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بررسی صالحیت های حرفه ی معلمی
افسانه

احمدی 1

 1کارشناسی ارشد ادبیات و علوم انسانی ،دبیر آموزش و پرورش( نویسنده مسئول)

چکیده
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات محققان در این حوزه گردآوری و نگاشته شده است .هدف
از نگارش این مقاله بررسی صالحیت های حرفه ی معلمی و باال بردن افق دید معلمان و آگاهی مجریان تعلیم و تربیت است.
نتیجه این مقاله نشان می دهد که معلمانی که دارای صالحیت حرفه ای و باالتری هستند شغل خود را جذاب می دانند و
تالش بیشتری برای موفق شدن در شغل خود دارند و همچنین شیوه های مدیریتی مناسب با محیط کالسی خود به کار می
بردند و برعکس معلمان دارای صالحیت حرفه ای پایین به دلیل بی عالقگی به شغل خود انگیزه و تالش کمی در شغل خود
نشان می دهند.
واژههای كلیدی :صالحیت ،حرفه ی معلمی ،تربیت
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مقدمه
مهمترین عامل بهره وری در جامعه ،نیروی انسانی است و تردیدی نیست که شکوفایی هرجامعه ای در بهبود و توسعه نیروی
انسانی آن نهفته است  .بنابراین موفقیت هر نظام آموزشی نیز بیش از هر عاملی ،به دانش و مهارت های حرفه ای معلمان آن
نظام بستگی دارد  .از آنجا که جهان به سرعت در حال دگرگون شدن است درنتیجه معلمان نیز باید مانند سایر گروه های
حرفه ای با این واقعیت رو به رو شوند که آموزش اولیه آنان در جهان امروز چندان مفید نخواهد بود و آنان باید در تمام عمر
خود دانش خود را روزآمد کنند .یکی از مهمترین عواملی که باعث ایجاد احساس شایستگی و خودمختاری و اعتماد به نفس و
رشد حرفه ای در دبیران می گردد ،برخورداری از صالحیت ،مهارت و توانایی های الزم برای تدریس بهتر و بهبود یادگیری
دانش آموزان است) فرزانه و پورکریمی)1394 ،
از مهمترین عواملی که در کیفیت آموزش و پرورش موثر است بدون شک معلم و درجه صالحیت شغلی و شخصیت اوست،
فرهنگ آکسفورد صالحیت را باعنوان قدرت ،توانایی و ظرفیت انجام دادن وظیفه تعریف می کند .کیو صالحیت را نتیجه به
کار بردن دانش و مهارت به طور مناسب می داند ) کرمی.)1389 ،
صافی صالحیت حرفه ای معلمان را شامل آن دسته از دانش ها ،نگرش ها ،مهارت ها و رفتارهایی می دانند که معلم با کسب
آنها می تواند در فرایند تعلیم و تربیت ،رشد جسمی ،عقلی ،عاطفی و اجتماعی فراگیران را تسهیل کند او صالحیت را شامل
ویژگی های ذکر شده از جمله اینکه به یک توانمندی منتهی می گردد ،کاربردی باشد ،قابل اندازه گیری و سنجش باشد ،در
فرایند یاددهی و یادگیری و پاسخگویی نیازهای خاص هر موقعیت باشد ) صافی.)1381،
بیان مساله
اگر معلمان در شغل خود احساس نا آرامی و ناراحتی کنند و به دالیل گوناگون که می تواند ریشه در نارضایتی از شغلشان
باشد در انجام وظیفه خود دچار تزلزل و لغزش شوند ،قطعا مانعی بزرگ در راه توسعه و بهبود تعلیم و تربیت محسوب می
شود ،استرس های وارد به معلمان و نحوه رفتارهای مواجه آنان نه تنها برمسایل خانوادگی ،اجتماعی و فردی آنها اثر می
گذارد ،بلکه بر دانش آموزان بطور مستقیم و غیر مستقیم انتقال یافته و عمال کل جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد) ملکی
آوارسین ،قصابی .)1392 ،تحقیقات ؛ مارلین ( )2010نشان می دهند که بینانگیزش شغلی و صالحیت حرفه ای و عملکرد
سازمانی رابطه وجوردارد .معلمانی که دارای صالحیت حرفه ای بیشتری بودن به وظایف سازمانی خود بهتر عمل می کردند.
امروزه معلم اساسی ترین عنصر در آموزش و پرورش است و میزان صالحیت ،کارآمدی و عالقه مندی و تسلط حرفه ای و
مطلع بودن وی تعیین کننده فرایند یاد دهی و یادگیری است و باید براین اعتقاد بود که مهمترین عامل موفقیت یا ضعف نظام
های آموزشی ،شاخصه معلمان شایسته وماهر است  .زیرا معلمی حرفه ی تخصصی است وصالحیت های اخالقی  ،اجتماعی و
فنی توام با مهارت های انسانی و ادارکی را می طلبد) موریس .)2001،تحقیقات  ،مختلفی نشان می دهد که معلمانی که
صالحیت شغلی پایینی دارند در برقراری امنیت  ،اثربخشی آموزشی و تعلیم و تربیت دانش آموزان دارای مشکالت زیادی
هستند) قبله وری.)1395،
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تعریف صالحیت
صالحیت در لغت به عنوان درخور ،سزاوار ،کفایت کننده ،قابل پذیرش،توانا ،آمادگی کافی برای وارد شدن به حرفه خاص و
غیره مطرح شده است و ارتباط مستقیمی با داشتن گواهی در آن دراد)دهخدا.)1377 ،
فرهنگ آکسفورد صالحیت را به عنوان قدرتع توانایی و ظرفیت انجام یک وظیفه تعریف میکند )سایگزدنین.)2011،
گروبان ()2003صالحیت را به عنوان توانایی استفاده از دانش و دیگر قابلیت های مورد نیاز برای انجا موفق و کارای وظیفه
مشخص ،تحقق هدف و یا عملکرد نقش خاصی در فرآبند کسب و کار تعریف می کند  .این شایستگی ها شامل دانش،
تخصص ،مهارت ،ویژگی های شخصی و رفتاری ،باورهاع انگیزه ها ،ارزش ها و غیره هستند .آنها در عمل پیشنه رفتاری از نقش
هایی هستند که افراد در فرآیندهای کاری ایفا می کند) عبدالهی ،دادجوی توکلی ،بوسلیانی.)1393،
اساسا مفهوم صالحیت توسط دانشمندان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است)خراسانی،زاهدی،کمینزی.)1393 ،بیان ،
داشته اند که در رویکرد رفتارگرایی بر اهمیت مشاهده موفق عملکرد های شغلی موثر و تعیین آنچه که انها را از همکاری کمتر
موفق خود تفکیک می کندتاکید دارند  .این رویکرد توسط مک کلند شناسایی شد و توسط شرکت مشاوره هی مک بر تکامل
یافت .دومین رویکرد ،رویکرد عمومی در شناسایی صالحیت است .هاگر معتقد است شایستگی های عمومی دو ویژگی بسیار
مهم دارند :اول توجه مستقیم برروی رویکردهای گسترده تر صالحیت و دوم ،آنها به تغییرات محتوایی کار حساس هستند .به
عبارتی صالحیت به چهارچوب و محتوای محل کار بستگی دارد .صالحیت در این بخش ،بیشتر در یک چهارچوب عملکرد کلی
تعریف می شود که این چهارچوب به یک کار ویژه و مناسب اختصص دارد ) حاتم زاده و همکاران.)1393 ،در  ،رویکرد
شناختی صالحیت را شامل همه منابع ذهنی می دانند که در وظایف اصلی افراد استفاده شده و منجر به کسب دانش و
دستیابی به عملکرد خوب می شود.

رویکردهای صالحیت یا شایستگی
هانت و والیس در مورد مباحث ناظر بر صالحیت مدیران ،سه رویکرد را شناسایی کرده اند:
 .1صالحیت ویژگی هایی است که افراد دارند و شامل دانش ،مهارت ها و تخصص هایی است که همه آنها براساس
زمینه ها و معیارهای ازپیش تعیین شده قابل اندازه گیری و کمی شدن هستند.
 .2صالحیت به ویژگی هایی اطالق می شود که با استفاده از آنها می توان امور مورد توجه در موقعیت های خاص را به
بهترین شکل انجام داد .براساس این رویکرد ویژگی های افراد با توجه به نیازهای خاص سازمانی یا وظایف محول
شناسایی و اریابی می شود.
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 .3تعیین زمینه های شایستگی و تخصصی به موقعیت بستگی دارد مفهوم عبارت آن است که برای دستیابی به عملکرد
موفق ،شناخت ساز و کار اصلی سامان و فعالیت های راهبردی آن و سپس تعیین مهارتهای الزم مناسبترین روش
است .چون معموال سازمان های دولتی قادر به تعیین دقیق اهداف راهبردی نیسند و نمی توانند فعالیت های
سودمند خود را بدون ابهام تعریف کنند) هانس و والیس به نقل از خراسانی  ،زاهدی،کمیزی.)1393،

سطوح شایستگی
شایستگی را می توان در سه از یکدیگر متمایز کرد که عبارتنداز:
سطح فردی
در سطح فردی شایستگی شامل دانش و مهارتهای بالقوه ،ظرفیت ها و صالحیت های کارکنان است.
سطح سازمانی
در سطح سازمانی ،شایستگی شامل روش ویژه ای در ترکیب منابع گوناگون سازمان با یکدیگر است  .به
عبارت دیگر شایستگی شامل ترکیب متقابل دانش و مهارت های کارکنان با دیگر منابع سازمانع مانند دانش
سیستم ها ،امور جاری ،رویه ها ی فناوارانه است.
سطح راهبردی
در سطح راهبردی ،شایستگی شامل ایجاد و حفظ برتری رقابت آمیز ،از راه ترکیب خاصی از دانش،مهارت ها ،ساختارها،
راهبردها و فرآیندهاست) هانستین.)2009،
مدل های شایستگی
فریدنبرگ ()2004یک مدل سلسله مراتبی از شایستگی ها ارائه کرده است که شامل شایستگی های:
استدالل
شغلی
اثربخشی
ارتباطات
بین فردی
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گروه
سازمان
در مدل شایستگی کریپ و منسفلد ( )2003شایستگی شامل سه سطح کارکنان ،شغل و مدیریت برخود می باشد که در
سطح کارکنان ،شایستگی های مورد نیاز عبارتنداز:
ارتباط
نفوذ
هدایت دیگران
در سطح شغل شایستگی های مورد نیاز عبارتنداز:
دستیابی به نتایج
پیگیری
حل مسئله
در سطح مدیریت برخود شایستگی های مورد نیاز عبارتنداز:
اعتماد به نفس
مدیریت استرس
قابلیت اعتمادپذیری و انعطاف پذیری
مدل شایستگی استون ( )2001شامل موارد ذیل می باشد:
اثر بخشی شخص
اثربخشی سازمانی
عمل محوری
ارتباطات
توسعه و مشارکت دیگران
تخصص فنی) خراسانی ،زاهدی،کمیزی)1393،
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کاستر و همکاران()2008صالحیت های معلمان را به 5دسته زیر تقسیم می کند:
دانش تخصصی
ارتباط
سازماندهی
تعلیم و تربیت
صالحیت رفتاری)عبدالهی ،دادجوی توکلی ،بوسلیانی.)1393،
موفقیت در هرنظام آموزشی نیز بیش از هرعاملی ،به دانش و مهارت های معلمان آن نظام بستگی دارد  .از آنجایی که جهان به
سرعت در حال دگرگون شدن است در نتیجه معلمان نیز باید مانند سایر گروهای حرفه ای با این واقعیت روبه رو شوند که
آموزشهای اولیه آنان در جهان امروز مفید واقع نخواهد شد و آنان باید درتمام عمر دانش خود را به روز کنند (کریمی.)1388،
در زمینه دانش معلم سه نکته حائز اهمیت است :قلمروهای این دانش ،ساختارهای آن و رابطه اش با عملکرد معلم در کالس
درس.

قلمروهای دانش معلم
دانش محتوای درس
شامل آگاهی معلم درباره موضوع مورد تدریس است .معلم اگر موضوعی را به خوبی یاد نگرفته باشد نمی تواند آن را به دیگران
آموزش دهد) سیف.)1391 ،
دانش یادگیری
دانش یادگیری به معلم کمک می کند تا شرایط ،ماهیت ،روشها ،و فنون یادگیری را بفهمد و در بهتر یادگرفتن مطالب به
یادگیرندگان خود کمک نماید) سیف.)1391 ،
دانش مربوط به یادگیرندگان
شامل آگاهی ازرشد فیزیکی ،اجتماعی ،روانشناختی و شناخت دانش آموزان و نظریه انگیزش است)شارع پور.)1390،
دانش نحوه تدریس
شامل دانش او درباره سازمان و مدیریت کالس درس و روشهای عمومی تدریس.
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دانش برنامه درسی
شامل آگاهی معلم درباره فرآینهای توسعه برنامه درسی و بخصوص برنامه درسی مدرسه در هر مقطع تحصیلی است)شارع
پور.)1390،
دانش مربوط به زمینه
شامل دانش معلم درباره وضعیت ها و شرایطی که او در چهارچوب آنها کار می کند نظیر مدرسه ،ناحیه ،شهر و استان است.
این نوع دانش همچنین شامل آگاهی معلم در مورد دانش آموزان و خانواده های آنان و اجتماع محلی است.
دانش معلم درباره خویش
شامل آگاهی معلم درباره ارزش های شخصی خود ،نقاط قوت و ضعف ،فلسفه آموزشی و اهداف خویش برای تدریس است .در
حالیکه تمامی این قلمرو برای کار معلم حائز اهمیتند ،تحقیقات انجام شده ،براهمیت دانش محتوایی ،دانش درمورد نحوه
تدریس عمومی و دانش در مورد خویش تاکید نموده اند .البته این قلمروها در عمل به این وضوح قابل تفکیک نیستند .عالوه
دانش معلم ،ایستا نیست .در فرآیندتدریس و تفکر درباره تدریس ،معلم فهم جدیدی از محتوای درس ،از یادگیرندگان و حتی
از خود به دست می آورد .نکته دیگر این است که معلم به هرصورت باید قادر به کنترل کالس باشد و بخضی از این کنترل از
طریق دانش او صورت می گیرد .منظور از کنترل ،فرایند اداره یک کالس درس به صورت موفقیت آمیز و سازمان یافته است .
البته کنترل موفقیت آمیز به معنی محدود کردن فرصت های آزادی شخصی برای دانش آموزان نیست بلکه منظور از آن
افزایش این فرصت ها و امکانات از طریق کمک به آنان برای نیل به درک کاملتری از نحوه کسب سود مضاعف از رفتار خود
است) شارع .)1390،
ویژگی های دبیران اثر بخش
تسلط کافی بر مباحث تخصصی.
آشنایی با اصول مدیریتی در اداره کالس.
استفاده از روشهای تدریس فعال و متنوع.
رعایت اصول ارتباط کالمی و غیر کالمی در تدریس.
استفاده بهتر از ابزارهای آموزشی وسنتی و استفاده بیشتر از فناوریهای جدید آموزشی.
تعیین تکالیف خارج از کالس برای دانش آموزان ) چین.)1388،
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نتیجه گیری
با توجه به مواردی که بیان شد نیروی انسانی یکی از مهمترین و با ارزش ترین ذخایر هر سازمان می باشد در دنیای امروز به
ویژه کشورهای درحال توسعه اگر بتوانند از نیروی انسانی به جا و شایسته استفاده کنند و توانمندی های نیروی انسانی به دور
از نگاه جنسیتی مورد بهره برداری قرارگیرد ،بی شک می توانند با کشورهای صنعتی و توسعه یافته رقابت کنند .در جوامعی
که نگاه جنسیتی وجود داشته عدم رشد و توسعه همه جانبه را به همراه داشته است .از دیدگاه معلمان صالحیت های حرفه
ای و انگیزش شغلی یک ضرورت ،نیاز مبرم است که معلم باید در فرآیند خدمت در سیستم آموزش و پرورش به صورت
مستمر و دایمی از آن ها برخوردار شوند.
معلمانی که دارای صالحیت حرفه ای و باالتری هستند شغل خود را جذاب میدانندو تالش بیشتری برای موفق شدن در شغل
خود دارند و همچنین شیوه های مدیریتی مناسب با محیط کالسی خود به کار می بردند و برعکس معلمان دارای صالحیت
حرفه ای پایین به دلیل بی عالقگی به شغل خود انگیزه و تالش کمی در شغل خود نشان می دهند.
همچنین می توان بیان کرد که گفت نداشتن صالحیت های اولیه و کمبود صالحیت ها و مهارت های الزم و بروز موجب
کاهش اعتماد به نفس ،کمی انرژی و عالقه ،ضعف حافظه و سایر عوامل ناشی از آن همگی موجب کاهش صبر و بردباری،
ظرافت در کار ،کمی تسلط در کار می گردد که طبعا نارضایتی شغلی را در پی دارد و بر مسولیت شغلی معلم خلل وارد می
کند .از طرف دیگر یکی از مهمترین عواملی که باعث ایجاد احساس شایستگی و خودمختاری و اعتماد به نفس و رشد حرفه
ای دبیران می شود ،برخورداری از صالحیت ،مهارت و توانایی های الزم برای تدریس بهتر و بهبود یادگیری دانش آموزان است.
حیدری ( )1394در پژوهشی با عنوان « بررسی رابطه بین شایستگی مدیران با رضایت مندی شغلی معلمان ناحیه یک شهر
ری » دریافت که؛ شایستگی مدیران با رضایت شغلی معلمان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .با توجه به جایگاه ویژه
معلمان در آموزش و پرورش و تربیت دانش آموزان و اثرات رفتاری مدیران بر رضایتمندی شغلی معلمان ،انتخاب و انتصاب
مدیران مدارس باید براساس شایستگی صورت پذیرد.
بذر افشان ،اکبرنژاد ( )1394در پژوهشی با عنوان « نقش پذیری دانش آموزان و رسالت الگویی معلم » نظم پذیری دانش
اموزان تا حد زیادی با رفتار آموزشی و اجتماعی و نقش الگویی معلم همبستگی دارد و فرایند ایجاد نظم پذیری در دانش
آموزان توسط معلم سبب می شود تا دانش آموزان با او همانند سازی کنند و رفتارهای قابل قبولی چون نظم پذیری را با عالقه
مندی از خود بروز دهند از این گذشته فرایند مذکور موجب می شود که رفتار آموزشی مناسب یعنی پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان نیز تقویت گردد .معلم می تواند با کمک به شاگردانش برای بهبود بخشیدن مالک های رفتاری شان و نیز وضع یک
سری اصول رفتاری خاص برای خودشان و نیز ایجاد بستر انضباط دموکراتیک در کالس درس و دادن آزادی عملی در کالس
درس به جای محصور نمودن وی در یک الگو و سلب نمودن قدرت تفکر او به این جریان کمک نماید.
قبله وری ،موسوس پناه ،بیله درق( )1393در پژوهشی که تحت عنوان « صالحیت های حرفه معلمی با تاکید بر اثربخشی
آموزش و یادگیری در مدارس » انجام دادند؛ پژوهش صالحیت های حرفه معلمی را تحت سه عنوان کلی شامل صالحیت
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علمی ،صالحیت تدریس و صالحیت شخصیتی بررسی کرده بودند به نظر می رسد نوع نگاه معلم نسبت به دانش آموز و
محتوای درسی ،می تواند میزان اثربخشی او را در کالس افزایش و یا کاهش دهد .در عصر حاضر استفاده از فناوری اطالعات
در کالس درس به میزان اثربخشی یک معلم با کفایت در کالس درس کمک شایانی خواهد نمود .اثربخشی معلمان در کالس
درس موجب کارآمدی باال و کیفیت قابل قبول محصول نهایی آموزش و پرورش خواهد شد.
نصیری ،کارخانه( )1395در پژوهشی با عنوان « بررسی رابطه بین شایستگی میان فردی مدیران با موفقیت شغلی در دانشگاه
بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان » به این نتیجه رسیدند؛ بین انگیزش شغلی و عملکرد شغلی معلمان مرد مقطع ابتدایی رابطه
ی مثبت ومعنی داری وجود ندارد .بین انگیزش شغلی و عملکرد شغلی معلمان زن مقطع ابتدایی رابطه ی مثبت و معنی داری
وجود دارد .استرس شغلی و عملکردشغلی معلمان مرد مقطع ابتدایی رابطه ی منفی و معکوس است ولی رابطه معنی دار وجود
ندارد.
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