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Abstract 
This study aims to identify effective mechanisms for managing unqualified 

teachers. The literature review found that the education system still has 

teachers working in our country and in other countries. It does not have the 

minimum standards required for teaching positions. The study applied the 

qualitative approach by using semi-structured interviews to gather data. Since 

the data were collected based on the lived experience of the interviewees, the 

research methodology employed is phenomenological. The research field 

(participants) consisted of three groups of heads of education departments, 

primary school directors and academic experts in the professional 

qualifications of teachers. The criterion for selecting the officials of the 

education departments and the principals of the primary schools was that they 

were directly involved in implementing the evaluation of the professional 

qualifications of the teachers and dealing with the unqualified teachers, and 

they were responsible for this task. The criterion for selecting academic 

specialists is those who have specialized and theoretical knowledge and who 

can look at this issue scientifically. Finally, more comprehensive results were 

obtained by linking scientific and academic aspects to administrative and 

practical aspects. Finally, the sample members of 19 people, including nine 

officials of the Education Department of Markazi Province, five primary 

school principals of Markazi Province and five university education 

specialists, were purposefully selected and interviewed. The data was analyzed 

based on the qualitative nature of the information obtained during the 
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interview, extracted similar concepts, and coded (Klaizi method). This process 

is referred to as protocol phrases, and phrases directly related to the studied 

phenomenon have been deleted. Indeed, after reviewing each interview, the 

sections that could be considered the initial code of research objectives were 

identified and chosen as the initial concept. Then, the typical initial concepts 

of the top categories were classified as concepts related to the efficient 

management of unqualified teachers. Finally, the concepts identified were 

classified into more comprehensive categories. To ensure the validity of the 

search, four Lincoln and Guba tests were used. The following has been done: 

(1) A copy of the interview and a summary of the questions asked. The answers 

given by the respondents were provided to them to find out their reaction at the 

reporting stage. (2) The researcher tried to spend more time interviewing 

university experts in the area. 3) The researchers tried to describe the full 

details of the research, from sampling to data analysis. 4) To verify their 

validity, the reports and research notes were reviewed by two researchers, and 

both yielded relatively similar results. (5) To verify the reliability of the 

findings, all interviews were documented and implemented with accuracy. The 

data were reduced with summaries and brief notes, the coding principles 

extracted the data, and the themes were extracted. To evaluate the reliability of 

the research, two methods of agreement between the two coders (intra-subject 

agreement) and new reliability (stability index) were used, both of which are 

reliable. In the first question of the interview, we attempted to answer the 

question: what are the current attitudes toward unqualified teachers? 

The interviews on the second question of the research show seventeen types of 

attitudes by school principals towards unqualified teachers: transfer of 

unqualified teachers to other schools, appointment to different roles and 

positions, and transfer to non-qualified positions. The most common methods 

used with unqualified teachers were voluntary transfer to another school in the 

same educational district, voluntary transfer to a non-educational place, 

transfer to another school, and other common strategies. Deportation, dismissal 

and expulsion were among the most common procedures. As a result, the 

inadequacy, comprehensiveness and effectiveness of the existing methods 

necessitate establishing an efficient management system with a long-term and 

purposeful view, and radical and precise measures in the field of teachers are 

unnecessary. In the second question of the interview, including the scientific 

and practical opinions and suggestions of respondents, we attempted to 

develop a model for how managers deal with unqualified teachers. As a result, 

four categories of preventive, corrective, monitoring and punitive actions were 

identified for dealing with unqualified teachers. Preventive actions include; 

designing an effective recruitment system based on professional competencies, 

improving the quality of teacher training courses, designing and implementing 

mechanisms related to culture building, paying attention to motivational 
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factors and environmental health factors, enriching teachers 'jobs, raising 

teachers' competencies as concerns, identifying challenges, The issue of the 

incompetence of teachers in a systematic way is the design and implementation 

of appropriate mechanisms to encourage and support qualified teachers, select 

and employ skilled managers, planning. Corrective actions include design and 

implementation of development and improvement courses by colleagues, 

design and implementation of teacher empowerment programs by educational 

specialists, design and implementation of teacher empowerment programs with 

self-development system, design and implementation of teacher empowerment 

programs by principals and providing feedback on unqualified teachers to 

himself, the director and officials of the department. Monitoring actions 

include continuous monitoring and tracking of teacher performance and 

progress. Finally, punitive measures involve designing and implementing 

indirect, punitive approaches. As a result, prevention, correction, supervision 

and punishment mechanisms need to be developed and implemented to 

manage unqualified teachers effectively. 

Keywords: effective management, unqualified teachers, improvement 

mechanism, qualitative research. 
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تفاقد صالحیشناسایی سازوکارهای مدیریت مؤثر معلمان   

 4، فاطمه نصرتی3،سمیه اسدی2سید محمد میر کمالی، 1فاطمه نارنجی ثانی

 چکیده
ی دارشناسیپداز روش در آن و  بود کیفی، هاگردآوری داده از منظرو  پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی

پرورش و مدیران مدارس ابتدایی  و مسئوالن ادارات آموزشاز وه پژوهش را سه گر میدان. شد استفادهتفسیری 

ند که با کاربرد روش ای معلمان، تشکیل دادهای حرفهصالحیت ۀمرکزی و متخصصان دانشگاهی حوز استان

 افتهیساختار مهین ۀمصاحب هاافته. ابزار گردآوری یپژوهش انتخاب شدند ۀنمون عنوانبه ،گیری هدفمندنمونه

که  دادشان ن هاافتهنتایج تحلیل یند. تحلیل شد و تحلیل محتوا تجزیهبا روش  هاافتهه پس از گردآوری یک بود

حی، گیرانه، اصالپیش: از ندعبارتکه  استفاده کرد سازوکارچهار از  توانیمعلمان فاقد صالحیت مدر برخورد با 

ی و طراح براین فاقد صالحیت، تمهیدات الزم مدیریت مؤثر معلما منظوربهنظارتی و تنبیهی. لذا الزم است 

 .دادقرار موردتوجهمذکور را اجرای اقدامات 

   .، معلمان فاقد صالحیت، سازوکارهای بهبود، پژوهش کیفیمدیریت مؤثر: هاکلیدواژه
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 مقدمه

ای معلمان آن نظام های حرفهموفقیت هر نظام آموزشی بیش از هر عاملی، به دانش و مهارت

درنتیجه معلمان سرعت در حال تغییر است، جهان به کهییازآنجا(. Honari, 2018دارد ) بستگی

های بدو خدمت آموزش شوند کهرو ای با این واقعیت روبههای حرفهنیز باید مانند سایر گروه

 ,Ramírez-Montoya, Loaiza-Aguirre) در جهان امروز چندان مفید نخواهد بود  هاآن

Zúñiga-Ojeda& Portuguez-Castro, 2021). ای، دانش خود را بایستی در تمام دوران حرفه

تنها بایستی . لذا معلمان نه(Gibson, Caparrós & Solé-Díaz ,Zaragoza, 2021) روزآمد کنند

بلکه بعد  (Honari, 2018)باشند  برای ورود به حرفۀ حساس معلمی را داشتههای الزم صالحیت

فرایند  هک و توانمندسازی ایشان در اولویت قرار گیرد؛ بنابراین باید توجه داشت توسعه زیناز ورود 

ربیت شود و نظام تعلیم و تپایان کار تلقی نمی ،انتخاب و استخدام معلمان باصالحیت و باکیفیت

یادگیری، باید ارزشیابی و ارتقای -بخشی فرایند یاددهیبرای استمرار و تداوم به کیفیت

وپرورش ایران نشان بررسی پیشینه در نظام آموزش .علمان را مدنظر قرار دهدهای مصالحیت

کالس درس  های نظام استخدامی، روانۀی کاستیرغم تمامدهد که معلمان، پس از استخدام، بهمی

شود و فقط ای و روابط انسانی سنجیده میهای آنان در ابعاد حرفهشوند و کمتر صالحیتمی

های بلندمدت ضمن دت موردی، بر اساس تغییر محتوای برخی کتب یا آموزشمهای کوتاهآموزش

شود و فاقد کارایی و نامتناسب با نیازهای ایشان، به آنان ارائه می خدمت با محتوای حجیم

(Shabani, 2016.) که معلمی دارای ، درصورتیدهدلی است که مطالعات نشان میاین در حا

عنوان معلم فاقد صالحیت شناخته شغل نباشد، به ازیموردنی اهای حرفهحداقل سطح صالحیت

. فردی که قادر به رعایت و اجرای حداقل استانداردهای (Viljoen&  Venter, 2020) شودمی

اما به معنای واقعی معلم نیست  وپرورش باشدآموزشمعلمی نیست، ممکن است در استخدام 

زان آمومه زدن و تضییع حقوق تعداد زیادی از دانشهرساله خواسته یا ناخواسته، سبب لط  چراکه

نشان  (Bridges, 1990; Lawrence,2005; Tucker, 1997)شود. نتایج برخی از مطالعات می

و در قرن بیستم عدم صالحیت معلمان  از معلمان فاقد صالحیت هستند %5دهد که حداقل می

 (.Burns, fogelgarn & Billett, 2020)شده است به یکی از مسائل اصلی نظام آموزشی تبدیل

Sinurat, Ginting & Lubis (2020) ی مرتبط با پداگوژی سوء رفتارهادارند که اظهار می

یادگیری را مختل -شود که فرایند یاددهیآن دسته از رفتارهای معلم اطالق می»عنوان به

 تعامالت نامناسب سروکار دارد، بارفتارهای تهاجمی که   اند از:و عبارت شوندیمتعریف « کنندمی

ت در ن صالحیدیگر، فقداعبارتیکند. بهطلبی که در رفتارهایی مانند تأخیر نمود پیدا میراحت
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ود شها اهمیتی قائل نمیو برای آن نیستمند آموزان دغدغهمعلم نسبت به دانش تدریس یعنی

(Kearney, Plax & Allen, 2002،) ست و تمایلی به کمک به در فرایند تدریس موفق نی

آموزان را خسته یا ها دانشاست که آن شدهمشاهدهآموزان ندارد و حتی در برخی موارد دانش

رغم اهمیت این موضوع علی (Sinurat et al,2020)کنند میو کلمات را اشتباه تلفظ  کنندیمگیج 

المللی نر سطح بیکه اگرچه در خصوص معلمان فاقد صالحیت د ها حاکی از آن استبررسی

الوه شده است. عانجام ندرت تحقیقی در این زمینهبه رانیکشور ااما در  شده استتحقیقاتی انجام

تحقیقات در این خصوص، در عرصۀ عمل نیز در نظام  بر مشهود بودن خالء محسوس درزمینۀ

د های برخورد با معلمان فاقآموزشی ایران رویکردی مشخص و منسجمی در خصوص روش

صالحیت در دستور کار قرار نگرفته است. بر اساس اهداف و راهکارهای موجود در سند تحول 

تقویت »وپرورش (، ازجمله راهکار سند تحول بنیادین آموزش-8-6وپرورش )بنیادین آموزش

ای و اعتقادی مدیران و معلمان و فراهم آوردن سازوکارهای اجرایی برای های حرفهشایستگی

دار و لزوم برخور« های پرورشی مدارسهای تربیتی و فعالیتل و مؤثر ایشان در برنامهمشارکت فعا

ای معلمان محرز های حرفهایستگیای و تقویت شهای حرفهبودن معلمان از صالحیت

پوشی از شناسایی وجود چشم؛ بااین(Mirkamali, Narenji Thani & Asadi, 2019)ستا

های برخورد خورد با آنان و یا اتخاذ تصمیماتی نادرست در روشمعلمان فاقد صالحیت و عدم بر

لذا این پژوهش  شده است.هایی در مدیریت کیفیت نظام آموزشی با آنان، سبب ایجاد چالش

درصدد شناسایی سازوکارها و اقداماتی برای مدیریت و راهبری مؤثر معلمان فاقد صالحیت است. 

 است: شدهمطرحیل در این راستا دو هدف جزئی به شرح ذ

 .با معلمان فاقد صالحیت  مواجهه شناسایی سازوکارها و اقدامات موجود در  (1

 بندی سازوکارها و اقدامات مناسب برای راهبری معلمان فاقد صالحیتشناسایی و دسته (2

 آنان. منظور بهبود عملکردبه
 

 پیشینۀ پژوهش

ای شود فرد در نقش یا شغل ویژهعث میصالحیت الگویی از تفکر، احساس، عمل و کالم است که با

دانش، مهارت و  ی ازامجموعهای ( و صالحیت حرفهAlqiawi & Ezzeldin, 2015موفق شود )

های مربوط به شغل و یا صورت اثربخش فعالیتکند بههایی است که کارکنان را قادر مینگرش

 ,Guitert, Romeu & Baztán) عملکرد شغلی را طبق استانداردهای مورد انتظار انجام دهند

ای، های زمینهای معلمان را شامل صالحیتهای حرفهصالحیت نظران(. برخی از صاحب2021

اجتماعی، عاطفی، ارتباطی، فناوری  -العمر، فرهنگی پژوهشی، برنامۀ درسی، یادگیری مادام
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 (.Marzoughi, Ahmadi & khalaji, 2020) کننداطالعات و محیطی ذکر می

Mukhamadovna, Sharipovna & Sharipovna (2020) های پداگوژی و فنّاوری را صالحیت

و در همین راستا برخی دیگر از  کنندای معلمان مطرح میهای حرفهترین صالحیتعنوان مهمبه

ای )توانایی اجتماعی، محتوایی، ای معلمان را در سه بعد حرفهپژوهشگران، صالحیت حرفه

های اجتماعی( و شخصی )توانایی -های ارتباطی و فرهنگیی )تواناییارتباط ،تی( اطالعاموضوعی، 

 ,Ghorbaniکنند بندی میهای شخصیتی و خالقیت( طبقهپذیری، ویژگیشخصی، انعطاف

Jafari & Sharifian, 2018).) های آن مطرح بندیبا توجه به تعاریفی که از صالحیت و دسته

ای های حرفهقبول دانش و مهارتشود که حداقل قابلفردی اطالق می شد، معلم فاقد صالحیت به

 معد Essex (2012) (. Theophile, Faustin & Benjamin, 2020) باشدنداشته معلمی را 

ش میلی در آموزعنوان ناکارآمدی، فقدان مهارت، علم ناکافی از اخالق، ناتوانی یا بیصالحیت را به

نظمی، سوء مدیریت در نفعان، بیکاری مؤثر با همتایان و سایر ذیبرنامۀ درسی، شکست در هم

آموزانی که از یک معلم خوب و تأثیرگذار ، دانشهاافتهداند. طبق یکالس درس و نقص نگرشی می

بر اساس تحقیقات خود  Hanushek (2007) تری دارند.برند، عملکرد علمی قویسود می

آموزانشان دارند و این در حالی است دانش آیندۀثیر زیادی بر که آموزگاران خوب تأ داردیاظهارم

کارگیری معلمان ضعیف در زندگی ماندۀ ناشی از بهجاهای پایدار و بهکه محققان آسیب

بررسی پیشینۀ  (.Hanushek, 2007; Andrews, 2019) اندکردهآموزانشان را نیز ثابت دانش

 هایی نظیره و مدیران مدرسه مشکلیت برای مدرسمعلمان فاقد صالحدهد که تحقیق نشان می

آموزان، پرت کردن حواس دیگران و گرفتن بخش زیادی از وقت مدیران اجرایی ضعیف کردن دانش

   (.Painter,2000)کنندرا ایجاد می

های معلمان فاقد ویژگی  Range, Duncan, DayScherz & Hanies (2012)نتایج تحقیق

مدیریت ضعیف کالس درس، ارتباط  :کندیمبندی به شرح زیر دسته مورد 18صالحیت را در 

ای ضعیف، مقاومت در برابر ابتکارات ریزی درسی ضعیف، قضاوت حرفهضعیف با والدین، برنامه

ر والدین، عملکرد ضعیف در برابآموزان، شکایات مکرر مدرسه و منطقه، سطح پایین موفقیت دانش

کرد اخالقی ضعیف، عدم توانایی در بیان محتوای درسی، ارتباط معلمی، عمل های حرفۀمسؤولیت

باط منفی با همکاران، ریزی تدریس شده، ارتمنفی با مقامات مافوق، ناکامی در تدریس برنامه

آموزان، دانش ای، امتناع از دستورات مدرسه، افت تحصیلی چشمگیر دانشحرفه فقدان توسعۀ

در پژوهش خود هشت  Grauf (2015)ندن و نوشتن. های ضعیف خواموضوعی ضعیف و مهارت

نقض اصول اخالقی، تدریس  اند از:شناسایی کرد که عبارت ویژگی مهم معلمان فاقد صالحیت را
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آموزان، روابط ضعیف، دانش ضعیف، عدم توانایی در مدیریت کالس درس، ناکامی تحصیلی دانش

 نۀ. بررسی پیشیمدتیطوالنات مکرر و محتوایی ضعیف، عدم پیروی از دستورات، غیبت، تأخیر

میلی اما بی ختن به موضوع معلمان فاقد صالحیتدهد باوجود اهمیت پرداپژوهش نشان می

که مدیران تمایل به صحبت دربارۀ معلمان مذکور ندارند نحویباره نیز وجود دارد؛ بهدراین

(Tucker, 1997 .)Mathews (2017) رس مایل به خشنودسازی دارد که مدیران مدابیان می

علت این امر اما  تمایلی به صحبت برخالف آن ندارند( و Andrews, 2019معلمان هستند ) همۀ

یند تشخیص معلمان فاقد صالحیت نیاز به مشاهدات منظم، متناوب و چیست؟ نخست اینکه فرا

 بر عهده مدیران هارفع کاستی برایو  تالش  لهأمسمستندات دقیق دارد و ثانیاً بار اثبات این 

های جذب و همچنین نظارت مناسب بر روش که دارندیم اظهار Theophile et al (2020)است. 

 ازیموردنهای شایستگی بر اساسسازی و وجود نظام آموزش و توانمند سوکعملکرد معلمان از ی

 Gruaf (. Barron, 2019) شودیماز سوی دیگر، سبب کاهش تعداد معلمان فاقد صالحیت 

ی معلمان فاقد صالحیت، توانمندسازترین اقدامات و سازوکارهای مهم، داردیاظهارم (2015)

نظران و طراحی و ی ایشان، مشاوره با صاحبهاتیفعالارتباط مداوم با آنان، مستندسازی دقیق 

 Alqiawi & Ezzeldin (2015)های استخدامی مناسب و مؤثر است. در این راستا اجرای روش

سازی معلمان برای ورود به شغل آماده منظوربههای توان با طراحی برنامهدارند که میار میاظه

 در Tucker (1997) ها، مانع ایجاد معلمان فاقد صالحیت شد.معلمی و افزایش صالحیت آن

مدیران مدارس ویرجینیا پنج درصد از معلمان  به این نتیجه رسید که به گفتۀ پژوهش خود

عنوان معلمان طور رسمی بهها بهدرصد از آن 65/2حال تنها د صالحیت بودند؛ بااینمدارس فاق

در  هاگرچدهد که پژوهش نشان می شینۀی پیبندجمعفاقد صالحیت شناخته شدند.  بررسی  و 

 ی ایشان، مطالعاتی در سطحتوانمندسازی شناسایی و هاراهخصوص تعریف معلمان فاقد صالحیت، 

اس شدت احسپرداختن ناکافی به این موضوع بهشده است اما در سطح ملی خالء جامان یالمللنیب

شود و این در حالی است که در صورت شناسایی معلمان فاقد صالحیت و اتخاذ تصمیم درست می

، آموزانافزایش اثربخشی معلمان، افزایش موفقیت دانش ایشان، پیامدهایی نظیر:در مواجهه با 

 دنبال بهآموزان، والدین و اولیا را ام آموزشی، جلوگیری از تضییع حقوق دانشافزایش کیفیت نظ

دارد. لذا پژوهش حاضر در پی آن است که  سازوکارها و اقدامات برخورد مناسب با معلمان فاقد 

 از رویکرد کیفی را برای اولین بار در سطح ملی، شناسایی کند. استفادهصالحیت را با 
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 هشپژو شناسیروش

کیفی از نوع  هاافتهبا توجه به هدف از نوع کاربردی و از منظر گردآوری یپژوهش حاضر 

وپرورش، مدیران والن ادارات آموزشؤمس سه گروه شاملمیدان پژوهش ی است. دارشناسیپد

که با روش  ندای معلمان بودهای حرفهصالحیت ۀتدایی و متخصصان دانشگاهی در حوزمدارس اب

وپرورش و مدیران والن ادارات آموزشؤ. مالک انتخاب مسدفمند انتخاب شدندی هریگنمونه

ای های حرفهارزیابی صالحیت ۀنیدرزماجرایی  سال تجربۀ 5، دارا بودن حداقل مدارس ابتدایی

مالک انتخاب متخصصان بوده است و  برخورد با معلمان فاقد صالحیتیی و معلمان و شناسا

ا نهایتًا ت در این زمینه باشند علمیدارای دانش تخصصی و  ز افرادی کهنیز عبارت بود ادانشگاهی 

ه ب از سوی دیگر،  اجرایی و عملی ۀو جنب سو کاز یعلمی و دانشگاهی  ۀاز طریق تلفیق جنب

 9 :نفر شامل 19ی مذکور هاشاخص بر اساس تییافت. درنهاتری دستهای جامع و کاملیافته

یک اراک، شهرستان محالت،  ۀوپرورش استان مرکزی )منطقشآموز ۀولین ادارؤنفر از مس

ان یک اراک، شهرست ۀمدارس ابتدایی استان مرکزی )منطقشهرستان کمیجان(، پنج نفر از مدیران 

ها و با آننمونه انتخاب  عنوانبه از متخصصان دانشگاهینفر  5محالت، شهرستان کمیجان( و 

ه ب ی وفیک ی هاافتهی یروش کدگذاراز  هاافتهی لیتحلوهیتجز منظوربه .مصاحبه به عمل آمد

ر قالب د شوندگانمصاحبهی کالمی هاگزارهاین فرایند از بررسی . استفاده شده است یزیکال ۀویش

بط ی مرتهامقولهبه مفاهیم اولیه و  چندبارهو مفاهیم شروع و با قرائت  هااستعارهمصادیق عینی، 

یی که با توجه به اهداف تحقیق هاقسمت، هامصاحبهمتن هریک از  لعۀبعد از مطا درواقعو  رسدیم

. دشمفهوم اولیه انتخاب  عنوانبهیک کد اولیه در نظر گرفته شود، مشخص و  عنوانبه توانستیم

و  شدیبندطبقه هامقولهی باالتر که اشتراک دارند در قالب اطبقهدر ادامه، مفاهیم اولیه در 

پژوهش از  ییاز روا طمینانحصول ا برای قرار گرفت. تریکلی هادستهدر  هاهمقولاین  تیدرنها

و  رونوشت مصاحبه (1: صورت گرفت ریو گوبا استفاده شد و اقدامات ز نکنیقضاوت ل اریچهار مع

آنان قرار  اریدر اخت ،اندکنندگان دادهکه مشارکت ییهاشده و پاسخمطرح یهااز سؤال یگزارش

زمان  کرد سعیپژوهشگر ( 2. دیحاصل آ یآگاه گزارش بعد از مطالعۀاکنش آنان گرفت تا از و

 .موردمطالعه اختصاص دهد ۀدر حوزمتخصصان و خبرگان دانشگاهی مصاحبه با  برایرا  یشتریب

، تالش اساس نیابر است.  شدهفربه استفاده فیانتقال بودن از توصقابل برای ( در پژوهش حاضر3

( 4 .طور کامل شرح داده شودها بهداده لیتحل ندیتا فرا یریگاز نمونه قیحقت اتیشد تمام جزئ

و هر دو به  کردند یبررس را پژوهش یهاادداشتیها و نوشتهها، دستگزارش ،تصدیق دو محقق

ها مصاحبه یتمام ها،افتهی یریپذنانیاطم بررسی برای( 5 .اندافتیدست ینسبتاً مشابه یهاافتهی
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 یررسب به منظورداده شد،  لیکوتاه تقل یهاادداشتبه یخالصه و  ی،سازادهیپ قیطور دقضبط و به

 باز آزمون ییای( و پاموضوعی)توافق درون  دو کدگذار نیتوافق ب ۀویپژوهش از دو ش ییایپا

 .شد دییتأ ییایاستفاده شد که در هر دو مورد پا)شاخص ثبات( 

 هاحبهمصانتایج حاصل از باز آزمون . 1جدول 

 ۀشمار

شوندهمصاحبه  

تعداد کدهای 

در مرتبه  شدهاستخراج

 اول

تعداد کدهای 

در مرتبه  شدهاستخراج

 دوم

تعداد کدهای 

توافق مورد  

تعداد کدهای 

 عدم توافق

6م  11 12 11 2 

16م  15 21 14 7 

18م  12 14 11 2 

 11 30 47 38 جمع کل

درصد پایایی=   
2 ×30 

85
  =  70% 

و  بیشتر بود %60است که از  %70حبه با استفاده از فرمول فوق، آزمون چهار مصا پایایی باز

 .شده در حد مطلوبی قرار گرفتپایایی محاسبه

 

 هایافته

با معلمان فاقد صالحیت از دیدگاه  مواجهه موجود در یهااقدامشناسایی سازوکارها و هدف اول: 

در  کنندگانمشارکت، شودیماهده ( مش2که در جدول ) گونههمان؛ کنندگانمشارکت

وسیعی از سازوکارها و اقدامات موجود در مواجهه با معلمان  نسبتاًبه طیف  انهگ19ی  هامصاحبه

 ی اصلی، ابتدا کدها )مفاهیم(هامقولهی و شناسایی بندجمع منظوربه. اندکردهاشارهفاقد صالحیت 

 ی شد.بنددسته هامقولهاستخراج و سپس در قالب 

 تیسازوکارها و اقدامات حال حاضر برخورد با معلمان فاقد صالح. 2جدول 

مقولۀ 

 شدهشناسایی
 شوندگانشماره مصاحبه شدهکدهای باز استخراج

 اقدامات مدیر

وگو در مورد مشکل و بحث دربارۀ علت مشکل گفت

 توسط مدیر
 -7م -6م -5م -4م -3م -2م -1م

 -15م -13م -12م -11م -10م

 17م
 ر توسط مدیرتذک

 کم کردن نمرۀ ارزشیابی
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 ارجاع به ادارۀ شهرستان

اقدامات ادارۀ 

 شهرستان

وگو در مورد مشکل و بحث دربارۀ علت مشکل گفت

 توسط مسؤوالن اداره

 -10م -7م -5م -4م -3م -2م -1م

 -16م -15م -14م -12م -11م

 19م -18م -17م

 مشاوره و راهنمایی توسط مسؤوالن اداره

 راهنمایی راهبران آموزشی

 انتقال به منطقۀ دیگر

 ترانتقال به مدرسۀ ضعیف

 تغییر پایه )نزول پایه(

 تخلفات تیأهارجاع به 

 اقدامات اداره کل

 تذکر کتبی بدون درج در پرونده

 -7م -6م -5م -4م -3م -2م -1م

 -16م -15م -14م -12م -9م

 19م -18م -17م

 ا درج در پروندهتوبیخ کتبی ب

 ترانتقال به منطقۀ پایین

 های غیر آموزشیتغییر پست به پست

 تبعید

 انفصال موقت یا دائم از خدمت

دسته اقدام( در  3نوع برخورد)در قالب  17که در حال حاضر  دهدیم هاافتهی لیتحل  جینتا

وگو در مورد مشکل و بحث امل؛ گفتوجود دارد. . دسته اول ش تیمواجهه با معلمان فاقد صالح

و ارجاع به اداره  یابیکم کردن نمره ارزش ر،یتذکر توسط مد ر،یدرباره علت مشکل توسط مد

. دسته دوم از اقدامات که توسط اداره شودیمدارس انجام م رانیکه توسط مد باشدیشهرستان م

و بحث درباره علت مشکل توسط  وگو در مورد مشکلاند از؛ گفتعبارت ردیپذیشهرستان انجام م

انتقال به  ،یراهبران آموزش ییتوسط مسئوالن اداره، راهنما ییمسئوالن اداره، مشاوره و راهنما

اره دارد اش یدسته سوم به اقدامات تیو درنها هیو نزول پا ترفیانتقال به مدرسه ضع گر،یمنطقه د

، بدون درج در پرونده ی؛ تذکر کتبو شامل ردیپذیتخلفات انجام م ئتیه میکه بر اساس تصم

نفصال )بندرت(، ا دیتبع ،یآموزش ریغ یهاپست به پست رییبا درج در پرونده، تغ یکتب خیتوب

 .دائم از خدمت )بندرت(، است ایموقت 
معلمان  یراهبر یسازوکارها و اقدامات مؤثر و مطلوب برا یبندو دسته ییهدف دوم: شناسا

 گردد،یمشاهده م -3گونه در جدول شمارههمان . شانیود عملکرد امنظور بهببه تیفاقد صالح

 یو حذف کدها یها، کدگذارمقوله ییها، شناسامصاحبه یسازادهیهدف پس از پ نیتحقق ا یبرا

در چهار  تیمعلمان فاقد صالح یراهبر یو اقدامات مناسب  و مطلوب برا سازوکارها ،یتکرار

 است. شدهیبندطبقه دسته
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مؤثر  تیریو مد یراهبر یمناسب برا یاقدامات و سازوکارها یبندو دسته ییشناسا .3جدول 

 تیمعلمان فاقد صالح

 طبقه
مقوله 

 شدهییشناسا
 شدهییشناسا کدباز

شماره 

 شوندهمصاحبه

ت پیشگیرانه
اقداما

 

طراحی نظام جذب 

بر اساس 

های صالحیت

 ای معلمانحرفه

ای انتخاب دانشجو ی الزم براحرفههای یتصالحتدوین 

 -های مناسب برای جذب معلمانتدوین شاخص -معلمان

 شدهینتدوی هامالکگزینش افراد با توجه به 

 -11م -10م -6م

 9م -15م -12م

بخشی به کیفیت

 معلمهای تربیتدوره
 17م -10م -7م معلم دانشجوهای تربیتبخشی به دورهکیفیت

طراحی و اجرا 

سازوکارهای مرتبط 

 سازیفرهنگ با

ایجاد  -ایجاد فرهنگ توسعه و یادگیری در معلمان

 -فرهنگ پاسخگو بودن معلمان در برابر نتایج عملکردش

ایجاد فرهنگ  -ایجاد فرهنگ یادگیرنده بودن معلم

 یادگیرنده بودن مدرسه

 -6م -4م -2م -1م

 -13م -11م -19م

 -18م – 16م -15م

 18م

توجه به عوامل 

 انگیزشی

ایجاد  -ن زمینه رشد و شکوفایی کارکنانفراهم کرد

 -یاحرفهانگیزه درونی از طریق فراهم کردن فرصت رشد 

 -کارشتالش در ایجاد اعتقاد معلم به ارزشمند بودن 

 -یرگذار در معلمتأثایجاد احساس داشتن شغل مهم و 

تقویت حس خودباوری  -نیاز سرشناسی معلمان تأمین

ایجاد  -یزش شغلیهای ضد انگکاهش زمینه -معلمان

 جذابیت در شغل معلمی

 -7م -6م -5م -2م

 -14م -12م -10م

 16م -15م

توجه به عوامل 

 بهداشتی محیطی

های پرداخت حقوق و مزایایی عادالنه و درخور سیاست

لزوم در نظر گرفتن نظام جبران  -برای شغل معلمی

 -لزوم در نظر گرفتن امکانات رفاهی -خدمات مناسب 

 ینقد یرغهای نقدی و یقیوتشپاداش و 

 -19م -7م -2م

 -12م -11م -10م

 -15م -14م -13م

 18م -17م -16م

اعتالی ارزش شغل 

 معلمی

 -توجه و اهمیت به وظیفه و شغل معلمی در جامعه

قائل شدن هویت  -اعتالی ارزش و اعتبار شغل معلمی

 ای به شغل معلمیتخصصی و حرفه

 -15م -7م -4م

 17م -16م

ی شغل سازغنی

 معلمی

فراهم  -افزایش کیفیت زندگی کاری -چرخش شغلی

 کردن زمینه ارتقای شغلی معلمان
 9م -8م -6م

شدن مسئله مطرح

صالحیت معلمان 

 عنوان دغدغهبه

ی معلمان احرفههای یتصالحتمرکز و جدیت در ارتقای 

اعتقاد مدیران ادارات  -باالدستاز مسئولین 

ثربخش معلمان فاقد وپرورش جهت مدیریت اآموزش

اعتقاد مدیران مدارس جهت مدیریت اثربخش  -صالحیت

توجه جدی به مسئله کیفیت  -فاقد صالحیتمعلمان 

 -10م -7م -3م

 15م -13م
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عزم راسخ در بهبود کیفیت معلمان توسط تمام  -معلمان

 ی مدیریتیهارده

شناسایی مشکالت 

مرتبط با موضوع 

فاقد صالحیت بودن 

 معلمان

یابی مشکل معلم فاقد راهبردهایی برای ریشه اتخاذ

تشخیص ریشه مسئله و  -تعیین انحرافات -صالحیت

 یص اساس ریشه مشکلبا تشخاقدام متناسب  -مشکل

 14م -7م -5م

طراحی و اجرا 

سازوکارهای مناسب 

جهت تشویق و 

حمایت معلمان 

 باصالحیت

 -تدوین راهبردهایی برای تشویق معلمان با عملکرد باال

قدردانی به  -برخورد مبتنی بر حب و مهربانی با معلم

تقدیر و حمایت از  -اشکال مختلف از معلمان باصالحیت

 معلم در راستای توسعه و بهبود عملکرد

 -19م -6م -5م

 18م –16م -13م

انتخاب و 

کارگماری مدیران به

 شایسته

کارگماری افراد باصالحیت و شایسته اتخاذ راهبرد به

 -تربیت مدیران باصالحیت -مدیران مدارس عنوانبه

الگو  -مدیر مدرسه در برابر عملکرد معلمانمسئولیت 

پذیری و پاسخگویی برای بودن مدیر ازلحاظ مسئولیت

 معلمان

 13م -10م -9م -6م

ریزی جهت برنامه

مدیریت معلمان 

 فاقد صالحیت

 نیازسنجی دقیق -ایجاد نیاز ارتقا و بهبود مستمر معلمان

های یتصالحتدوین راهبردهای توسعه و ارتقا  -وزشیآم

 یزیربرنامهتمهید اقدامات الزم برای یادگیری و  -معلمان

 -ی توسعههابرنامهی و محتوایزی روش ربرنامه -آموزشی

یری گبهرهی امکانات و تسهیالت الزم برای سازفراهم

 ی توسعههابرنامهمعلم در راستای 

 -19م -6م -1م

 -18م -12م –10م

 9م

 تدوین الزام قانونی

 -هایتصالحالزام قانونی در برخورداری از سطح معینی از 

الزام همکاری با  -ی توسعههابرنامهالزام قانونی شرکت در 

ی هابرنامهای و مدیران در های حرفههمکاران، گروه

 توانمندسازی

 18م -17م -3م -2م

استقرار نظام ارزیابی 

عملکرد مبتنی بر 

های حیتصال

 ایحرفه

مطلع  -یاحرفههای یتصالح یابیارزی هامالکتدوین 

اتخاذ  -آناناز  انتظاری مورد هامالککردن معلمان از 

های مناسب جهت شناسایی معلمان فاقد یسممکان

ی هاشاخصارزیابی عملکرد معلمان بر اساس  -صالحیت

بی لزوم اعمال نتایج حاصل از ارزیا -مورد انتظار از آنان

اتخاذ  -های مالیعملکرد در پرداخت پاداش و تشویقی

هایی جهت تمایز قائل شدن در برابر عملکرد مکانیسم

 سطح باال و پایین

 17م -14م -6م -3م
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ی
ت اصالح

اقداما
 

طراحی و اجرا 

 های آموزشیدوره

و  هاکارگاهبرگزاری  -ی تخصصیهاآموزشارائه 

برگزاری  -کارورزی -کارآموزی -سمینارهای آموزشی

ی هادورهارائه  -یآموزمهارتی عملی هادوره

ی هادورهمدرسان باکیفیت برای  تأمین -فراشناختی

های تخصصی متناسب با ارائه آموزش -آموزشی معلمان

ای و های تخصصی مشاورهارائه دوره -معلمان نیاز

ی جهت احرفهی جذاب و هاآموزشارائه  -روانشناسی

یادگیری  -به شرکت در این دوره افزایش تمایل معلمان

یادگیری  -یادگیری مسئله محور -یالگوبرداراز طریق 

 -آموزیعبرت -یادگیری مشارکتی و فعال -هم یارانه

 تمرین و ممارست

 -5م -4م -2م -1م

 -11م -9م -8م -7م

 -14م -13م -12م

 -17م -16م -15م

 18م

طراحی و اجرا برنامه 

توانمندسازی 

معلمان توسط 

 ارانهمک

 

مساعی معلمان با یکتشرایجاد زمینه مشارکت و 

فراهم کردن امکان بازدید همکاران از  -همدیگر

فراهم کردن امکان مباحثه، نقد و  -ی یکدیگرهاکالس

واگذاری  -تحلیل همکاران از عملکرد و کالس یکدیگر

ی آموزشی در موضوعات خاص معلمان با هاپروژه

 -و همتا همکاران  مایی نظارت و راهن -همکاری همدیگر

ی بین معلمان با احرفهایجاد جو صمیمی مشارکتی 

 ای مبتنیرشد حرفه -دستیار معلم ماهر بودن -یکدیگر

 ایهای حرفهبر گروه

 -12م -8م -4م -3م

 9م -18م

طراحی و اجرا 

توانمندسازی 

معلمان توسط 

 متخصصان آموزشی

ا از هراهبرد رفع کاستی -(مرشدی-)راشدمنتورینگ 

رایزنی خردمندانه از طریق  -طریق مباحثه و نقد و تحلیل

گری از طریق بررسی فیلم یمرب -یک راهنما متخصص

اتخاذ  -از کالس معلم توسط معلم و راهنما شدهضبط

( توسط )کلینیکیراهبرد ارائه راهنمایی بالینی 

هدایت  -هدایت و راهبری دستوری -متخصصان آموزشی

 -بخشیآگاههدایت و راهبری  -هو راهبری کنترل کند

 گرییمربکوچینگ یا  -هدایت و راهبری مشارکتی

 -12م -8م -3م -1م

 9م -14م -13م

طراحی و اجرا برنامه 

توانمندسازی 

معلمان از طریق 

 اینظام خود توسعه

 -خود مطالعه گری معلم -راهبرد ارتقا خود هدایتی معلم

 خودارزیابی -پژوهشگری معلم

 -11م -8م -4م

 -16م -14م -13م

 9م

طراحی و اجرا برنامه 

توانمندسازی 

معلمان توسط 

 مدیران

ایجاد رابطه  -فرآیند منتورینگ از طریق مدیر مدرسه

 -گری مدیریمرب -بین مدیر و معلم آموزشیراهنمایی 

 -عامل تغییر بودن مدیر و حمایت از یادگیری معلمان

 جریمه تفویض اختیار مالی به مدیر برای تشویق و

 13م -10م -3م
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 ارائه بازخورد

لزوم ارائه بازخورد حاصل از ارزیابی عملکرد به خود معلم 

ارائه بازخورد از مراحل پیشرفت به معلم، مدیر  -و مدیر

مطلع کردن معلم از وضعیت عملکرد و  -مدرسه و یا اداره

 نقاط ضعفش

 16م -14م -8م -5م

ی
ت نظارت

اقداما
 

نظارت و کنترل 

عملکرد و مستمر 

پیشرفت معلمان 

 فاقد صالحیت

 باهدفاتخاذ راهبرد نظارت مستمر بر عملکرد معلمان 

پیگیری تغییرات و  -اداره  مسئوالنبهبود توسط مدیر و 

 -طرق مختلف شده بههای ارائهپیشرفت حاصل از آموزش

آزمون  -به معلمان شدهارائهی هاآموزشارزیابی اثربخشی 

 یادوره صورتبهها یتصالحاز سطح 

 -11م -8م -2م

 17م -13م -12م

ی
ت تنبیه

اقداما
 

طراحی و اجرا 

های برخورد روش

 تنبیهی مستقیم

تعلیق معلمان فاقد صالحیت  -ترک شغل با حقوق

انفصال معلمان فاقد صالحیت غیرقابل  -غیرقابل اصالح

 -معلمان فاقد صالحیت غیرقابل اصالحاخراج  -اصالح

 یش از موعدپشستگی بازن -بازخرید اجباری

 17م –16م -5م -2م

طراحی و اجرا 

های تنبیهی روش

 برخورد غیرمستقیم

ا استعف -انتقال به مناطق دوردست -تغییر پست معلم

تذکر  -ی دیگرهاسازمانانتقال به  -داوطلبانه معلم

توقف موقتی فعالیت  -توبیخ با درج در پرونده -شفاهی

ی مانند کسر از جریمه مال -مرخصی با حقوق -معلم

 حقوق

 -14م -10م -5م

 18م -17م –16م

 .داده خواهد شد حیاختصار توضاز اقدامات به کیدر ادامه هر 

 یاحرفه یهاتیو کارآمد بر اساس صالح قینظام جذب دق یطراح: رانهیشگیاقدامات پ

را  یشغل معلم تیکه صالح یانتخاب کس یعنی یشغل معلم یمعلمان؛ انتخاب غلط افراد برا

 لیجامعه( تحم ن،یآموزان، والدوپرورش )دانشنظام آموزشرا به ینیسنگ یهانهینداشته و هز

 یبمناس یهاهیاستخدام و جذب پاال ۀاگر در مرحل» که تقدندرابطه متخصصان مع نی. در اکندیم

جه ومعلم، با ت نشیانتخاب و گز ۀدر مرحل»، «خواهم داشت یمعلمان بهتر جهیدرنت میداشته باش

 ۀدر  مرحل یگذارهیهرگونه سرما» ،«میمعلمان را انتخاب کن شده،نییاز قبل تع هاتیصالحبه 

 یهابه دوره یبخشتیفیک« خواهد شد یبعد راحلدر م یبخشتیفیو ک ییجوجذب سبب صرفه

 یو پرورش یآموزش یازهایباشد که به رفع ن یطور معلمتیترب یهاچنانچه دوره معلم؛تیترب

رابطه  نی. در اشودیمعلمان م تیسطح صالح یسبب ارتقا انجامدیو معلمان بدانشج

 تیترب یاو معلمان حرفه میکوشش کن معلمان تیدر ترب یوقت» کردند که انیشوندگان بمصاحبه

ذب بعد از ج»، «خواهند داشت یعملکرد بهتر جهیدرنت رودیدانشجو معلمان باال م تیفیک م،یکن

 یارهاسازوک یو اجرا یطراح «میمعلم باش ۀجانبهمه تیو ترب میبه فکر تعل دیبا سته،یافراد شا
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 یاهدر کارکنان ازجمله ضرورت یریادگیفرهنگ توسعه و  جادیا ؛یسازمناسب مرتبط بافرهنگ

 توقع و چیه یوقت» که دارندیم انیشوندگان بخصوص مصاحبه نیاست. در ا یامروز یهاسازمان

 دیاب م،یندار شیهاییتواناها و مهارت ۀروز کردن دانش، توسعبه ۀنیدرزم از معلم یگرید ۀخواست

وز آماز دانش دیسرعت تحوالت جهان معلم با نیبا ا»، «میباش تیمعلمان فاقد صالح جادیشاهد ا

در  شزیانگ جادیمنظور امعلمان؛ بهۀ زانندیتوجه به عوامل انگ «جلوتر باشد و خودش را بروز کند

پژوهش  یهاافتهیشود. طبق  نیها تأمآن یازهاین دیبا یشغل تیرضا شیزامعلمان و اف

 ،یامعلمان، فراهم کردن فرصت رشد حرفه ییرشد و شکوفا یازهاین نیشوندگان تأممصاحبه

 یحس خودباور تیتقو رگذار،یشغل مهم و تأث اشتنحس د جادیاعتقاد معلم به ارزش کارش، ا

ان شوندگرابطه مصاحبه نیشود. در ا نیتأم دیست که باامعلمان  ۀزانندیمعلم ازجمله عوامل انگ

ما ا در شغلشان دارند ییبه رشد و خودشکوفا ازیها نانسان ریمعلمان مانند سا» کردند که انیب

 اریکه شغلش بس میباور را بده نیبه او ا» ،«ستین مها فراهآن یبرا ییرشد و شکوفا یهافرصت

ه عوامل توجه ب «بشود ایمه شانیبرا شرفتیو پ یآموزش، ترق طیشرا دیاب»، «است رگذاریمهم و تأث

 یایشوندگان پرداخت حقوق و مزاپژوهش مصاحبه یهاافتهیمعلمان؛ طبق  یطیمح یبهداشت

لزوم در نظر گرفتن نظام جبران خدمات، لزوم در نظر گرفتن  ،یشغل معلم یعادالنه و درخور برا

 یبهداشت لبه معلمان، ازجمله عوام ینقد ریو غ ینقد یقیو تشوپرداخت پاداش  ،یامکانات رفاه

در پرداخت حقوق »؛ کردند انیشوندگان بشود. مصاحبه نیتأم دیست که باامعلمان  یطیمح

و  ینقد یهاها در پرداختنشدنقائل تیاهم» ،«میکن یشیبازاند یعادالنه و درخور شغل معلم

که عملکرد خوب  یشما به معلمان» ،«کندیزده مدل و جبران خدمات، معلم را یامکانات رفاه

عنوان یکی از ارکان اصلی معلمان به ؛یارزش شغل معلم یاعتال «دیدارند پاداش بده

ر شوندگان بباشند. مصاحبه داشته یاستهیوپرورش، باید منزلت و پایگاه اجتماعی شاآموزش

و  باال بردنشان قیاز طر دیبه نظر من با» :اندکرده دیتأک ریموضوع در قالب جمالت ز نیا تیاهم

ا ر یارزش شغل معلم لیقب نیاز ا یو اقدامات یگذاشتن به شغل معلم حتراما ،یمنزلت اجتماع

شغل  ین و منزلت اجتماعأدر جامعه و ازلحاظ ش» ،«میما هست باالتر ببر ۀازآنچه اکنون در جامع

عنوان دغدغه؛ معلمان به تیصالح ۀلأدن مسشمطرح« میکنیاز ارزش آن کم م میهرروز دار یمعلم

د وجود داشته باش تیریمد یهامعلمان توسط تمام رده تیفیبهبود ک برای یالزم است عزم راسخ

در نظر گرفته شود.  یاتیمهم و ح ۀعنوان دغدغمعلمان به تیفیک یو اصالح، بهبود و ارتقا

عه و به فکر توس گرید یانسان یرویناز جذب  بعد»؛ کردند انیخصوص ب نیشوندگان در امصاحبه

 ،«میریگب دهیها را نادوجود آن ایو  میندار تیکه ما معلم فاقد صالح میینگو» ،«میستیبهبود آنان ن

 یبرا یامعلمان باشند و برنامه نیا تیریخواستار مد دیارشد اداره با رانیمدارس و مد رانیمد»
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مان بودن معل تیرتبط با موضوع فاقد صالحمسائل و مشکالت م ییشناسا «آنان داشته باشند

دامات اق نیتراز مهم یکیبودن معلمان  تیعلت مشکل فاقد صالح یابیشهیمند؛ رصورت نظامبه

 صیشخمشکل را ت یو علت اصل شهیکه نتوان ر یست. تا زماناله أمس نیا لیشروع و تحل یبرا هیاول

رابطه  نیکرد. در ا نییطه با مشکل تعدر راب یمناسب و کارآمد یهاحلراه توانیداد نم

 ،«انداشتهد یفیچرا معلمان عملکرد ضع میکن یابیعلت دیما با» کردند که انیشوندگان بمصاحبه

س بر اسا میتوانیم م،یکن دایرا پ تیدر معلم فاقد صالح جادشدهیانحراف ا ۀاگر مشکل و دامن»

سپس  میکن ییرا شناسا فیضع اریلکرد بسعلت عم یستیاول با» ۀ«میده اممناسب انج یآن اقدام

 ۀمدارس و بهبود و توسع ۀندیآ سته؛یشا رانیمد یکارگمارانتخاب و به «مییدرصدد رفع آن برآ

 رانیعنوان مدبه ستهیو شا تیلذا الزم است افراد باصالح ؛هاستاثربخش آن تیریها درگرو مدآن

اول،  ۀ. در مرحلابدیبهبود  دیبا ریمد»؛ دندکر انیرابطه متخصصان ب نیمدارس انتخاب شوند. در ا

 نیچنز نیاو  کندیم یسع افتی ریپذتیولؤمتعهد و مس یاگر او را فرد کندینگاه م ریمعلم به مد

رورش وپبر آموزش دی. بادهدیم لیتحو تیمعلم باصالح تیباصالح ریمد»، «داشته باشد یرفتار

 «میتوجه داشته باش تیباصالح رانیمد

 تیاثربخش معلمان فاقد صالح تیریمد برای ت؛یمعلمان فاقد صالح تیریمد برای یزیربرنامه

هدف ابتدا الزم  نیبه ا لین ی. براردیانجام پذ یو جامع قیدق یزیرحوزه برنامه نیالزم است در ا

رابطه  نیتوسعه و بهبود معلمان انجام شود. در ا یازهایاز ن یقیدق یازسنجین کهاست 

نجام ا یمعلم ۀحرف یالزم برا یهاتیبر اساس صالح یازسنجین»؛ کردند انیب نشوندگاحبهمصا

 به بهبود و توسعه یازیکه معلمان خود را ارتقا دهند، درواقع، اصالً ن خواهدینم یاصالً کس»، «شود

ها در رابطه با و دستورالعمل نامهنییو مقررات، آ نیخأل قوان ؛یالزامات قانون «نشده است جادیا

سؤال اول مصاحبه محرز شد.  یهاافتهیبر اساس  تیحوه برخورد با معلمان فاقد صالحن

شدن انجام آن،  یو اجبار یباشد با توجه به الزام یقانون ۀپشتوان یدارا یموضوع کهیدرصورت

 دیاب»اند؛ کرده انیشوندگان بنکته مصاحبه نیا دیی. در تأردیپذیانجام م ریصورت فراگبه

 معلم یبرا دیبا»، «کند تیجود داشته باشد که فرد مجبور باشد خودش را تقوو یسمیمکان

 رانیو مد یاحرفه یهابا همکاران، گروه یهمکار قیاز طر یتوانمندساز یهامشارکت در برنامه

قرار در رابطه با است ؛یاحرفه یهاتیبر صالح یعملکرد مبتن یابیاستقرار نظام ارز« باشد یاجبار

توسط  شنهادشدهیگام پ نیاول یاحرفه یهاتیبر صالح یعملکرد مبتن یبایارز ستمیس

رابطه  نیکه در ا ستامعلمان  یاحرفه تیصالح یابیارز یهامالک نیشوندگان تدومصاحبه

ها بودن معلمان که آن تیباصالح یبرا یمشخص یهااول مالک»؛ کردند انیشوندگان بمصاحبه
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 یهاهیرو اً ی. ثانستندیها مطلع نشد وجود ندارد و معلمان از آنها باآن تیملزم به داشتن و رعا

استانداردها  نیا یابیارز یکارآمد برا یهاروش»، «معلمان وجود ندارد نیا صیتشخ یبرا ینیمع

 «میمطلع کن تشانیها را از وضعو آن میکن یابیرا ارز تشانیعوض م،یکن یطراح

از  تیمعلمان فاقد صالح یاحرفه ۀتوسع ؛یآموزش یهاو اجرا دوره یطراح: یاقدامات اصالح

که با  یآموزش ینارهایها و سمکارگاه یو برگزار یتخصص یهاآموزش یو اجرا یطراح قیطر

 شوندگاناز سازوکارها است. مصاحبه گرید یکیباشد، راستا هم تیمعلمان فاقد صالح یازهاین

افراد  ازیبر اساس ن یتخصص یهاآموزش ضمن خدمت، یهانوع آموزش نیا یجاهب» کردند؛ انیب

افل غ یو کارورز یمعلم شدن است از کارآموز ۀستیکه شا میمطمئن نشد یتا وقت»، «ارائه کنند

و  یراحط« استفاده شود یو مشارکت ارانهیمحور و هم لهأمس یهاها از روشدر کارگاه» ،«مینشو

 یاتوسعهدر رابطه با خود ؛یاتوسعهخودنظام  قیمعلمان از طر یتوانمندساز یهابرنامه یاجرا

 یبایمعلم و خودارز یگرمعلم، خودمطالعه یراهبرخود یارتقا یبه راهبردها هاافتهی لیمعلمان تحل

 انشیریادگی ید برایمعلمان با» کردند؛ انیرابطه متخصصان ب نی. در ااندکرده ییرا شناسا

، «بدهند را توسعه شانیهامهارت غیره ای ناریدر سمشرکت  ای نیتمر ایبکنند، بامطالعه  یزیربرنامه

انش د دیکه با دیکن هیها را توجو آن دیکن یادآوریها . به آندیبه معلمان بده یفرصت مطالعات»

ساعات حضور در کتابخانه را جز  مثالً. کنیدبروز شدنشان را هم فراهم  طیروز کنند. شراهخود را ب

 رگیدیکیمعلمان توسط همکاران؛  ۀتوسع یهابرنامه یو اجرا یاحطر« دیقرار ده شانیساعات کار

معلم فاقد  یهمکار قیاز طر تیمعلمان فاقد صالح یاو رشد حرفه یتوانمندساز یهااز راه

ست. ا گریکدیمعلمان با  یمساعکیمشارکت و تشر ۀنیزم جادیهمکاران خود و ا گریبا د تیصالح

هم  اتیبروند و از تجرب گریهمد یهامعلمان به کالس» د؛کننیم انیرابطه متخصصان ب نیدر ا

 و یصورت رسمبه یبه بحث و صحبت راجع به مسائل و مشکالت آموزش ایاستفاده کنند و 

بدهند و  ییمشاوره و راهنما ترفیماهر به معلمان ضع هیپاهمکاران هم» ،«بپردازند یررسمیغ

با معلم خبره همراه شود،  تیمعلم فاقد صالح»، «ها استفاده کنندآن ۀمعلمان بتوانند از تجرب

ند و ک یبدهد و منظم چک کند. الگوبردار اراتیاخت یتوانمندساز کردیمعلم خبره باتجربه با رو

معلم فاقد  ؛یمعلمان توسط متخصصان آموزش ۀتوسع یهابرنامه یو اجرا یطراح «ادامه روند

و  به بهبود توانندیخردمندانه م یزنیرا قیز طرخبره و ا یراهبر آموزش ایناظر  قیاز طر تیصالح

شده ضبط لمیف یبررس قیاز طر یگریها مربروش نیاز ا یکیخود بپردازند.  یهاتیاصالح صالح

کالس  ملیضبط ف»؛ کردند انیرابطه متخصصان ب نیست. در ااتوسط معلم و راهنما  لماز کالس مع

 یرخبا ب» ،«راداتیا نمتوجه شد یود معلم براخ اینقاط ضعف توسط متخصصان و  یمعلم و بررس

 یبرخ یمدار مثالً برافهیصورت وظبه گرید یمدار رفتار شود و با برخصورت رابطهبه دیمعلمان با
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رها کااز راه یامجموعه دیبا گرید یبرخ یکرد. برا دیبا یرفتارها را استانداردساز یبرخ اناز معلم

عالوه بر ناظران و  ر؛یمعلمان توسط مد ۀتوسع یهابرنامه یراو اج یطراح «نهاد شانیرو شیرا پ

معلمان فاقد  یعامل توانمندساز توانندیم زیمدارس ن رانیخارج از مدرسه، مد یآموزش انیراهنما

 ایبر یاو مشارکت حرفه یهمکار و معلمان جوّ رانیمد نیب یستی. در مدرسه باباشند تیصالح

رابطه  نیدر ا دیبا ریمد» کنند؛یم انیرابطه متخصصان ب نید. در اداشته باش دمعلمان وجو ۀتوسع

آنان خودش  ۀتوسع یهادهد و در برنامه یاریرا  فیکاردان و متخصص باشد و بتواند معلمان ضع

دارد  یمشکل یدر دل معلم نفوذ داشته باشد که معلم وقت دیقدر باآن ریمد«. »معلم باشد یراهنما

 یارتقا یطور که برابازخورد؛ همان ۀارائ «بخواهد ییبگذارد و از او راهنما نایدر م ریمدبا  دیایب

زم است ال زین تیاصالح معلمان فاقد صالح برایاست،  یاتیبازخورد ح ۀکارکنان، ارائ تمامعملکرد 

 د؛کننیم انیرابطه متخصصان ب نیداده شود. در ا یمؤثر و سازنده از عملکردش به و یبازخوردها

 اترییتغ ایو  شرفتیپ زانیاز م یآموزش یهابعد از تمام شدن دوره نیآموزش و همچن ۀائار نیح»

د. ش جادیدر عملکرد معلم ا یرییچه تغ مینیبب مییایب» ،«میحاصل در معلم به او بازخورد بده

 « میبازخورد مثبت به او بده

است  الزم ت؛یصالحمعلمان فاقد  شرفتینظارت و کنترل مستمر عملکرد و پ: یاقدامات نظارت

بر عملکرد آن کنترل  تیمعلم فاقد صالح شرفتیاطالع از بهبود و پ برایمدرسه و اداره  رانیمد

از  یآموزش یهاپس از دوره دیبا» کنند؛یم انیرابطه متخصصان ب نیو نظارت داشته باشند. در ا

ر عملکرد معلم و رفع الزم د راتییتغ جادیمعلم، از اعملکرد  لینقد و تحل س،کال ۀمشاهد قیطر

 یابیرا  مورد نظارت و ارزش تیمعلمان فاقد صالح»  ،«و نقاط ضعفش مطمئن شد هایکاست

 کالس یآن او را راه از و بعد میو نقاط ضعفش مطمئن شو هایتا از رفع کاست میمستمر قرار ده

را موردسنجش  آنان یاحرفه تیصالح زانیم یاصورت دورهمعلمان به مهم از تما» ،«میدرس کن

 «میقرار  ده

به  یهیاقدامات تنب م؛یرمستقیغ یهیبرخورد تنب یهاروش یو اجرا یطراح: یهیاقدامات تنب

که سبب  میرمستقیاست. اقدامات غ شدهمیتقس میرمستقیو غ میمستق یهیدسته اقدامات تنب دو

و اقدامات  رددا یست و شدت کمترا یدهتذکر برایو صرفاً  شودیخروج افراد از سازمان نم

مات .  اقداشودیوپرورش ممعلم از نظام آموزش یدائم ای یسبب خروج موقت هک میمستق یهیتنب

با درج در  یبکت خیبدون درج در پرونده، توب یتذکر کتب ،یشامل تذکر شفاه میرمستقیغ یهیتنب

علم م تیفعال یتوقف موقت گر،ید یهابا حقوق، کسر از حقوق، انتقال به سازمان یپرونده، مرخص

 یهایژگیمحرز شد که معلم ذاتًا و مانیاگر برا» کنند؛یم انیمتخصصان ب هرابط نیاست. در ا
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ا ندارد، مهارت ندارد، او ر زهیمعلم شده، عالقه ندارد، انگ یاشتباه یلیبه هر دل ایرا نداشته  یمعلم

شده است. مثالً  یمعلم ۀوارد حرف یاشتباه یمعلم یگاه» ،«میقرار ده یآموزش ریغ یهادر پست

از کوره در  عیسر ای ست،ین یگراست، اجتماعاست، درون یاست که منزو یطور علمم تیشخص

به  میده رییها را تغباشد. مثالً پست آن یگریرفتارمان جنس د دیافراد با نی. در برابر ارودیم

 م؛یمستق یهینببرخورد ت یهاروش یو اجرا یطراح «…و یمثل کتابدار یآموزش ریغ یهاپست

حراز خاص ا طیبا شرا یتصدی شغل فعل تیکه آنـان صالح جهینت نیبه ا دنیتوجه داشت رس دیبا

شامل ترک شغل با حقوق،  میمستق یهیست. اقدامات تنبامرحله  نیخود را ندارند، آخر

ان صرابطه متخص نیست. در اااخراج  ال،انفص ق،یتعل ،یاجبار دیاز موعد، بازخر شیپ یبازنشستگ

 راید؛ زکر یتریاقدام جد دیو مشکل رفع نشد با میرا در نظر گرفت هانیا ۀاگر هم» کنند؛یم انیب

 ایاقدام به اخراج و  میتوانیراستا م نی. در اآموزندیهم عبرت نم گرانیدر صورت عدم اقدام د

ر در اکث یو مقررات استخدام نیقوان نیو همچن یامروزه قانون اساس ،«میانفصال کن ای قیتعل

کارکنان  هیتنب یبرا یریو گاه، دست و پاگ دهیچیاصول و ضوابط پ تیجوامع کارفرما را ملزم به رعا

موقع برخورد با مشکل  یشود و الزم است و ریمد فیوظا یمانع از ادا دیامر نبا نیا یول کندمی

دن ش تردهیچیپ باعث ر،یمد یانگارو سهل یسست معموالًو قاطعانه عمل کند.  عیسر ،یانضباط

باتحمل زحمت و  نکهینخواهد بود جز ا یاکه چاره رسدیم ییجاو اغلب، کار به شودیله مأمس

 مشکل را رفع کرد. د،یو برخورد شد ادیدردسر ز

 یریگجهیبحث و نت

از معلمان مشغول به کار در نظام  یکه همواره درصد دهدیپژوهش نشان م ۀنیشیپ مرور

 یشغل معلم یبرا ازیموردن یهاتی( فاقد صالحیالمللنیب ای یسطح مل )چه در وپرورشآموزش

مطلوب و مناسب  یسازوکارها ییله، پژوهش حاضر باهدف شناساأمس نیلذا با توجه به ا هستند.

از آن  یحاک هاافتهی لیتحل جیاست. نتا شدهیطراح تیمؤثر معلمان فاقد صالح تیریمنظور مدبه

توسط سه گروه  تینوع برخورد در مواجهه با معلمان فاقد صالح 17است که  در حال حاضر، 

سو با ها هماز آن یکه برخ ردیپذیکل صورت مۀ شهرستان و ادار ۀمدارس، ادار رانیمد :شامل

 دهدینشان م یالمللنیب یهاپژوهش جیطور مثال، نتا. بهاست نیشیمطالعات پ یهاافتهی جینتا

 گر،یبه مدارس د تیانتقال معلمان فاقد صالح ر؛ینظ یاقدامات تیحدر رابطه با معلمان فاقد صال

نه انتقال داوطلبا ،یآموزش ریغ یهاتیها به موقعو انتقال آن گرید یهاها و پستانتصاب به نقش

 د،یمورداستفاده بودند. تبع جیرا یهایازجمله استراتژ یدر همان منطقه آموزش گرید مدرسهبه 

 Tucker, 1997; Theophile et). قرار گرفتند جیرا ریغ یهایاستراتژ ۀستانفصال و اخراج در د
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al, 2020; Barron, 2019; Gruaf, 2015) منظور تحقق هدف به هاافتهی لیتحل جینتا ،یطرف از

معلمان  یمنظور راهبرکه سازوکارها و اقدامات مناسب و مطلوب به دهدینشان م ژوهشدوم پ

و  ینظارت ،یاصالح رانه،یشگیاقدامات پ :اند ازعبارت یدیمطلعان کل دگاهیاز د تیفاقد صالح

صورت که در معلمان به یاز مسائل و مشکالت یکه برخ دارندیکنندگان اذعان م. مشارکتیهیتنب

 یرستو ناد یناکاف یبلکه مرتبط با راهبردها ست،ین یفرد یهایاز کاست یدارد ناش وجود ریگهمه

 لیتنها دل یزگیانگیمثال ب ی. براشودیکار گرفته مهوپرورش بموزشاست که توسط  نظام آ

 ایو  ودشیم جادیچالش ا نیا ۀزانندیبرانگ یبودن سازوکارها یناکاف لیندارد بلکه به دل یشخص

است. لذا الزم است در  یشغل معلم یسازیاز عدم غن یدر معلمان، ناش یشغل یسودگفر جادیا

 توجه و رانهیشگیمذکور به اقدامات پ یهااز چالش یریجلوگ برای ،یهدفمند و منطق یندیافر

مرحله  نیدر ا نهی. الزم به ذکر است هرگونه هزشود ییو اجرا یآن طراح یسازادهیپ یسازوکارها

اقدامات  یممکن است معلم باوجود اجرا گرید یاست. از سو یدر مراحل بعد یگذارهیسرما

 ،یفرد نیب ،ی)بعد شخص یاحرفه یهاتیعاد مختلف صالحدر اب یمشکالت یدارا رانه،یشگیپ

است. اقدامات  یمؤثر و ضرور یصورت اقدامات اصالح نیدر ا .( باشدیاو اخالق حرفه یتخصص

 ۀشیرفع علل مشکالت بالفعل، بر اساس ر یکه برا  شودیم فتهبه آن دسته اقدامات گ یاصالح

 یهاالسبه ک ستیبا کودکان صادق ن ایو  شودیم یب. مثالً اگر معلم زود عصردیگیمشکل انجام م

 رایبقرار دارد  ینییو در سطح پا یاگر در بعد تخصص ایو  شودیو مشاوره فرستاده م یروانشناس

 قیمعلمان از طر یتوانمندساز یهابرنامه نی. همچندشویتالش م لفاو به طرق مخت یتوانمندساز

ازجمله  یاتوسعهخود یهاارج از مدرسه و برنامهخ یمتخصصان آموزش ران،یهمکارانشان، مد

 پژوهش کنترل و یهاافتهیمعلمان است. طبق  یتوسعه و توانمندساز برایمؤثر  یاقدامات اصالح

رای بمعلم  شرفتیپ زانیبخش سبب اطالع از م نیدر ا تیحنظارت بر عملکرد معلم فاقد صال

 معلم شرفتیاطالع از بهبود و پ برایو اداره  مدرسه رانی. لذا الزم است مدشودیم یاهداف اصالح

بر عملکرد آن کنترل و نظارت داشته باشند. چنانچه کارکنان باوجود اقدامات  تیفاقد صالح

تظار عملکرد مورد ان یااخالق حرفه ای یتخصص ،یفرد نیب ،یدر بعد شخص یو اصالح رانهیشگیپ

الً به . قبکرداستفاده  یهیاز اقدامات تنب دیباگرفـت کـه  جـهینت توانیرا از خود بروز ندهند، م

عملکرد  تیفیک یارتقا یدر راستا زین هیتنب ستمیس م،یاکردهاشاره قیتشو ستمیس یلزوم برقرار

 ،یحاصال یکه با سازوکارها یکارکنان هیتنب ستمیدر صورت نبود س رایکارکنان مؤثر است؛ ز

ورت از ص نیا ریها برخورد شود. در غبا آن دیند باداشته باش یقبولرقابلینشده و رفتار غاصالح

 ۀئما یتی. درروش تربرسدیم انیآموزان زدلسرد  و به دانش گریکاسته، کارکنان د ریاقتدار مد
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ها انانس تیکه از نهاد و قابل یبا توجه به شناخت ،هستند یتیترب رروشما د یاطهار)ع( که الگو

ع( بر )ی. حضرت علدندیورزیمبادرت م هیبر مجازات و تنب قیداشتند، همواره بر تقدم عفو و تشو

 ۀکه با انسان خطاکار در مرحل کردندیم دیها قائل بودند، همواره تأکانسان یکه برا یاساس کرامت

که به  یها، آنان را از هرگونه هدف و روشحفظ کرامت انسان یرأفت و کرامت برا یاول از رو

منزلت  به افراد قیطر نی)ع( بدیکه حضرت عل مینیبیم رو،نیو ازا کرامتش لطمه بخورد، بازداشته

من تا ض داشتیخودشان وام تیبه ترب یریپذتیولؤنفس و مسها را با اعتمادبهو آن دیبخشیم

اما در دستگاه عدالت  نشوند دهینروند و به عجز کش یحفظ عزت و کرامت خود، به سراغ تخلّف

مناسب خود  یمهر و قهر را در جا گرانیحقوق د عییو تض یدالتعیاز ب یریجلوگ یخود و برا

مراحل  مودنیانسان است. پس از پ یریپذتیولؤدر مس یانضباط هاتیتنب ۀشی. ربردندیکار مهب

که مطابق مقررات و  خواهندیها مدر افراد، از آن تیولؤوجود آوردن حس مس بهو  یتیالزم ترب

 یاستانداردها رشیقانون و پذ تینظم، رعا ۀیروح جادیانضباط ا قت،یانتظارات عمل کنند. در حق

 یمجازات حاصل از قصور در اجرا ای هاتیتحمل محدود ،یانضباط هاتیاست. تنب یسازمان آموزش

اساس  زیکارمندان دولت و معلمان ن یست. مقررات خاص تخلفات ادارا مقررات تیو رعا فیوظا

  (Mirkamali & Seyed Mohammad, 2011). ستابه تخلفات معلمان  یدگیرس

 :هاشنهادیپ

 کردیمعلمان با رو یمنظور توسعه و توانمندبه یآموزش یهابرنامه یو اجرا یطراح (1

 .معلمان باشد یازهایو با توجه به ن یمشارکت

عنوان بک حرفه و نه شغل در نظر را به یاز معلمان، معلم یاریبس نکهیبا توجه به ا (2

 ،ییسطوح باالتر مثل خودشکوفا یازهایبرآورده کردن ن نیبنابرا رند،یگیم

سطح باالتر، ضمن در نظر گرفتن نظام  یازهایمنظور تحقق ن... بهنفس واعتمادبه

 .شودبر عملکرد و عادالنه فراهم  یمبتن

 یابیارز جینقاط ضعف نباشد بلکه از نتا انیو ب یریگمنظور مچعملکرد تنها به یابیارز (3

... و یمال یهاقیپرداخت تشو نیو همچن  یتوسعه و توانمندساز جادیا یعملکرد برا

 .باشد

 تیحساس نیمعلمان، الزم است ا یریکارگدر جذب و به تیحساس جادیعالوه بر ا (4

توجه به مهارت و  نیهم وجود داشته باشد. همچن رانیجذب مد ندیدر فرا

 رانیمد نیود. همچنباتجربه هم در نظر گرفته ش رانیمد یسطوح باال یهاییتوانا

 .را هم داشته باشد یرهبر یهایستگیالزم و شا یهاتجربه ،یتیریمد یهاییتوانا
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 راتییروز و تغ طیقبل از جذب معلمان، متناسب با شرا  ۀالزم است که در مرحل (5

شود و  یطراح رانیمعلمان و مد یاحرفه یهاتیدر جامعه، مدل صالح جادشدهیا

 .ردیموردتوجه قرار بگ رانیمعلمان و مد یریکارگو به مطابق آن تمام مراحل جذب

اف صورت شفبه تیمعلمان فاقد صالح تیریو مقررات مرتبط با مد نیالزم است قوان (6

 .ردیهمگان قرار گ اریو آشکار در اخت

. ردیصورت پذ یبه معلمان بازنگر ایپرداخت حقوق و مزا یهااستیالزم است در س (7

و  یطراح یفعل ستمیس یجاهعملکرد، ب یه بر مبنانظام پرداخت و حقوق عادالن

 ییزاسهب ریعملکرد تأث یبر مبنا یمال یهایقی. پرداخت پاداش و تشوابدیاستقرار 

 ریو غ ینقد یهایقیپاداش و تشو استمعلمان دارد. لذا الزم  ۀزیانگ شیدر افزا

 .معلمان در نظر گرفته شود یبرا ینقد

مختلف در رابطه با  یراهبردها یو اجرا یبط با طراحمرت یالزم است الزامات قانون (8

 .ددگر نیله، تدوأمس نیا ریسان و فراگآ یانجام اجرا تیمعلمان فاقد صالح تیریمد

معلمان، با  یآموزش یازهاین یبر مبنا ،یتخصص یآموزش یهادوره شودیم شنهادیپ (9

 یاو حرفهقابل  انیو جذاب توسط مدرسان و مرب یعمل یهاو روش یغن ییمحتوا

 .معلمان برگزار شود یتوسعه و توانمندساز برای

 یفاوتتیموجبات ب تیمتناسب با معلمان فاقد صالح یهیاقدامات تنب یغفلت از اجرا (10

 در صورت گری. از طرف دکندیم جادیا یاحرفه یهاتیمعلمان نسبت به صالح ریسا

سبب واردکردن  یدر سمت معلم ریناپذاصالح تیماندن معلم فاقد صالح یباق

 میمستق یهیاقدامات تنب یخال یشود. جایآموزان مبه دانش یریناپذلطمات جبران

ع مناب تیریمد ستمی...( در سموقت وازجمله )کسر از حقوق، انفصال  میرمستقیو غ

 یهیتنب یهاروش یوپرورش مشخص است. لذا الزم است اجراآموزش یانسان

در برخورد با معلمان فاقد در دستور کار قرار  مرحله از اقدامات، نیعنوان آخربه

 .ردیبگ

شده است. در حال انجام تیپژوهش در رابطه با معلمان فاقد صالح نیپژوهش: ا تیمحدود

 در رابطه با معلمان یفیوالن مدارس داخل کشور گفتمان ضعؤو مس رانیمعلمان، مد نیحاضر در ب

موضوع  نیعمل ا ۀپژوهش و چه در عرص ۀچه در عرص کهیوجود دارد، درحال تیفاقد صالح

و  چهکپاریو مقررات  نیبه قوان یپژوهش عدم دسترس گرید تیاست. محدود تهموردتوجه قرارگرف

 منسجم در رابطه با موضوع پژوهش است.
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