با مثابه متخصص تربیتی است.عنوان متخصص آموزش و معلم بهبه

های ریافتند که فرصتهای خود دپژوهش که در (2142(، بالسکو و همکاران )2144همکاران )

ای شود که در ابتدا و اواسط مسیر حرفهمی معلمانی استفاده آموزش ضمن خدمت اغلب توسط

انش د تری بههای بیشتری هستند تا آموزش باکیفیتخود قرار دارند و خواستار دریافت آموزش

 دانش محتوایی و بنابراین تأکید بر آموزان ارائه نمایند، با نتایج پژوهش حاضر همسویی دارد؛

یری، های یادگکند تا با شناخت یادگیرنده و آشنایی با روشدانش پداگوژی که به معلم کمک می

 ای خود را انجامداری بتواند به بهترین نحو مسئولیت حرفهآموزش و راهبردهای مدیریتی کالس

معلمان مدنظر قرار ای های بهسازی و رشد حرفهاز عناصر مهمی هستند که باید در برنامه دهد،

های بالندگی معلم، باعث ایجاد گیرند. همچنین، تمرکز بر موضوعات محتوای درسی در برنامه

شود. لذا ضروری های عملی وی در کالس درس میهای معلم و فعالیتپیوستگی بین یادگیری

 ن،ساالگهای پیشین معلم و اصول آموزش بزرای براساس یادگیریهای توسعه حرفهاست برنامه

 ریزی گردد.برنامه

شور که کوتربیت تعلیمایرانی و فلسفه حاکم بر نظام  –همچنین، با توجه به فرهنگ اسالمی     

که  شودهای دینی و اخالقی در کشور توجه بسیاری میبه آموزه منبعث از دین مبین اسالم است،

های پژوهش حاضر با نتایج یافتهگردد. موجب ارتقای شایستگی اخالقی و معنوی معلمان می

( و سند تحول 4831(، لقمانی شهمیری و همکاران )4831پژوهش سبحانی نژاد و تژاندان )

 (، همسویی دارد.4831بنیادین )
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بهسازی به  های بهسازی معلمان، خود بهسازی و خودبالندگی معلمان است، خودیکی از هدف   

ن باید نیازهای یادگیری خود را شاااناساااایی کنند و از این نکته مهم توجه دارد که تمام معلما

ای خود باشاااند و همچنین های مختلف به دنبال پر کردن خألهای توساااعه حرفهطریق روش

ت العمر باشاااند تا زمینه تربیها باید یادگیرندگانی ماداممسااائولیت یادگیری خود را بپذیرند. آن

های بهسااازی نتوانند این احساااس را در نانچه برنامهالعمر را فراهم نمایند. چیادگیرندگانی مادام

شرایطی به وجود خواهد آمد که در آن، آموزش وپرورش، همواره در مورد معلمان به وجود آورند 

صمیمچگونگی برنامه سازی معلمان خود، ت شی و به صورتیهای آموز شد. در که هدف گیرنده با

های بهسازی در دست خود معلمان باشد و اصلی مدل پژوهش حاضر، این است که حرکت برنامه

کننده و مهیاکننده امکانات مورد نیاز را ایفا کند. در این حالت، وپرورش تنها نقش تسهیلآموزش

های بهساااازی از حالت اجباری و الزامی خارج شاااده و مشاااارکت فعال و تحقق اهداف برنامه

شد. تحقق این هدف در مرحله اول م ضمین خواهد  و در مرحله  ستلزم تغییر فرهنگیادگیری ت

ساختار آموزش سبت به اهمیت یادگیری مدام بعد تغییر در  ست. تا زمانی که معلمان ن وپرورش ا

ها، باور نداشااته باشااند، تغییر فرهنگ در جهت خود بهسااازی ها و نگرشالعمر در بهبود فعالیت

در مرحله بعد باید تغییراتی در  پذیر نیسااات. در نقطه مقابل چنانچه این باور به وجود آیدامکان

سی اداری حاکم بر ستان ساختار متمرکز و بوروکرا ها، مناطق و آن در جهت تفویض اختیار به ا

مدارس، صاورت بگیرد، در کشاورهای دارای سااختار آموزشای کارآمد مانند فنالند یا سانگاپور، 

زینه کردن بودجه و غیره، بر های آموزشاای مانند انتخاب کتاب، انتخاب معلم، هبخشاای از برنامه

ها و دولت اساات؛...امنا وعهده مدرسااه و دساات اندرکاران آموزشاای آن مانند مدیر، معلم، هیئت

ست سیا ستای هدفصرفاً بودجه و  شور را به عهده دارند؛های کلی در را شی، ک   های کالن آموز

سهبنابراین اگر آموزش شدو معلمی کارآمد و مقتد وپرورش به دنبال مدر غییر ت باید به دنبال ر با

شد ساختار و شارکت همه  تمرکززدایی با شارکتی زمینه که م سبک مدیریت م ستفاده از  و با ا

ست سازیدر فرایند برنامه ها را فراهم نماید.معلمان و خانواده اندرکاران تعلیم و تربیت،د  های به

ی نظران حوزه منابع انسانا صاحبتضمین شود. لذا با توجه به بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه ب

ضعیت مطلوب وپرورشو معلمان، آموزش سیدن به و سازی معلمان، می برای ر سه به ست به  بای

 اصل اساسی، همواره توجه داشته باشد:

 کهتواند دسااات یابد. مگر اینوپرورش به هیچ تحولی علمی یا نوآوری مطلوب نمیدر آموزش -

شیوه سب به وجود آورد. رمز ن، بههای کاری معلماابتدا در  صلی، تغییرات متنا عنوان کارگزاران ا

 را باید در سالمت رشد و بالندگی معلم یافت.وتربیت تعلیمهای سالمت و بالندگی نظام
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شند. - شته با ستگی پذیرش این حرفه را دا شای صیل، باید  شاغل یا در حال تح معلمان اعم از 

ای ساانگین و پرمساائولیت اساات که شاااغالن و حرفه رغم تصااور برخی افراد،معلمی کردن به

 متقاضیان ورود به آن باید کشش ذهنی و عاطفی الزم را داشته باشند.

ای گذاری مادی و معنوی در حوزه تربیت و بهسازی معلمان برای افزایش توان حرفهسرمایه -

اده، صورت گیرد و این معلمان شاغل و تازه استخدام شده، از سطح ملی تا محلی باید با عزم و ار

 گذاری را در جهت توسعه پایدار کشور، تلقی کنند.سرمایه

و  وپرورش ایجاد شودثبت اطالعات معلمان پژوهنده کشور در آموزش بانک اطالعاتی برای    

های نظام تعلیم وپرورش و دغدغههای پژوهشی کاربردی مرتبط با نیازهای معلمان، آموزشاولویت

های وپرورش، اعالم گردد. تا از پژوهشساله از سوی معاونت پژوهشی وزارت آموزشو تربیت، هر 

 .تکراری و غیرمفید، جلوگیری گردد
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