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  چکیده

های علمی و تخصصی دبیران ریاضی پایه اول متوسطه شهر تهران بود. هدف پژوهش حاضر بررسی صالحیت

بود که با  33-8931های شهر تهران در سال تحصیلی دبیران ریاضی پایه اول دبیرستان پژوهش آماری جامعة

خته سانامه محققپژوهش یک پرسشنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار  795ای گیری خوشهاستفاده از نمونه

و  اییلفه آموزشی، علمی، رفتاری، اجتماعی، فکری، مدیریتی، اخالقی، حرفهؤم 3گویه در قالب  31بود که با 

لفای آ یید قرار گرفت و ضریبأنظران مورد تسنجد. روایی آن توسط صاحبهای معلمان را میفناوری صالحیت

های آموزشی، علمی، رفتاری، مدیریتی و نشان داد که صالحیت t آزمون  محاسبه گردید. نتایج %18کرانباخ 

ای های حرفهباشد؛ ولی صالحیتدار میمعنی 33/0باشند و در سطح اطمینان اخالقی در سطح باالتر از میانگین می

 37/0سطح های فناوری و فکری در باشند ولی وضعیت صالحیتدار نمیمعنی 37/0و اجتماعی در سطح اطمینان 

مستقل نشان  tها در وضعیت مطلوبی نیستند. نتایج آزمون باشد و معلمان در این صالحیتدار میاطمینان معنی

عیت باشد ولی وضهای اجتماعی و فکری باالتر از معلمان زن میدهد که وضعیت معلمان مرد از لحاظ صالحیتمی

ن دهد که در سایر متغیرها بین معلماباشد. نتایج نشان میمعلمان زن در صالحیت آموزشی بهتر ار معلمان مرد می

 داری وجود ندارد.زن و مرد تفاوت معنی
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  مقدمه

ن مزیت تریمنابع انسانی مهم»گزاره باشند، امروزه ترین سرمایه یک سازمان میامروزه منابع انسانی مهم

شمول و مورد پذیرش همگان بدل به یک گزاره مسلم و قطعی، جهان« رقابتی و سرمایه سازمانی است

ها بسیار ؛ به همین دلیل بر نقش ارزشمند افراد در سازمان تاکید شده و مدیریت مطلوب آناستگشته 

ها و در محیطی که تغییرات وضعیت رقابتی موجود سازماندر  (.2081، 8شود )یلنرمهم و حساس تلقی می

 هایی موفق به کسبترین ویژگی آن است تنها سازمانهای مستمر اصلیپیاپی و ضرورت نوآوری

سرآمدی خواهند شد که نقش استراتژیک منابع انسانی خود را درک نموده و افرادی توانمند، ماهر و 

ان ای بودن سیستم مدیریت منابع انسانی سازمبدین دلیل لزوم حرفهمحور در اختیار داشته باشند؛ دانش

، 9شود )فلیپس و راپرتاکید می 2مورد توجه قرار گرفته و بر طراحی فرایند جامعی از مدیریت استعدادها

توان با اطمینان عنوان کرد که در اختیار داشتن افراد (، می2082) 4(. به زعم گاراوان و همکاران2083

ها و تمایالت اصلی هر سازمانی است زیرا موفقیت آن سازمان حیت و توانمند یکی از خواستهباصال

وابسته به چنین افرادی است. در عین حال سنجش وضعیت شایستگی و صالحیت این افراد نیز یکی دیگر 

د و ساز ی کننهایی که نتوانند افراد توانمند و با صالحیت را شناسایهاست. سازمانهای سازماناز دغدغه

نند به های کارکنان خود طراحی کو کارها و تدابیر مناسبی برای بهبود وضعیت شایستگی و صالحیت

(. لذا اگر 2081، 7گر باشند )سوکانایاناچار باید خروج استعدادها و ضعف مدیریت منابع انسانی را نظاره

 غییر گردد باید هماهنگی متناسب باهای کاری کارکنان دچار تها و صالحیتشرایط برای اعمال مهارت

 (. 2083، 8این تغییر از سوی مدیریت سازمان انجام گیرد )کالینگس و مالهی

سؤولیت روز، مشود روزبهدرپی هستیم که باعث میدر عصر حاضر که شاهد تحوالت گسترده و پی

بودن یرونی و محدودتر شود و تغییرات سریع محیط بهای اجتماعی سنگینو وظایف نهادها و سازمان

ها را وادار به تکاپوی مداوم و رقابت با یکدیگر نموده است، نیروی انســانی سهم منابع که سازمان

(. از نهادهایی که ارتباط 8933ای در توســعه جوامع دارد )ابراهیمی، خنیفر، فیاضی و غالمی، عمده

وپرورش است. هماهنگ شود، آموزش مستقیم با این تحوالت دارد و لزوماً باید با این تحوالت
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حال سازنده و تکامل دهنده آن است و ترین نهاد برآمده از متن جامعه و در عین وپرورش مهمآموزش

وپرورش در (. اگر آموزش8938نژاد، تأثیر آن در پیشرفت جامعه، امری حیاتی و محسوس است )عارف

ه خواهد بود. به همین یافتکشور نیز بالنده و توسعه یک کشوری پویا، پرتحرک و پرنشاط باشد طبیعتاً آن

گذاری در هاست. باید گفت سرمایهوپرورش سخت مورد توجه حکومتخاطر امروزه آموزش

گذاری راهبردی است و غفلت از آن در کشور را با مشکل مواجه خواهد وپرورش یک سرمایهآموزش

کنند مهم از زندگی خود را در مدرسه سپری می همه اعضای جامعه دورانی(. 8931ساخت )ابراهیمی، 

همکاران،  گیرند )خنیفر وهای مختلف تحت تأثیر عملکرد این سازمان قرار میو در زندگی نیز به صورت

 هاست، اهمیت وترتیب مدارس و عملکردشان که متأثر از عملکرد نیروی انسانی آناین(. به 8931

اشد. بو بالندگی هر سازمانی در گرو دانایی و توانایی اعضای آن میحساسیت اجتماعی باالیی دارد. رشد 

ترین گام در این مسیر، شناسایی میزان دانایی و توانایی اعضای یک سازمان است. نخستین و مهم

، 8های اعضای سازمان است )هیت، چت و کالالمؤثرترین ابزار در این شناخت، آگاهی از صالحیت

2088 .) 

 ترین نهاد مسئول تربیت عمومیتری است و مشخصدار نقش به مراتب گستردهعهدهامروزه مدرسه 

های خاص این سازمان و پرورش به لحاظ ویژگیوشود. در این میان نقش مدیران آموزششناخته می

سهم عظیمی که در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور و منطقه دارد و به موازات آن نقش 

در این میان  (.2088، 2توراشد )بتر از سایر مشاغل میتر و با اهمیتحساس معلمان مدارس

وپرورش سالم و صحیح از یک سو در گرو تفویض اختیارات و از سوی دیگر در گرو نحوه آموزش

ریت اگر چه مدیباشد. ای میهای حرفهوپرورشی از شایستگی و مهارتاستفاده مدیران و معلمان آموزش

موزشی امری کلیدی در موفقیت و پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی است، اما رکن یک سازمان آ

 .معلم و اعمال اوست -پرورشودر سازمان آموزش -اصلی و حساس سیستم آموزشی 

 های حاکم بر آن دستخوش تغییر و تحولهای آموزشی و فعالیتبا توجه به پیشرفت جوامع، نظام

ذیر است. پهای آموزشی مدرن و پیشرفته امکانتنها با دستیابی به روشهستند. کسب علوم و فنون جدید 

ی بسنده نمایند های سنتتوانند تنها به روشتر شده و نمیرو وظیفه معلمان نسبت به گذشته پیچیدهاز این

ن آموزان را برای ورود به ایهای تکنولوژیکی، دانشبلکه باید همگام با پیشرفت ،(8931)ابراهیمی، 

تربیت معتقدند که کارکنان آموزشی همچون معلمان باید جهت  رصه مهیا کنند. صاحبنظران تعلیمع
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، 8ارانهای خاص داشته باشند )لیت و همکها و آمادگیشده شایستگیتعیینهای از پیشدستیابی به هدف

علمان آن نظام ای مهای حرفه(؛ و موفقیت هر نظام آموزشی بیش از هر عاملی، به دانش و مهارت2089

(. به جهت اهمیت غیر قابل انکار آموزش ریاضی و ارتباط آن 2،2001بستگی دارد )ویسیکو و همکاران

وپرورش، جامعه توجه و حساسیت خاصی با انواع توسعه در جوامع انسانی و ماهیت اهداف آموزش

 کرد مدارس و معلمان راها و عملدهد و همواره فعالیتنسبت به اثربخشی کار معلمان ریاضی نشان می

(. 9،2088شود )تورتحت ارزشیابی و عملکرد درس ریاضی  قرار داده و در مورد آنها قضاوت می

از  ایای معلمان به مجموعهعنوان یک حوزه مهم حرفهاثربخشی فرآیند تدریس و آموزش ریاضی به

-الحیتها و صی معلمان از قابلیتای و سازمانی بستگی دارد. در این زمینه برخوردارعوامل فردی، حرفه

ای در فرآیند تدریس نقش ای از اصول و استانداردهای حرفهای و الزام آنان به رعایت مجموعهها حرفه

ها (. از دیدگاه ژاپنی2087، 4های آموزشی دارد )بال و جوسیپکننده در افزایش اثربخشی فعالیتتعیین

فت، معلم توان گگی معلمان آن بستگی دارد، از این رو میشایستگی هر نظام آموزشی به میزان شایست

یادگیری و معمار اصلی نظام آموزشی است. از آنجایی  -ترین عضو نظام آموزشی در فرایند یاددهی مهم

ای رفههای حکه جهان به سرعت در حال دگرگون شدن است در نتیجه معلمان نیز باید مانند سایر گروه

های اولیه آنان در جهان امروز چندان مفید نخواهد بود و آنان رو شوند که آموزشبا این واقعیت رو به 

 (. 7،2088باید در تمام عمر خود دانش خود را روز آمد کنند و خالقیت داشته باشند )کاتوس و میتو

-ای حرفههها و شایستگیوپرورش نحوه استفاده از مهارتبندی مسایل و مشکالت آموزشدر تقسیم

پرورش وسوی کارکنان سیستم آموزشی و بویژه معلمان جزو مسایل اجرایی در امر آموزش ای از

شود. عالوه بر مسائل اجرایی یکی از عوامل کلیدی و ابزارهای اساسی در پیشرفت تحصیلی محسوب می

 ای مطالعههای معلمان است. بر اساس یافتههای حرفهآموزان، کیفیت تدریس و دیگر شایستگیدانش

-های فردی و باورداشتدادهای آموزشی )ویژگی(، میان بسیاری از درون8933ابراهیمی و همکاران )

دادهای آموزشی رابطه وجود دارد. از جمله سن، جنس، سطح تحصیالت، سابقه های معلم( و برون

تدریس، وضعیت مسکن، سطح فرهنگی، عالقه به شغل معلمی و مطالعه منابع متفاوت که همگی با 

در میان دروس، درس ریاضیات اهمیتی ویژه  .آموزان کالس رابطه مثبت دارندعملکرد تحصیلی دانش
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وان تملی در علوم و فنون متنوع و رو به گسترش میأدارد. با نگاهی گذرا به دنیای پیچیده کنونی و ت

-ییننقش تع دریافت که درک صحیح مفاهیم ریاضیات تا چه اندازه ضرورت دارد و این علم تا چه حد

 (.8933کند )کزازی و همکاران، آمیز به عرصه دیگر علوم و فنون ایفا میای برای ورود موفقیتکننده

و  های علمیآید که بسیاری از معلمان از صالحیتمیاز مرور برخی از مطالعات انجام شده چنین بر

-ارآمدیاند که در ناکمواجهتخصصی الزم برخوردار نیستند و در ایفای نقش حساس خود با مشکالتی 

پور اهللسیف (؛8915) یوسفیان هایپژوهشآموزان تاثیرگذار است. های آنها و موفق بودن دانش

نشان داد که معلمان دوره ابتدایی ( 8933) و همکاران ( و کزازی8939) نسب و همکارانحسینی(؛ 8938)

ای هصالحیتعلمی ضعیف هستند؛ آنها ظر دانش نظری و و راهنمایی در تدریس درس ریاضیات از ن

نی در آموزان ایرااند و عملکرد دانشتر از حد متوسط ارزشیابی کردهای مورد نیاز معلمان را پایینحرفه

ات های پژوهشی در مطالعبا توجه به یافتهاند و قل مورد انتظار گزارش نمودهدر ریاضیات کمتر از حدا

-در درس ریاضیات را نامناسب ارزیابی کرده و علت آن را در روشآموزان ایرانی تیمز، وضعیت دانش

های اثربخشی کالس ( نیز وضعیت مؤلفه8931د. ابراهیمی، سیفی و کزازی )ندانهای تدریس معلمان می

ظام ن اند.درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران را چندان مطلوب ارزیابی نکرده

زمینه برنامه درسی و نحوه تدریس و یادگیری تا به حال کار علمی و منسجمی انجام آموزشی ما در دو 

موزان آتربیت و به خصوص باالبودن میزان افت دانشولذا با توجه به اهمیت موضوع تعلیم. نداده است

 اقدساز با وجود معلمانی که فثیر کار معلمان در این فرآیند سرنوشتأدر درس ریاضی، حساسیت و ت

رسد. با توجه به نقش مهم و وپرورش به اهداف خود نمیای الزم باشند، آموزشهای حرفهصالحیت

های آنان در فرایند آموزش و تدریس، این ها و شایستگیحساس معلمان ریاضی مخصوصاً صالحیت

های علمی و تخصصی معلمان ریاضی دوره پژوهش نیز در پی آن است به بررسی و ارزیابی صالحیت

ای ههاست: آیا معلمان سال اول متوسطه از صالحیتدبیرستان بپردازد و هدف پاسخ دادن به این سوال

 ایهای حرفهای الزم در درس ریاضی برخوردارند؟ آیا معلمان مدارس شهر تهران از شایستگیحرفه

 الزم در بعد دانش، نگرش و مهارتی برخوردار هستند؟  

ش پروروها و به خصوص آموزشطالعات و تحقیقات رفتاری در سازمانو این چنین موضوعات مهم در م

ا هموفقیت در تدریس و همچنین نبود وکمبود صالحیتکمتر مورد توجه و استقبال واقع گردیده است. عدم

و خالقیت الزم در معلمان موجب کاهش اعتماد به نفس، کمی انرژی و عالقه، ضعف حافظه و سایر مسایل 

)افسردگی و فشار روانی، خشم، پرخاشگری، بیزاری از کار و...( همگی موجب کاهش صبر ناشی از آن 
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شغلی و  نارضایتی گردد که طبعاًو بردباری، ظرافت در کار، کمی تسلط بر کار و افت بازده کاری می

غلی شآورد و عالوه بر به خطر انداختن بهداشت روانی فرد بر مسئولیت تعهد سازمانی را بوجود میعدم

نتایج این پژوهش برای کلیه  (.3020، 8)پاینتا و هامر کندخطیر وی به عنوان معلم و انسان ساز خلل وارد می

ا و هوپرورش، روانشناسان تربیتی، مدارس، والدین، معلمان، اساتید علوم تربیتی، دانشگاهمدیران آموزش

وپرورش، مفید و ریزان آموزشبرنامه ها واندرکاران سازمانمراکز آموزشی و به طور کلی همه دست

  کند.های پژوهشی را در این زمینه پر میسودمند خواهد بود و از لحاظ نظری نیز خالء

 پیشینه پژوهش

 تواندمی هاکسب آن با معلم که است هاییمهارت و هاگرایش ها،شناخت مجموعه معلمی، صالحیت

کند  کمک فراگیران معنوی، و اجتماعی عاطفی، عقلی، جسمی، پرورش به وتربیتتعلیم جریان در

های شناختی، صالحیت هایصالحیت حیطه سه در توانمی را معلمی های(. صالحیت8910)ملکی، 

 و هاآگاهی مجموعه های شناختیاز صالحیت نمود. منظور بندیمهارتی طبقه هایصالحیت عاطفی،

 وتربیتتعلیم با مرتبط موضوعات مسائل و تحلیل و شناخت در را معلم که است ذهنی هایمهارت

 موضوعات و مسائل به نسبت معلم عالیق گرایشات و مجموعه عاطفی، هایسازد. صالحیتمی توانا

 فرآیند در معلم علمی هایتوانایی و هامهارت به های مهارتیصالحیت و است وتربیتتعلیم با مرتبط

 آموزدانش بر تأثیرگذاری صالحیت گانه،سه هایصالحیتمجموعه  از شودمی مرتبط یادگیری

 (.8938، پوراهللسیفشود )می حاصل

 تقسیم هاآن هایزیر مجموعه و اصلی دسته پنج به را معلمان های( صالحیت2087)بال و جوسیپ 

 از: عبارتند که کنندمی

 روز به و توسعه تخصصی، دانش زمینه در الزم شامل: داشتن اطالعات تخصصی دانش 

 آن. داشتن نگه

 انجام هدایت مختلف، پیشینه داشتن آموزان بادانش با ارتباط شامل: برقراری ارتباطات 

 آموزان.دانش هایدیدگاه سازیو روشن تحلیل وظایف،

                                                           
1 Pianta & Hamre 
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 درسی برنامه تنظیم و زمان مدیریت آموزان،دانش عملکرد سیستم شامل: تعیین سازماندهی 

 سازمانی. اهداف مطابق

 تعیین و آموزاندانش به کمک از:  عبارتند که گیردبر می در عامل را چهار پداگوژی 

 طراحی آموزان مختلف،دانش نیاز بر اساس درسی تنظیم برنامه یادگیری، نیازهای

 در اطالعات آوریفن از استفاده فراگیران، و رشد یادگیری تسهیل برای هاییفعالیت

 تدریس.

  صداقت ها،تازه مورد در کنجکاوی دموکراتیک، داشتن رویکردشامل:  رفتاری صالحیت 

 درستی. و

( برای فهم صالحیت باید ابتدا 8933به نظر نیج ولدت و همکاران )به نقل از ابراهیمی و همکاران، 

مفهوم شایستگی را توضیح داد و سپس تفاوت آن را مفهوم با صالحیت بیان نمود. بر اساس ادبیات 

شده است و دانشمندان از ابعاد متفاوت به این موضوع گوناگونی از شایستگی مطرح تعاریفموجود، 

 8نظران برجسته این حوزه است در جدول شماره اند. مرور برخی تعاریف که عمدتاً از صاحبپرداخته

  آمده است.

 (: تعاریف شایستگی1جدول )

 تعریف سال پژوهشگر ردیف

 اسپانوس و  8

 8پراستاکوس

ها و ها و تواناییای از دانش، مهارتمجموعه 2004

منظور اینکه مدیر بتواند وظایف هاست به انگیزه

 خوبی انجام دهد.محوله را به

هایی که در موفقت ها، رفتارها و یا ویژگیمهارت 2003 2کوکران 2

 مشارکت دارند.

های شخصیتی مورد نیاز ها، دانش و ویژگیمهارت 2080 9لی 9

 عملکرد موفق در شغل است.برای 

                                                           
1 Spanos &Prastacos 
2 Cochran 
3 Lee 
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های هرگونه نگرش، مهارت، رفتار یا دیگر ویژگی 2080 8مولر و ترنر 4

منابع انسانی است که برای انجام یک شغل ضروری 

که افراد برتر را از افراد تر ایناست و از همه مهم

 سازد.عادی متمایز می

 ها، دانش وها با ارزشها، نگرشترکیبی از ویژگی 2084 2مککلند 7

د توانهای رفتاری و هر ویژگی فردی که میمهارت

برای تمایز قائل شدن بین کارکنان عالی و متوسط 

 نشان داده شود.

ویژگی خاصی در یک فرد که باعث عملکرد  2087 9اوتایو  اسپارو 5

 شود.العاده او میاثربخش و یا فوق

ها و خصوصیاتی که فرد تواناییها، دانش، مهارت 2088 4لوسیا و لپسینگر 

 برای اجرای اثربخش شغلش نیاز دارد.

های شخصی، ها، ویژگیها، مهارتبه دانش، توانایی 8931 خنیفر و همکاران 1

هایی اشاره دارد که به اهداف رفتارها و صالحیت

سازمانی مربوط است و نقش کلیدی در دستیابی به 

 اهداف دارند.

ا نیازمند هها نیستند، آنها برای عمل شایسته کافی نیستند، شایستگیمعادل با شایستگی 7هاصالحیت

 باشند. ها هستند، در حالی که خود چیزی بیش از آن میها و صالحیتمهارت، توانایی

  

                                                           
1 Muller & Turner 
2 McClelland 
3 Sparrow & Otaye 
4 Lucia & Lepsinger 
5 Qualifications 
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 (1931ابراهیمی، ) هاها و شایستگیها، صالحیت(: رابطه بین دانش، توانایی1شکل )

به نحوه انجام  8که شایستگی کند در حالیبه آنچه فرد توانایی انجام آن را دارد اشاره می  صالحیت

دهد؛ ولی (. صالحیت وظایف و نتایج مورد انتظار از شغل را نشان می2080، 2پردازد )ریکوآن می

ها و (. تفاوت دو مفهوم صالحیت2080، 9)مولر و ترنرشایستگی به خصوصیات درونی فرد مرتبط است 

دهد و عمدتاً ها، چنین تفسیر شده است که اولی وظایف و نتایج مورد انتظار از شغل را نشان میشایستگی

که عبارت  گیرد. در حالیدر انگلیس و برای کلیه پرسنل سازمان )نه الزاماً مدیران( مورد استفاده قرار می

صیات درونی فرد مرتبط است و دیدگاهی است که در آمریکا برای تشریح عملکرد باالتر دومی به خصو

 منعکس است: 8مراتب در جدول  (.8931شود )خنیفر و همکاران، کار برده می ویژه مدیران بهو به 

  

                                                           
1 Competencies 
2 Riccio, S. 
3 Muller, & Turner 

  

دانش، 

 هامهارت

   الحیتص شایستگی
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 (1933(: مقایسه دو مفهوم شایستگی و صالحیت )خنیفر و همکاران، 2جدول )

 هاصالحیت هاشایستگی شرح

 انگلیس آمریکا نوع کشور

 بیانگر حداقل استاندارد بیانگر عملکرد برتر هدف

 شغل )نقش( شخص )فرد( تمرکز

 وظایف و نتایج خصوصیات پرسنلی تبیین

 همه پرسنل مدیران گروه پرسنلی مورد نظر

 
 ( 1931(: چارچوب صالحیت )ابراهیمی، 2) شکل

یج پژوهش اند. نتامعلمان در روش تدریس به نتایج متفاوتی رسیدههای درباره صالحیت پژوهشگران

( نشان داد که وضعیت خالقیت و اثربخشی تدریس معلمان ریاضی مطلوب 8933کزازی و همکاران )

های اثربخشی لفهؤ( با هدف بررسی وضعیت م8931نتایج پژوهش ابراهیمی، سیفی و کزازی ) باشد.نمی

های اثربخشی پارسونز کالس درس ریاضی در مدارس لفهؤل وضعیت مپارسونز نشان داد که در ک

( 8938)پور هللاسیفارزیابی شده است.  "تر از میانگینپایین"ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران در حد

 یانشکوههای عملی را به نحو مطلوب ندارند. نویسد: دبیران ریاضی توانایی انجام دادن فعالیتمی

از  تراین زمینه چنین اظهار نظر کرده است: سطح دانش و مهارت معلمان مورد مطالعه پائین( در 8915)

ست و معلمان مهارت کافی سطح مهارت معلمان در هر دو بخش روش تدریس و مفاهیم پائین بوده ا

هارت نویسد: معلمان مبخش نیست، میکید بر اینکه سطح مهارت معلمان رضایتأنیز ضمن ت ندارند و

بوده است  امر این گویای (8917فرزاد در سال ) و پژوهننایج پژوهش دانشتر از استاندار دارند. ائینپ
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تدریس  در اما برخوردارند، نسبی مهارت از تدریس در کلیات کهآن بر خالف معلمان که است

است که اکثر (، در تحقیق خود نشان داده 8914محبی )اند. بوده روروبه جدی هاینارسایی با ریاضی

آموزان را به طراحی تحقیق تشویق نمایند. در بیشتر موارد مشاهده شده است که اند دانشمعلمان نتوانسته

  ند.اآموزان فراهم نکردهها و قوانین علمی برای دانشهای الزم را در زمینه کشف پدیدهمعلمان فرصت

های تخصصی، اجتماعی، مسئولیت ( حاکی از آن بود شایستگی2088) 8پژوهش اورازبایواوا نتایج

ا هاجتماعی، فردی و شخصی از شایستگی اساسی مورد نیاز حرفه معلمی هستند و معلمان در این زمینه

(، نشان داد که یکی از موانع تدریس اثربخش و 2087نتایج پژوهش بال و جوسپ ) نیاز به تقویت دارند.

-های تدریس، تولید ایدهریاضیات در مدارس آمریکا عدم خالقیت معلمان در روشباکیفیت در درس 

-بعد شایستگی 3های معلمان را در ( چارچوب کلی شایستگی2080) 2سلویباشد. های نو و نوآوری می

باطی، اجتماعی، عاطفی، ارت -العمر، فرهنگیهای رشته تحصیلی، تحقیق، برنامه درسی، یادگیری مادام

 هایتوسعه مهارت برای که است داده نشانعات، محیطی ضعیف توصیف کرده است و اطال فناوری

 است ضروری و بسیار مهم شده طراحی آموزشی مدل یک در تدریس هایروش از آگاهی ایحرفه

کنند.  استفاده آموزشیکمک و آموزشی وسایل و ابزار از بتوانند باید معلمی طرح دانشجویان و

 معلمان ایحرفه هایمهارت در توسعه را خدمت ضمن و خدمت از قبل هایآموزش ها،یافته همچنین،

 نیز (،2088) تور( و 2080) مولر و ترنر(؛ 2001های ریچاردسون )است. پژوهش داده نشان موثر بسیار

 باشد.می پایین مهارتی استادان و آموزشی هایصالحیت که است بیانگرآن

شود که نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان، مطالعات چنین استنباط می مجموعاز 

آموزش بطور کلی و آموزش ریاضی بطور خاص با مشکالتی همراه است. بررسی پیشینه تحقیق نشان 

هایی در تدریس و آموزش ریاضی مشکل دارند، دهد که هنوز پاسخ اینکه معلمان در چه در مهارتمی

ا چه اند که معلمان تها به این مساله اشاره نداشتهست نیامده است. افزون بر این، هیچکدام از پژوهشبد

های عمومی و تخصصی در تدریس ریاضیات آشنایی دارند؟ همین شواهد که به بخشی اندازه به مهارت

 دهد.از آنها اشاره شد، به خوبی ضرورت علمی این پژوهش را نشان می

  ژوهششناسی پروش

                                                           
1 Orazbayeva, K. O 
2 Selvi, K 
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است. همچنین از لحاظ هدف، این پژوهش از نوع کاربردی  8از نوع تحقیق پیمایشی توصیفیاین پژوهش 

های شهر تهران در سال را کلیه دبیران ریاضی پایه اول دبیرستان پژوهش این آماری باشد. جامعةمی

ای ای مرحلهخوشه از نوعگیری در این تحقیق، دهند. روش نمونهتشکیل می 8933-8931تحصیلی 

باشد، که ابتدا شهرستان تهران به پنج خوشه )شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز( تقسیم شد و سپس می

 گیریگیری هم از نمونهاز هر خوشه متناسب با حجم آن در جامعه نمونه اختیار شد. لذا برای نمونه

نفر  795ها استفاده شده و تعداد ت نسبتای با رعایگیری تصادفی طبقهای و هم از نمونهای مرحلهخوشه

که با  ساخته بوده استابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محققبه عنوان نمونه انتخاب شدند. 

ی ااصلی آموزشی، علمی، رفتاری، اجتماعی، فکری، مدیریتی، اخالقی، حرفه مؤلفه 3گویه در قالب  47

سنجد. هر یک از سواالت آن به صورت ی سال اول دبیرستان را میهای معلمان ریاضو فناوری، صالحیت

 8باشد: خیلی کم=اند، میکه به صورت ذیل امتیازبندی شده 2ای و بر اساس مقیاس لیکرتپنج گزینه

امتیاز. روایی محتوایی پرسشنامه  7امتیاز، و خیلی زیاد=   4امتیاز، زیاد=  9امتیاز، متوسط =  2امتیاز،  کم= 

مورد تایید قرار گرفت و پس از تایید روایی، پایایی پرسشنامه پس از اجرای نفر از صاحبنظران  8 توسط

 محاسبه گردید.  %38 9آلفای کرونباخنفر از معلمان ریاضی با استفاده از ضریب   90آزمایشی با 

  

                                                           
1 survey 

Likert Scale4 
Cronbachs Alpha 3 
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 (: آزمون پایایی پرسشنامه به تفکیک مؤلفه9جدول )

 ضریب آلفا سؤاالتتعداد  مؤلفه مورد بررسی
 19/0 7 آموزشی

 18/0 7 علمی
 59/0 7 رفتاری

 58/0 7 اجتماعی 
 12/0 7 فکری

 52/0 7 مدیریتی
 54/0 7 اخالقی

ایحرفه  7 10/0 
 53/0 7 فناوری

 38/0 47 کل پرسشنامه

های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، چولگی ها از شاخصدر تجزیه و تحلیل داده

دو گروه مستقل و آزمون T ای، آزمون نمونه تک Tو کشیدگی، و در سطح آمار استنباطی از آزمون 

 استفاده شده است. SPSSافزار فریدمن با نرم

  های پژوهشیافته

ها این شاخص 4پردازیم. در جدول های توصیفی متغیرهای پژوهش میدر این قسمت به ارائه شاخص

ا و ههای میانگین و انحراف استاندارد متغیرها نشانگر پراکندگی مناسب دادهاند. شاخصارائه شده

 باشند. های چولگی و کشیدگی نشانگر نرمال بودن توزیع میشاخص
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش(: شاخص4جدول )

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

 n کشیدگی چولگی

صالحیت 

 آموزشی

80/4 81/0 30/0 821/0 795 

 795 80/0 83/0 50/0 01/4 صالحیت علمی

صالحیت 

 رفتاری
09/4 59/0 

58/0- 008/0 795 

صالحیت 

 اجتماعی

87/2 37/0 288/0

- 

807/0 795 

237/0 33/0 08/2 صالحیت فکری

- 

028/0- 795 

صالحیت 

 مدیریتی
38/9 51/0 

12/0 49/0- 795 

صالحیت 

 اخالقی

15/9 85/0 287/0 745/0- 795 

صالحیت 

 ایحرفه

89/9 58/0 838/0 874/0- 795 

صالحیت 

 فناوری

08/2 88/0 053/0

- 

877/0- 795 

بنابراین  است، اسمیرنوف معنادار نبوده -ها در آزمون کلموگورف با توجه به آنکه کجی توزیع داده

استفاده  t-studentمیانگین یک جامعه یا آزمون  tهای مورد نظر از آزمون آماری برای بررسی مؤلفه

 دهد. ای را برای بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش نشان میتک نمونه tنتایج آزمون  7. جدول شده است
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 متغیری برای بررسی وضعیت متغیرهای پژوهشتک t(: نتایح آزمون 5جدول )

خطای استاندارد  متغیر

 میانگین

آماره 

t 

درجه 

 آزادی

 سطح

 داریمعنی

تفاوت 

 میانگین

n 

صالحیت 

 آموزشی 

05/0  45/29 798 .000 80/8  795 

صالحیت 

 علمی
01/0  

27/28 798 .000 01/8  795 

صالحیت 

 رفتاری
03/0  

589/2

0 

798 .000 09/8  795 

صالحیت 

 اجتماعی 

043/0  48/84

- 

798 .000 08/0-  795 

صالحیت 

 فکری

08/0  23/22

- 

798 .000 34/0-  795 

صالحیت 

 مدیریتی 
011/0  

183/8

1 

798 .000 38/0  795 

صالحیت 

 اخالقی

074/0  828/8

5 

798 .000 15/0  795 

صالحیت 

 ایحرفه

083/0  135/8  798 034/0  89/0  795 

صالحیت 

 فناوری 

037/0  85/27

- 

798 000. 8-  795 

، رفتاری (t=27/28، علمی )(t=45/29آموزشی )های متغیره برای صالحیتتکt  آزموننتایج 

(58/20=t)( 183/87، مدیریتی=t) ( 828/87و  اخالقی=t)  باشد. و دار میمعنی 33/0در سطح اطمینان

های آموزشی، علمی، رفتاری، مدیریتی و اخالقی در سطح دهد که وضعیت صالحیتاین نتایج نشان می

یت ها در وضعمطلوبی قرار دارند و معلمان در این صالحیت باشد و در وضعیتباالتر از میانگین می

و فکری  (t=-53/27های فناوری )دهد که صالحیتنشان می  9باشند. همچنین نتایج جدول مساعدی می
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(23/22-=tو ) (48/84اجتماعی-=t)  باشد با بررسی میانگین این دار میاطمینان معنی 37/0در سطح

ها در وضعیت شود که معلمان در این صالحیتهای توصیفی مشخص میهمتغیرها و مراجعه به آمار

تری از میانگین جامعه آماری قرار دارند. همچنین نتایج جدول مطلوب و مساعدی نیستند و در سطح پایین

باشند. یعنی دار نمیمعنی 37/0در سطح اطمینان  (t=-13/8ای )حرفه دهد صالحیتنشان می 7

ای به میانگین جامعه آماری نزدیک است و معلمان در این صالحیت در حد متوسط های حرفهصالحیت

 قرار دارند.  

مستقل برای مقایسه میانگین نمرات دو گروه معلمان زن و مرد را در متغیرهای پژوهش  tنتایج آزمون  8 جدول

 . دهدنشان می

 مستقل جهت مقایسه میانگین زنان و مردان در متغیرهای پژوهش t(: نتایج آزمون 6) جدول شماره

خطای استاندارد  متغیر

 میانگین

درجه  tآماره 

 آزادی

-معنی سطح

 داری

 تفاوت میانگین

صالحیت 

 آموزشی

91/0  11/89  798 000/0  12/0  

38/0 صالحیت علمی  29/0  798 949/0  09/0-  

صالحیت 

 رفتاری

85/0  89/0  798 224/0  04/0-  

صالحیت 

 اجتماعی 

34/0  7/84

- 

798 000/0  39/0-  

صالحیت 

 فکری

78/0  8/88

- 

798 000/0  33/0-  

صالحیت 

 مدیریتی

44/0  584/8-  798 015/0  037/0  

صالحیت 

 اخالقی

91/0  11/0  798 842/0  07/0  

صالحیت 

 ایحرفه

38/0  27/0  798 928/0  091/0  
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صالحیت 

 فناوری

85/0  84/0  798 289/0  043/0  

( و t=78/84(، اجتماعی )t=11/89آمده برای متغیرهای صالحیت آموزشی )بدستt نتایج آزمون 

باشد. با توجه دار میمعنی 33/0باشد و این در سطح اطمینان تر میجدول بزرگ t( از t=-84/88فکری )

 وضعیت معلمان گیریم کهو میانگین معلمان در دو گروه زنان و مردان نتیجه می  tبه معناداری آزمون 

باشد و به نسبت آنها در وضعیت های اجتماعی و فکری باالتر از معلمان زن میمرد از لحاظ صالحیت

 باشد وتری قرار دارند. ولی وضعیت معلمان زن در صالحیت آموزشی بهتر ار معلمان مرد میمطلوب

تری قرار دارند. مطلوبهای آموزشی در وضعیت معلمان زن نسبت به معلمان مرد از لحاظ صالحیت

 ارد. داری وجود نددهد که در سایر متغیرها بین معلمان زن و مرد تفاوت معنینتایج جدول چهار نشان می

 های معلمان از آزمون فریدمن استفاده شده است. بندی وضعیت صالحیتبرای اولویت

 ون فریدمنهای معلمان تحقیق با استفاده از آزمبندی صالحیتاولویت (:7جدول )

های علمی و تخصصی دبیران متوسطهصالحیت نتیجة آزمون رتبه  

8 13/2  صالحیت آموزشی 

2 10/2  صالحیت علمی 

9 59/2  صالحیت رفتاری 

4 87/2  صالحیت مدیریتی 

7 73/2  صالحیت اخالقی 

8 78/2  صالحیت فناوری 

5 78/2  صالحیت فکری 

 آماره آزمون )آزمون فریدمن(

-سطح معنی

 داری

درجه 

 آزادی

 خی دو

008/0  8 788/24  
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حیت های صالدهد که حداقل یکی از میانگین رتبهنتایج آزمون فریدمن نشان می 5 جدولبا توجه به 

دهد که بهترین وضعیت نشان می 7ها ارحجیت دارد. نتایج تحلیل در جدول معلمان بر دیگر میانگین رتبه

در رتبه دوم  10/2باشد. پس از آن صالحیت علمی با میانگین می 13/2را صالحیت آموزشی با میانگین 

های در رتبه سوم قرار دارد. پس از آن صالحیت 59/2قرار دارد. صالحیت رفتاری نیز با میانگین 

 های بعدی قرار دارند. مدیریتی، اخالقی، فناوری و فکری به ترتیب در رتبه

 گیری نتیجهبحث و 

های علمی و تخصصی دبیران ریاضی پایه اول متوسطه متوسطه الحیتبررسی صپژوهش حاضر  هدف

آید که بسیاری از معلمان از از مرور برخی از مطالعات انجام شده چنین بر میشهر تهران بود. 

های علمی و تخصصی الزم برخوردار نیستند و در ایفای نقش حساس خود با مشکالتی صالحیت

آموزان تاثیرگذار است. نتایج نشان داد که آنها و موفق بودن دانشهای اند که در ناکارآمدیمواجه

اشد بهای آموزشی، علمی، رفتاری، مدیریتی و اخالقی در سطح باالتر از میانگین میوضعیت صالحیت

ین باشند. نتایج اها در وضعیت مساعدی میو در وضعیت مطلوبی قرار دارند و معلمان در این صالحیت

(، ریچاردسون 8917پژوه و فرزاد )(، دانش8915(، شکوهیان )8938پور )اهللهای سیفپژوهش با پژوهش

های باشد ولی با پژوهش( ناهمخوان می2001و هونگ و همکاران )(، 2001(، کاردینالیز )2008)

نسب (، حسینی8939(، بصری )8931(، ابراهیمی، سیفی و کزازی )8933ابراهیمی، کزازی و همکاران )

( چنین اظهار نظر کرده 8939ابراهیمی )باشد. ( همسو و همخوان می8914) محبی(، و 8939الهی )و لطف

تر از سطح مهارت معلمان در هر دو بخش روش است: سطح دانش و مهارت معلمان مورد مطالعه پائین

معلمان  نویسد:( می8934تدریس و مفاهیم پائین بوده است و معلمان مهارت کافی ندارند. شکوهیان )

 راهکارهای از برخی که در داد ( نشان8912پژوه )دانش هاییافته .تر از استاندار دارندمهارت پائین

 معلمان امر است که این گویای (8917فرزاد ) و پژوهدانش هایدارد. یافته هایی وجودنارسایی تدریس

تدریس  مهم اجزای در اما برخوردارند، نسبی مهارت از تدریس در کلیات آنکه برخالف مطالعه مورد

 هستند.  روروبه جدی هایبرخی نارسایی با

ای معلمان در حد متوسط قرار دارند.  نتیایج های حرفهنشان داد که صالحیت 9همچنین نتایج جدول 

باشد دار میاطمینان معنی 37/0های فناوری و فکری در سطح نشان داد که وضعیت صالحیتt آزمون 

 که معلمان در این شودمیهای توصیفی مشخص بررسی میانگین این متغیرها و مراجعه به آمارهبا 

 تری از میانگین جامعه آماری قرارها در وضعیت مطلوب و مساعدی نیستند و در سطح پایینصالحیت
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و  و هونگ(، 2001(، ریچاردسون )8939الهی )نسب و لطفهای حسینیدارند و این نتایج با پژوهش

دهد که وضعیت مستقل نشان می tهمچنین نتایج آزمون  باشد.( همخوان و همسو می2001همکاران )

باشد و به نسبت آنها در های اجتماعی و فکری باالتر از معلمان زن میمعلمان مرد از لحاظ صالحیت

 مان مردتری قرار دارند. ولی وضعیت معلمان زن در صالحیت آموزشی بهتر ار معلوضعیت مطلوب

قرار  تریهای آموزشی در وضعیت مطلوبباشد و معلمان زن نسبت به معلمان مرد از لحاظ صالحیتمی

 داری وجود ندارد.دهد که در سایر متغیرها بین معلمان زن و مرد تفاوت معنیدارند. نتایج نشان می

القی مدیریتی و اخهای آموزشی، علمی، رفتاری، نتایج این پژوهش نشان داد که وضعیت صالحیت

ن ها در در مورد ایمعلمان متوسطه شهر تهران در وضعیت مطلوبی قرار دارند و این با بیشتر پژوهش

های معلمان و همچنین ها و نیازمندیوپرورش با بررسی ضعفها ناهمخوان است. آموزشصالحیت

آموزش، راهنمایی و نظارت  هایهای ضمن خدمت، برنامهها سعی دارد تا از طریق آموزشنتایج پژوهش

ای و تخصصی معلمان را بهبود ببخشد و همچنین سعی دارد با توجه به های حرفهمعلمان تا صالحیت

ای هها به توسعه آموزشهای تربیت معلم و همچنین دانشگاهها در دورهضعف معلمان در این صالحیت

ته است ها توانسرسد تا حدی در این صالحیتای مورد نیاز معلمان بپردازد و به نظر میتخصصی و حرفه

ها را جبران نماید. ولی همان طور که نتایج این پژوهش نشان داد پژوهش موفق عمل نماید و کاستی

 هایی دارند و با وضعیت مطلوب فاصله دارندمعلمان در از لحاظ سواد فناوری و صالحیت فکری کاستی

 تری اندیشید.در این زمینه ها تدابیر مناسبو در وضعیت مساعدی قرار ندارند و باید 

 عهده گرفتن بر خودراهبری، قادر به که است افرادی نیازمند پیش از بیش تغییر حال در دنیای

 با و ممارست است و تمرین نیازمند مهارت این باشند. خود بالندگی جریان طراحی و رشد سکان

 و ندارد وجود شکوفایی استعدادها و خالقیت قابلیت، رشد امکان قالبی و تجویزی درسی هایبرنامه

 هایروش و مدارس های درسیبرنامه و معلم تربیت هایبرنامه در تحول و تغییر مستلزم امر این

 شدن منسوخ و دانش تولید گرفتن جریان بشتا و اطالعات عرصه در تحول و است. تغییر تدریس

-و بهره استفاده تطبیقی، مطالعات العمر،مادام یادگیری و پژوهشگری روحیه پرورش کنونی، دانش

(. همچنین باید 8912، سلسبیلینماید )می طلب را و خالق کنشیپیش تفکر روز، هایفناوری از گیری

ای هپاگیر و دستورات و آئین نامهووپرورش تمرکزگرا، وجود قوانین دستمتذکر شد که  وجود آموزش

سازی شده در نحوه کار و تعهد شغلی اتخاذ شده، محتواهای خشک و غیر بومیغیر کارشناسی و سریع 
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های خود را ارتقا دهد و خالقیت و تواند صالحیتشرایط نمی اینمعلمان تأثیرگذار است. و معلم در 

 .دهدابتکار خود را از دست می

 جزء این در صرسایر عنا و کمبود کاستی و است پرورشوآموزش عناصر ترینمهم از معلم یکی

ضروری است.  او هایو صالحیت نگرش دانش و مهارت، ارتقاء معلم و به توجه و گذاردمی تأثیر نیز

 به باید است، تربیت کرده محاصره را انسان مختلف ابعاد در اطالعات سیل که اطالعاتی در جامعة

با  و نکنند گم را خود هویت انسانی و اجتماعی فرهنگی، تندبادهای برابر در افراد باشد تا ایگونه

تغییرات  این پیشگام عنوان به معلم نمایند تبدیل فرصت به را تهدیدات تغییرات، موج بر شدن سوار

 دانش، به که بود خواهد تغییرات این با همراهی به قادر در صورتی (،8911)نیکنامی و کریمی، 

های صالحیت و هاویژگی باید تربیتوتعلیم عرصة به ورود از قبل و  گردد الزم مجهز نگرش و مهارت

 بخشد. ارتقا را هاصالحیت این خدمت طول در و باشد داشته را علم یک 

شده در محافل علمی در ارتباط با ارزیابی های مطرحمرور نقادانه مستندات موجود و همچنین دیدگاه

رده نکخویش چندان اثربخش عملدهد که این نظام در انجام رسالت اثربخشی نظام آموزشی نشان می

 التحصیالن( نظام آموزشی در کسباست و یکی از شواهد روشن این قضیه ناکارآمدی محصوالت )فارغ

هایی است که بنیاد نظام آموزشی کشورمان در راستای آن ها و مهارتها، نگرشها، شایستگیدانش

توان در ضعف نابع این ناکارآمدی را می(. حال یکی از م8933اند )خنیفر و همکاران، ریزی شدهپی

هایی یطرف شایستگوجو کرد. چرا که از یکسیستم جذب، گزینش، انتصاب و انتخاب معلمان جست

های درستی مشخص نیست و در بسیاری از موارد گزینششوند، به که بر اساس آن معلمان انتخاب می

ه وپرورش با استفادست. اگر معلمان و مدیران آموزشای این ابهام را دوچندان کرده اای و رابطهسلیقه

های الزم و ضروری انتخاب شوند، و دارای دانش و مهارت کافی باشند، ها و صالحیتاز شایستگی

های ها قادر خواهند بود هدفمدیران با باال بردن روحیه کارکنان و ایجاد انگیزه کار و فعالیت در آن

 .وری آموزشی را افزایش دهندر و کیفیت بهتر تحقق بخشند و بهرهتسازمان را با صرف منابع کم

 شود:با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه می

 ترین عنصر نظام آموزشی توجه بیشتری شود.به معلمان به عنوان اصلی
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آموزشی  محتواهای های آموزشی تربیت معلم و ضمن خدمت برای معلمان به توسعه کیفیتدر برنامه

 و آموزش عملی اهمیت بیشتری داده شود.

 ی.اتخصصی و حرفه -های علمیبندی معلمان با توجه به صالحیتایجاد سیستمی برای رتبه

 های آموزشی ضمن خدمت با برنامه و با توجه به نیازسنجی آموزشی معلمان انجام شود.برنامه

 های جذب و استخدامی معلمان.تغیر سیاست

ن های معلمان در تهراهای انجام شده در کشور در مورد صالحیتا توجه به این که بیشتر پژوهشب

 هایی انجام شود.انجام شده است در دیگر مناطق کشور و به خصوص مناطق مرزی نیز چنین پژوهش

  شود:با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهادهای زیر جهت انجام تحقیقات دیگر ارائه می

تواند بصورت عمیق به مسئله حاضر بصورت کمی بوده و ضعف آن این است که  نمی تحقیق

 شود در تحقیقات آتی از یک روش کیفی جهت تعمیق در تحقیق استفاده شود.بپردازد، پیشنهاد می

ود چنین تحقیقی شاین تحقیق در بین دبیران ریاضی شهر تهران انجام گرفته است؛ بنابراین پیشنهاد می

های دیگر نیز به اجرا در آمده و نتایج مربوط به آن با نتایج این پژوهش ها، مدارس، و استانشهردر 

 مقایسه شود.

 بهبود اثربخشی دبیران ریاضی و کارکنان.نع اسی موربر

 بهبود خالقیت شغلی معلمان ریاضی.نع اسی موربر 

 خالقیت معلمان. موثر در اثربخشی تدریس ریاضی و راهکارهای بهبودمل اسی عوربر 

 ثیرگذار بر اثربخشی معلمان ریاضی.أشناسایی عوامل فرهنگی و اجتماعی ت 

به دلیل این که نمونه آماری  -8های پژوهش حاضر عبارت بودند از: مهمترین موانع محدودیت

سایر ه باشند، باید در تعمیم نتایج بهای شهر تهران میپژوهش حاضر، دبیران ریاضی پایه اول دبیرستان
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جمع آوری اطالعات این پژوهش، به  -2ها و شهرهای دیگر، جنبه احتیاط را رعایت کرد. افراد، سازمان

اند که این امر ممکن است با ای بوده است و افراد خود، اطالعات خود را گزارش کردهروش پرسشنامه

یل عدم همکاری کافی ها به دلآوری دادهمشکل جمع -9پدیده سوگیری در پژوهش در ارتباط باشد. 

  ها.آوری دادهمدیران مدارس با پژوهشگر در جمع

 منابع

طراحی الگوی شایستگی جهت استفاده در کانون ارزیابی مدیران آموزش و »(. 8931) .الدینابراهیمی، صالح

  ، پردیس فارابی دانشگاه تهران.رساله دکتری مدیریت آموزشی. «پرورش

(. مدیران عالی آموزش و پرورش: 8933خنیفر، حسین؛ فیاضی، مرجان و غالمی، بهمن. )الدین؛ ابراهیمی، صالح

فصلنامه  ، هاهای مورد نیاز و ارائه مدلی برای سنجش و ارزیابی شایستگیها و توانمندیشناسایی شایستگی
 .79-15(: 24) 5، آموزش و توسعه منابع انسانی

های اثربخشی کالس درس (. بررسی وضعیت مؤلفه8931ی، زهرا. )الدین؛ سیفی، علی و کزازابراهیمی، صالح

-83(: 87) 7، فصلنامه پویش در آموزش علوم پایه ،ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران

80. 

(. بررسی میزان هم خوانی و هماهنگی بین سه برنامه قصد شده، اجرا شده و کسب شده در 8919) .نیا، اسدادیب

 پژوهشکده تعلیم وتربیت.، برنامه جدید آموزشی علوم دوره ابتدایی در سطح مناطق شهری کشور

ت ری مدیریپایان نامه دکت ،«طراحی یک مدل ارزشیابی عملکرد معلمان دوره ابتدایی(. »8919). حاتمی، حسین

 آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

نگرش استادان علوم تربیتی (. »8918و مریم سیف نراقی. ) ، عزت اهللنادری علی؛ شریعتمداری، ؛محمد پور،حسین

پژوهش  ،«به سرفصل برنامه های تحصیلی رشته ی کاردانی و کارشناسی آموزش ابتدایی در آموزش عالی

 .881-37: شماره، 28ه ریزی درسی، دوره در برنام

خالقیت بر پیشرفت تحصیلی ی هاثربخشی تکنیکاسی ر(. بر8939الهی، مهری. )نسب، سید داوود و لطفحسینی

، نشریه آموزش و ارزشیابی ،تبریزدو متوسطه ناحیه ل اول ختر سازان دموآنشدر داجتماعی ت امطالعادرس 

5 (25 :)95-29. 

(. طراحی الگوی شایستگی 8933مرجان. )بیالدین؛ سیفی، علی؛ فیاضی، بیاهیمی، صالحخنیفر، حسین؛ ابر

 .881-893(: 2) 1، مدیریت مدرسه ،مدیران آموزشی برای استفاده در مرکز ارزیابی و توسعه

اسایی (. شن8931الدین؛ فیاضی، مرجان و رحمتی، محمدحسین. )؛ ابراهیمی، صالحبنی، ناهیدخنیفر، حسین؛ نادری

 .  290-270(، 8) 5، مدیریت مدرسهشایستگی مدیران مدارس جهت استفاده در کانون ارزیابی، 
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فصلنامه ایی معلمان دوره ابتدایی، های حرفه(. ارزشیابی مهارت8917دانش پژوه، زهرا و ولی اله فرزاد. )
 زمستان. ،سال پنجم،81شماره  ،های آموزشینوآوری

ی(. ض(. ارزشیابی مهارت های حرفه ایی )تدریس( معلمان دوره ارهنمایی )علوم و ریا8912) .دانش پژوه، زهرا

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. موسسه پژوهشی و برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی،

 شر آگه.، تهران، نهای تحقیق در علوم رفتاریروش .(8938بازرگان عباس و حجازی، الهه. ) ؛زهره سرمد،

های تدریس به منظور تدوین ریزی درسی و روش(.مطالعه در مسایل اساسی حوزه برنامه8912) .سلسبیلی، نادر

 برنامه اصالحات در آموزش و پرورش. 

ای مورد نیاز آموزگاران در اجرای برنامه ارزشیابی های حرفهبررسی صالحیت(. »8938) .پور، لیالاهللسیف

 الزهراء. ، دانشگاهنامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشیپایان«. توصیفی

، سال بیتفصلنامه تعلیم وتر ،(، بررسی تطبیقی برنامه تربیت معلم ایران و  چند کشور جهان8919زهرا. ) شعبانی،

 .53، پیاپی 9بیستم، شماره 

 های مدیران مدارس با تأکید بر مدیریتهای شایستگیبندی مؤلفهشناسایی و اولویت(. 8938نژاد، محسن. )عارف

 .878-852(: 8) 7، مدیریت مدرسه ،اسالمی

ب نشر کتا تهران: ؛کتاب معلم، روش تدریس ریاضی دوره راهنمایی تحصیلی(. 8910مسعود و دیگران ) فرزان،

 های درسی ایران.

(. رابطه خالقیت معلمان با 8933زاده، امین .)الدین؛ سیفی، علی و اصفهانیکزازی، زهرا؛ ابراهیمی، صالح

 .20-97(: 20) 8، فصلنامه پویش در آموزش علوم پایه ،اثربخشی تدریس ریاضی پایه ششم دوره ابتدایی

 آموزشرشد ، بیقی آموزش ریاضی در ایران با سایر کشورها(. ضرورت انجام مطالعه تط8918) .گویا، زهرا
 .85، شمارهریاضی

ارزشیابی از روش تدریس فرایند محور درس علوم دوره ابتدایی شهر تهران در سال  (.8914) .محبی، عظیم

 .1شماره  ،ماهنامه پژوهش ،8910تحصیلی 

 . مدرسه انتشارات ، تهران:معلمی حرفه هایصالحیت(. 8910) .حسن ملکی،

چارچوب  ارائة عمومی و آموزش معلمان ایهحرف های(. صالحیت8911نیکنامی، مصطفی وکریمی، فریبا. )

 . 8-22 :29، شمارهبرنامه ریزی درسی -مجله دانش و پژوهش در علوم رفتاری ،مناسب ادراکی

(. مقایسه مهارت های حرفه ایی معلمان دوره راهنمایی شرکت کننده در جشنواره 8915) .، هوشنگیوسفیان

مرکز تحقیقات آموزش و  8915الگوهای برتر تدریس با سایرر معلمان استان مازندران در سال تحصیلی 

  پرورش استان مازندران.
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