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Abstract 

Introduction: Recruiting’s process is considered a forgotten dimension in the education system in 

Developing Countries. Various studies in the world show how recruiting based on professional merits leads 

to economy’s advancement and development. 

Methods: This qualitative study was conducted in February 2012 with a phenomenological approach on 

18 experts on education and human resources management, through targeted sampling to data saturation. 

The data collection was done via interviews with focal groups. All interviews were recorded, handwritten 

and analyzed. 

Results: Analyzing and integrating the main components, 1 main component and 69 extra components 

were identified: unemployed at the time of arrival, students' reluctance to engage in scientific activities, 

taking final tests and issuing certificates, evaluation and supervision of learning processes in practical and 

theoretical ways, evaluation of internship period’s effectiveness, publication of special books of Farhangian 

University, creation and establishment of electronic library, sending students abroad, smart classroom 

management, use of global experiences, development of students’ professional qualifications, attention to 

tpck, replacing teaching-oriented teachers with research-based ones, mentoring in education, to stop 

education’s reward system, dare skills, faculty skills, the ability to recognize abnormal behavior of children 

and youth, the skill of creating desirable behavior in children, improvement of focusing and accuracy, 

designing and supervision of a desirable system for students’ evaluation, Hysterical knowledge. 

Conclusions: 57 obtained axes, showed that the importance and attention to take the final exam and getting 

the certificate are the most important factors that should be considered in upgrading the professional merits 

of students-teachers. 
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مقدمه

ای های اجتماعی و آموزشیترین نظامآموزش و پرورش یکی از بزرگ

آید که نقش اساسی و سازنده در بقاء و تداوم فرهنگ و به شمار می

تواند با تربیت معلمان فکورِ تمدن بشری ایفا کرده است. این نظام می

روندان و افرادی مفید تحویل جامعه دهد. این نظام توانمند و خالق، شه

برای دستیابی به اهداف خود، به نیروی انسانی شایسته نیازمند است. 

نظام آموزشی نسبت به گذشته، تحول اساسی پیداکرده است و قطعاً 

ادارة آن باید به دست افرادی سپرده شود که این مسئله را درک 

ویژه مدارس، نیازمند سیستم آموزشی، به کنند. امروزه اداره و هدایتمی

کارگیری نیروی انسانی کارآمد، متخصص و کارآفرین است. براندت به

در تحقیق خود نشان داد میان اثربخشی و موفقیت کارکنان و کیفیت 

آموزشی همبستگی مثبت وجود دارد. به عبارتی هر چه نیروی انسانیِ 

س انتخاب شوند، کیفیت تر و تواناتری برای رهبری مدارشایسته

ای . کیفیت در آموزش و پرورش حلقه[1]آموزشی افزایش خواهد یافت 

گمشده است. مدارس برای تضمین کیفیت نیازمند نیوی انسانی 

آفرین هستند؛ یعنی کارمندانی که فرایندمدار و اثربخش و تحول

های گردآوری منابع مالی، گرا باشند و مدیرانی باشند که روشآینده

ثربخش را به خوبی انسانی و دانش الزم برای نوآوری در برنامة درسیِ ا

 .[2]بشناسند 

شود که در محیط کار، به اقتضای ای کارآمد قلمداد مینیروی انسانی

ه نهای فنی را هنرمنداهای علمی و مهارتموقعیت بتواند اصول و یافته

و با رعایت موازین اخالقی به کار بندد، مشکالت را حل نماید، اهداف 

د طور مقتضی بهره ببررا تحقق بخشد، از منابع انسانی و مادی موجود به

. انتخاب، [3]و همکاران و زیردستان را به کار و فعالیتِ مؤثر برانگیزد 

گیری دربارة العات است برای ارزیابی و تصمیمآوری اطفرایند جمع

 17/05/1397 تاریخ دریافت:

 11/06/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 معلمتیمتخصصان ترب

 یمنابع انسان تیریمد

 یاحرفه یهایستگیشا

 انیدانشگاه فرهنگ

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل   بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
پرورش هستند.  وو آموزش یاز ابعاد مغفول در نظام آموزش عال افته،یسوم و توسعهجهان یهاجذب در کشور ندیفرا :مقدمه

به   باشد، یاحرفه یهایستگیبر شا یمبتن یشغل معلم یکه اگر جذب افراد برا دهدیمختلف در جهان نشان م قاتیتحق

 .انجامدیاقتصاد و توسعه م شبردیپ

و   تیو ترب میتعل ةمتخصص عرص 18 یبر رو ،یدارشناسیپد کردیبا رو 1396در بهمن  ،یفیک ةمطالع نیا :کار روش

مصاحبه با   قیها از طرداده یآورها انجام شد. جمعهدفمند تا اشباع داده یریگبه روش نمونه ،یمنابع انسان تیریمد

 شدند. لیتحلوهیجزو ت سینوها ضبط و سپس دستبود. تمام مصاحبه یکانون یهاگروه

  یهااز مضمون یشدند. بعض ییشناسا یفرع ةمؤلف 57و  یاصل ةمؤلف کی ،یاصل یهاو ادغام مؤلفه لیبا تحل :هایافته

  و یابیارزش ت،یصالح یدوره و صدور گواه انیاند از: استخدام نکردن در بدو ورود، اخذ آزمون پاشده عبارتانتخاب یفرع

اه  دانشگ ژةیو یهاکتاب فیتأل ،یکارورز یهادوره یاثربخش یابیارزش ،یو نظر یصورت عملآموزش به ندینظارت بر فرا

  ،یاز تجارب جهان یمندهوشمند کالس، بهره تیریاعزام به خارج از کشور، مد ک،یکتابخانة الکترون سیتأس ان،یفرهنگ

در   نگیتورمن یسازادهیمحور، پمحور به پژوهشآموزگار آموزش ریی، تغtpckتوجه به  ،یو فناور یادراک یهایستگیشا

نابهنجار کودک   یرفتارهامهارت شناخت  ان،یبو فن یورزپرورش، جرئتوپاداش در آموزش ستمیس یآموزش، عدم اجرا

از   یابیمطلوب ارزش ستمیس یرفتار مطلوب در کودکان، مهارت ارتقاء تمرکز و دقت، طراح جادیو نوجوان، مهارت ا

 .کیورستیهو دانش  ،یابیارزش نیو نظارت بر ا انیدانشجو

  یهاپاسخ تیصالح یدوره و صدور گواه انیو توجه به اخذ آزمون پا تیآمده، اهمدستمحور به 57از  :گیرینتیجه

موزش  آ ندیمعلمان در فرا -دانشجو یاحرفه یستگیدر ارتقاء شا دیهستند که با ییهامؤلفه نیترشوندگان، از مهممصاحبه

 ها توجه کرد.بدان

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.16        مقاله پژوهشی 

 یهاتیو صالح یستگیدر ارتقاء شا یمنابع انسان تیریو مد تیو ترب میتجربة متخصصان تعل نییتب

مطالعة  کی) انیمعلمانِ دانشگاه فرهنگ -دانشجو یآموزش برا ندیدر فرا یاحرفه

 (یدارشناسیپد

 2 ی، نادر بهلول2 یرانی، فرهاد نژادا،*2 زادکی، جعفر ب1نامور  یفرخ قربان
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 مدت یا بلندمدت، نیازهای طور کوتاهکارگیری فردی که بهاستخدام و به

. هدف از انتخاب، [4]یک فرد یا سازمان را به بهترین صورت برآورد کند 

ترین و بهترین افراد از میان یک گروهِ متقاضیان کار گزینش مناسب

اند که برای دستیابی به این هدف، ارزیابی باید نظران بر آناست. صاحب

ط حاکم بر عرضه و تقاضای نیروی انسانی در جامعه با توجه به شرای

صورت گیرد. هدف انتخاب، ارزیابی تناسب و انطباق داوطلب با 

بینیِ میزانِ تواناییِ انجامِ شغل و موفقیت شغلی فرد است که شامل پیش

ها و ها، صالحیتها، تجربهگیری دربارة تعیین تناسب تواناییتصمیم

. ایجاد تناسب [6, 5]احراز شغل است  تحصیالت داوطلب با شرایط

سو و ایجاد تناسب شخصیت یا فرهنگِ داوطلبانِ شخص و شغل از یک

استخدامی و شخصیت یا فرهنگ سازمان از سوی دیگر باید موردتوجه 

به  های استخدامی باشد. اگر در گزینش اولیة کارکنان،آزمون

های مختلف استخدامی توجه الزم شود، این امر منجر به رضایت آزمون

پذیری و بیشتر کارکنان از کار فرد، افزایش کارایی، خالقیت، مسئولیت

 .[7]کیفیت کارِ آن فرد خواهد شد 

 توانند برای خودهای الزم باشند، میو مهارت کارکنانی که دارای ویژگی

و شرکت کار بهتری را انجام دهند. کارکنانی که این مهارت را نداشته 

شوند و به صورت یک عامل کارها میباشند یا کسانی که سد راه

توانند عملکردی اثربخش داشته باشند و کنند، نمیبازدارنده عمل می

یجه عملکرد شخص مدیر و سازمان کاهش خواهد یافت. باید درنت

کوشید این افراد را پیش از ورود به سازمان شناسایی کرد، نه پس از 

. طبیعت کارکردی هر سازمان در چگونه [8]ها به سازمان پیوستن آن

ماهیت انتخاب اعضاء سازمان نهفته است. در صورتی که واحد نیروی 

های انسانی، پیش از استخدام کارکنان موردنیاز، به خوبی بتواند ارزش

ها را با واقعی داوطلبان مشاغل را مشخص کند و سپس آن ارزش

های سازمانی مقایسه کند، عمل انتخاب به ای پستهای گزینهارزش

که  گانة کالسیکدرستی انجام شده است. فرایند سنتی گزینش یا سه

( به این عنوان نامیده شد، کاربرد 2005توسط کوک و بعدها تیلور )

های کرد که عبارت بود از فرمترکیبی از سه روش گزینش را تشریح می

شناسان نظران و روانه و معرفان. اما اغلب صاحبتقاضانامه، مصاحب

های سنتی، اند که روشمتخصص دانشگاهی بر این عقیده

د و دهنهای ضعیفی برای عملکرد شغلی فرد به دست میبینیپیش

. کارمندیابی و [9]های بهتری برای گزینش وجود دارد امروزه روش

انتخاب کارکنان باید بر اساس راهبردهای سازمان باشد؛ همسویی بین 

کارمندیابی و استخدام الزمة تغییر در سازمان در راستای راهبردهاست. 

. [10]کند های کلی سازمان کمک میهبرداین همسویی به تحقق را

هایی که نیرویابان جذب سازمان انتخاب نیروی انسانی از بین نیرو

اند، از آن نظر امر بسیار مهمی است که بر سازمان و چگونگی نیل کرده

. انتخاب و استخدام کسانی [11]هایش تأثیر مستقیم دارد آن به هدف

که شایستگی الزم را ندارند و یا رد کردن و نپذیرفتن افراد واجد شرایط 

له تواند مشکالت زیادی برای سازمان به و جود آورد. موارد زیر ازجممی

 مشکالت ناشی از انتخاب غلط است؛

های سنگینی برای آموزش و تربیت کارمند متحمل سازمان باید هزینه -

 شود.

شده به او، باعث کاهش لیاقتی کارمند در انجام دادن وظایفِ محولبی -

 شود.ها میدرآمد یا افزایش هزینه

یا ها اخراج کارمندان ضعیف،و همچنین یافتن جانشین برای آن -

های زیادی دارد کنند، نیاز به هزینهکارمندانی که سازمان را ترک می

[12]. 

تضمین انتخاب افراد مناسب برای پیوستن به نیروی کار اهمیت 

. ها هستندبسیاری دارد؛ زیرا افراد، منبع اصلی مزیت رقابتی سازمان

های سازمانی که ریشه در ( تمام موفقیت و یا شکست1993بیومونت )

دام داند. استخمسائل انسانی دارد را ناشی از کیفیت منابع انسانی می

ای شود و تأثیر عمدهفعالیتی است که باعث جذب نیروهای کیفی می

گ سازمانی دارد. هدف استخدام، پیدا کردن داوطلبان مناسب بر فرهن

های کارگیری رویّهبرای برآوردن نیازهای سازمان، با کمترین هزینه و به

ای از داوطلبین . استخدام را فرایند ایجاد ذخیره[14, 13]منصفانه است 

برای انتخاب شخص مناسب جهت انتصاب در مشاغل سازمان تعریف 

ازمانی باید جریان ( هر س2003. به اعتقاد رنیننز و کابل )[15]کنند می

ثابتی از افراد باانگیزه و مستعد را برای مشاغل سازمانی جذب کند. 

م شود به اینکه کداانتخاب یکی از ابعاد کارمندیابی است و مربوط می

یک انتخاب  .[6, 5]متقاضی یا داوطلب برای انجام کار منصوب شود 

های های جایگزین آموزش و چالشتواند در کاهش هزینهدرست می

. سه هدف برای انتخاب [16]قانونی مؤثر باشد و به کار مطلوب بینجامد 

 اند از:مطرح است که عبارت

 ترین و بهترین افرادگزینش مناسب

 رسیدن به اهداف سازمانی

تطبیق شرایط متقاضیان کار با شرایط احراز مشاغل و تصدی شغل 

 .[17]مربوط 

ای است برای پذیرفتن و یا رد استراتژی انتخاب یا گزینش، مرحله

ها ین آنترترین و مناسبتقاضاهای متقاضیان کار؛ به طوری که شایسته

ی، پایین بودن کیفیت کارهای گزاف آموزشی، کمبرگزیده شود. هزینه

کار و باألخره پایین بودن سطح کارایی هر مؤسسه تا حدی ناشی از 

رویه است؛ به عالوه، هر کارمند جدید در یک انتخاب ناصحیح و بی

های خلقی و تربیتی  می تواند ، در رفتار دیگر سازمان، با ویژگی

 .[7]طورکلی در رفتار سازمان اثر مستقیم دارد کارکنان و به

ش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی برای 1390بر همین اساس، در سال 

آموزگاران و نیروی دانشگاه، با تجمیع تأمین، تربیت و توانمندسازی 

سراسر ایران تأسیس شد. این دانشگاه دارای  تربیت معلم کلیة مراکز

مرکز وابسته به  344پردیس و  64واحد دانشگاهی )در قالب  98حدود 

فرهنگیان از هزار دانشجو است. دانشگاه  65پردیس( و بیش از 

و بر اساس مفاد  است های ایرانترین دانشگاهترین و گستردهبزرگ

نامه که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده، تنها اساس

 -مرجع ورودی نیروی آموزش و پرورش است. فرایند جذب دانشجو

معلمان در این دانشگاه در حال حاضر به دو شیوه است؛ الف( از مقطع 

دیپلم و از طریق کسب قبولی در آزمون سراسری؛ ب( از مقطع 

نام دارد و قبولی و جذب این دانشجویان منوط  28اسی که مادة کارشن

های عمومی و تخصصی است. با توجه به به کسب مصاحبه

های شغل معلمی و درنتیجه تربیت معلم در پذیرش حساسیت

دانشجویان واجد شرایط و همچنین انتخاب افرادی که سازگار با شغل 

مندان به این عالقهمعلمی هستند و کشف و شناسایی استعدادهای 

شغل حائز اهمیت است که تحت فرایند کارمندیابی و فرایند گزینش 

های گیرد و هدف کلی جذب کارکنان و صالحیتمورد اجرا قرار می
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. با [5]های آن است انسانیِ موردنیازِ سازمان برای برآورده ساختن نیاز

ای معلمان و توجه به ورود دانشگاه فرهنگیان به عرصة آموزش حرفه

های موردنیاز آموزش و پرورش و نیز با در نظر جذب و پرورش نیرو

ا آید که آیرصة جذب، این پرسش پیش میگرفتن نوپا بودن آن در ع

معلمان، از این نظر که بتوانند  -الگوی مناسبی برای جذب دانشجو

الزم و متناسب با شغل آموزگاری را ها و استعدادهای تمامی ویژگی

گیرد؟ و آیا بسنجند، در دانشگاه فرهنگیان مورد استفاده قرار می

رایندِ فعلیِ جذب وارد معلمانی که پس از ف -وضعیت فعلیِ دانشجو

اند، با وضعیت مورد انتظار و مطلوب همخوانی دارد؟ به دانشگاه شده

 دقت در جذبسبب اهمیت شغل معلمی و تأثیر آموزگاران بر جامعه، بی

رو این تواند تأثیر نامطلوبی بر جامعه بگذارد؛ ازایناین دانشجویان می

 ها و استعدادهایمندیها و توانکوشد ضمن شناسایی ویژگیتحقیق می

الزم در بدو ورود به دانشگاه فرهنگیان، الگویی را طراحی کند و آنگاه 

معلمان در دانشگاه فرهنگیان  -پس از اعتبارسنجی، برای جذب دانشجو

 آن را ارائه نماید.

 کارروش

گیری از روش پدیدارشناسیِ این تحقیق به شیوة کیفی و با بهره

 متخصصان تعلیم و تربیت و مدیریت منابعتوصیفی به تبیین تجربة 

کننده در این پژوهش از هر انسانی پرداخته است. متخصصین شرکت

گیری به شیوة هدفمند از متخصصین تعلیم و دو جنس بودند. نمونه

تربیت و مدیریت منابع انسانی انتخاب شد و با انجام هفده مصاحبه، 

اس های بیشتر احسمصاحبه اطالعات به اشباع رسید؛ بنابراین نیازی به

های کانونی، برای نشد. در این تحقیق از روش مصاحبه به شیوة گروه

ها توسط محقق، به آوری داده بهره گرفته شده است. مصاحبهجمع

دقیقه و در یک جلسه  120شیوة گروهی و به صورت حضوری، در مدت 

نی های کانوها در طی یک مصاحبه با روش گروهانجام شد. پرسش

ها پاسخ دادند. پرسشِ اصلی کننده به آنمطرح شدند و افراد شرکت

شده در این بخش این بود که دیدگاه یا تجارب شما از ابعاد و مطرح

های ها و صالحیتهای شناسایی عوامل مؤثر در شایستگیمؤلفه

ای برای ورود به شغل معلمی دانشگاه فرهنگیان شامل چه مواردی حرفه

بط صوت ضو نظرات مصاحبه شونده توسط دستگاه ضبط است؟ عبارات

شد و پس از پایان یافتن جلسة مصاحبه، لفظ به لفظ متن مصاحبه 

پیاده شد. برای رعایت اصول تحقیق، عبارات و جمالت افراد 

ها، با حفظ معنی به صورت نوشتاری درآمد. کننده در مصاحبهشرکت

ی، پیش از آغاز مصاحبه، در این پژوهش به منظور رعایت نکات اخالق

کننده از هدف انجام طرح و مصاحبه آگاه شد و با رضایت فرد شرکت

کتبی از حضور در پژوهش، مصاحبه انجام و ضبط گردید. نکات 

ها توجه شد، به این ترتیب به اطالع ای که در این بررسی به آناخالقی

 کننده رسید:افراد شرکت

 کنندگاناحبه، بدون ذکر نام شرکتآمده در مصدستالف( اطالعات به

کنندگان اطمینان داده شد که استفاده شده است؛ ب( به شرکت

های ایشان محرمانه خواهد بود و در هیچ جا به نفع یا علیه ایشان گفته

های افراد کننده از گفتهمورداستفاده قرار نخواهد گرفت؛ ج( مصاحبه

دون هرگونه دخل و تصرف طور دقیق و بها بهکننده در مصاحبهشرکت

آمیز به های افراد استفاده کرده است؛ د( سخنان اهانتدر صحبت

اشخاص حقیقی و حقوقی، در صورت وجود، حذف شد و فرد 

کننده در جریان حذف این بخش از سخنانش قرار گرفت. به شرکت

ها در این پژوهش، برای کاهش یا منظور حفظ صحت و استحکام داده

رائة اطالعات نادرست از سوی متخصصین تعلیم و تربیت حذف احتمال ا

های مختلف از و مدیریت منابع انسانی سؤاالت تحقیق به شیوه

 ها مشخصکنندگان پرسیده شد. به این ترتیب ثبات پاسخشرکت

ها در این تحقیق، روش مصاحبة آوری دادهگردید. ازآنجاکه روش جمع

دقت و بدون سوگیری انجام ها با عمیق بود، کوشش شد که مصاحبه

شود تا به میزان کافی، مطالب در مورد سؤاالت پرسیده شود؛ به صورتی 

که اگر محقق دیگری در همان وضع یا وضع مشابه، آن فرایند را تکرار 

های همانند دست یابد. همچنین برای ها یا پاسخکند، به همان پاسخ

هشگر با مراجعه به هر یک اعتماد بودن تحلیل داده، پژواطمینان از قابل

از متخصصین، نظر آنان را در مورد اینکه آیا توصیف جامع و نهاییِ 

 Memberها است یا نه، جویا شد )کنندة تجربه آنها، منعکسیافته

check ،در صورت حذف یا اضافه کردن مطلبی توسط متخصصین .)

توان رتی میها لحاظ گردیده است. به عبااین مسئله در متن نهاییِ داده

ها در این پژوهش، ثبت گفت شیوة اصلیِ حفظِ روایی و پایایی داده

های نهایی توسط متخصصین بود. گفتنی ها و تأیید توصیفمصاحبه

های افراد است ازآنجاکه در این پژوهش بر اصل محرمانه ماندن نام

ا، ههکننده به ترتیب انجام مصاحبتأکید شده است، بنابراین افراد شرکت

اند. همچنین در این مقاله، بر اساس ادبیات با حروف الفبا مشخص شده

(، سعی شده است از People first languageارجحیت شخص )

کارگیری کلماتی که بار منفی دارند، همچون معلول، ناتوان و یا بیمار به

د، اما انپرهیز شود. نویسندگان از کلمات دارای بار مثبت استفاده کرده

ها، به منظور حفظ کننده در مصاحبههای افراد شرکتقولنقلدر 

د، انکننده به کار گرفتهداری، کلماتی که خود آن افراد شرکتامانت

آمده دستنوشته شده است. برای تفسیر و تجزیه و تحلیل اطالعات به

بهره گرفته شده است. مراحل کار  Colaizziدر این تحقیق، از روش 

 ود.به ترتیب زیر ب

 الف( شرح دادن پدیدة موردنظر

 کنندگان دربارة پدیدههای شرکتب( گردآوری توصیف

کنندگان دربارة پدیدة موردنظر هایی که شرکتج( مطالعة تمام توصیف

 اند.بیان کرده

 های اصلی و استخراج جمالت مهمد( مراجعه به نوشته

 ه( مشخص شدن معنی هر کدام از جمالت مهم

 های مضمونشده در خوشهمعانی فرموله دهیو( سازمان

 ز( توصیف جامع و کامل

 هایافته

با مطالعة مکرر متون پیاده شده، جمالت دارای اهمیت ویژه انتخاب 

نسبت به تجزیه و تحلیل  Colaizziشدند. با شیوة تجزیه و تحلیل 

جمله  515ها در طی مطالعات بعدی به ها اقدام شد. تعداد جملهداده

جملة  57ها، کاهش یافت. درنهایت با بررسی این جمالت و معانی آن

کلیدی گزینش شد و یک مؤلفة اصلی پژوهش انتخاب گردید. زمینة 

 ارائه شده است. 1 جدولها در کلی، مضامین اصلی و زیرمضمون
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 های اصلیکدگذاری آزاد، گزینش کدهای محوری، فراوانی پاسخ متخصصین و مشخص کردن تم :1جدول 

ای که در فرایند آموزش نیاز هست و همچنین برای احراز های حرفهنظر خود را برای ارتقاء شایستگی و صالحیت

 د.معلمان بیان کنی -ای پس از پایان دورة آموزشی در دانشگاه فرهنگیان از دانشجوهای حرفهصالحیتشایستگی و 
 کدگذاری باز

 هاییک از فعالیتدهند و در هیچبا توجه به استخدام رسمی پس از ورود دانشجویان، دانشجویان عمالً عملکرد خود را کاهش می

اند و رسمی هستند؛ لذا این امر باعث تنزل رتبة دانند استخدام شدهشوند؛ چراکه میطور اثربخش ظاهر نمیعلمی و پژوهشی به

ین کنند. بنابراای و شایستگی را کسب نمیهای حرفهشود و همچنین انگیزه و رغبت برای یادگیری و توسعة مهارتعلمی می

ای های حرفهصلح، برای احراز شایستگی و صالحیتنامة علمی و معلمی تحت عنوان آزمون جامع یا آزمون اضرورت احراز گواهی

معلمان از این آزمون، آنان سعی خواهند کرد که مسیر ترقی و رشد علمی  -در پایان دوره ضروری است. از طرفی با اطالع دانشجو

 د.شون دیده میشده، جای خالی این آزموای را با عالقه کسب کنند. به این دالیل گفتههای حرفهها و صالحیتو شایستگی

توانیم از اثربخشی فرایند آموزش در دانشگاه فرهنگیان مطلع شویم ای ارزیابی نشود، نمیهای حرفهاگر در پایان دوره صالحیت

 و این یک ضرورت است.

ی و اشود در سطح کالن در وزارت آموزش و پرورش و در دانشگاه فرهنگیان آزمون اصلح برای احراز هویت حرفهپیشنهاد می

 گیری شود.ای تصمیمهای حرفهها و صالحیتشایستگی

گیری شود و عدم نامة پایان دوره برای تدریس در پایان دوره یک ضرورت هست و باید در سطوح باالتر تصمیمصدور گواهی

 شود.معلمان می -های دانشجواطالعی دانشگاه از فرایند آموزش و سطوح و شایستگیاجرای آن موجب بی

 معلمان، آزمون نهایی یک امر واجب و ضروری است. -ارزیابی عملکرد دانشجو برای

ای را کسب کنند، دانشنامة کارشناسی به آنان ها و صالحیت حرفهمعلمان نتوانستند شایستگی -شود اگر دانشجوپیشنهاد می

 آزمون جامع شود. اعطا شود و از استخدام آنان ممانعت به عمل آید و استخدام قطعی تنها منوط به اخذ

شود در آزمون جامع به کارورزی و ارزیابی عملکرد دوسالة آن اهمیت بیشتری داده شود؛ به عبارتی دیگر یکی از پیشنهاد می

 شود.های کارورزی میها در آزمون اصلح، عملکرد کارورزی باشد. این باعث اهمیت دادن دانشجویان به دورهترین ارزیابیمهم

ی ویژة دانشگاه فرهنگیان و مطابق با نیازهای دانشجویان نوشته شود و کتابخانة مجازی برای تبادل اطالعات تأسیس هایباید کتاب

 گردد.

عتبر، با های مها و مؤسسهشود برای به دست آوردن تجربیات بیشتر و تبادل نظرات دانشگاه فرهنگیان با دانشگاهپیشنهاد می

سبت به اعزام دانشجو و استاد به خارج از کشور برای توانمندسازی آنان اقداماتی انجام گیرد هماهنگی وزیران آموزش و پرورش، ن

 ای تدوین شود تا میان دانشجویان و استادان دانشگاه رقابت علمی سالم به وجود آید.و در این خصوص دستورالعمل ویژه

ن آنان، آشنایی با اینترنت اشیاء و کاربرد آن در نظام آموزشی دانشجویان باید برای عصر آینده مجهز شوند. یکی از موارد مجهز بود

های های تعاملی در کالسسازی اینترنت اشیاء و ایجاد کالس هوشمند، برقراری پارادایمهای پیادهکشور است. یکی از ویژگی

وزان، ارزیابی و آزمون آمهای هوشمند، کنترل هوشمند کالس، نظارت هوشمند بر دانشجدید است که عبارت است از کالس

 آموزان.آموزان و نظارت بر سالمت دانشدانش

 های تعلیم و تربیت یکی از موارد مهمی است که باید بدان توجه شود.گیری از تجارب جهانی در عرصهلزوم بهره

ین ترهستند که مهمها به خوبی آگاه یکی از تجارب مهم کشور فنالند این است که معلمی شغلی مورداحترام است. فنالندی

درصد از ممتازان  10عامل آموزش، معلمان توانا هستند. معلمان در این کشور باید حتماً مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند. و 

 شوند.التحصیالن جذب نظام آموزشی میفارغ

 اندازة پزشک و وکیل مورداحترام است.شغل معلمی در فنالند به

های آموزش و یادگیری بهینه برای همه، ارائة برنامة یادگیری شخصی برای افرادی با اد فرصتیافتن بهترین روش برای ایج

های رشد در نیازهای آموزش خاص و یادگیری متمرکز برای یادگیری عمیق و گسترده و دادن ارزش برابر برای همه جنبه

 د.معلمان باش -های دانشجویری باید در برنامهپذهای فردی، شخصیت اخالقی، خالقیت دانش و مهارت و تشویقِ ریسکویژگی

های ارتباطی، همکاری، های موردنیاز در قرن حاضر را در حین تحصیل کسب کنند؛ مانند مهارتمعلمان باید مهارت -دانشجو

 خالقیت و تفکر نقّاد.

های یک هدف  مهم  در تمام زمینهها، توسعة پایدار به عنوان آنچه در برنامة ملی موردنظر است، به نظرم تقویت توانمندی

 ها وپذیری، آشنایی با زباننیازهای یادگیری، مسئولیتآموزان و فراهم کردن پیشآموزشی، برآوردن نیازهای اساسی دانش

ی روز هاها و آگاهی از فناوریها و احترام گذاشتن به آنپذیری جهانی، آشنایی با زبانالمللی و مسئولیتها، دیدگاه بینفرهنگ

 و کاربرد آگاهانة فناوری.

 ای عمل کنیم.به نظرم باید جهانی بیندیشیم و منطقه

رهای پردازی، هنناپذیر و بالنده است. باید بتوانیم هنرهای درک، هنرهای مسئلهبالندگی در مسیر تعالی منوط به فهمی پایان

م. ای را هموار کنیکنیم و بپرورانیم و مسیر توسعة حرفه گزینی را از طریق کارورزی در دانشجویان تقویتتأملی و هنرهای به

 لزوم توجه بیشتر به کارورزی خیلی مهم هست.

تیبانی، ریزی، پشبه نظرم معلم باید هم به بلوغ خود، هم پرورش دیگران تالش کند  معلم در سند تحول بنیادین، وظیفة برنامه

. باید توانایی تشخیص نقاط ضعف و قوت و ارتقای سطح بلوغ فکری و روانی آموزان را داردمشورت، بازخورد دهی و ترغیب دانش

 خود را نیز داشته باشد.

 مأموریت جدید تربیت معلم به نظرم تبدیل عمل تکنیکی به عمل هنرمندانه هست.

 ت معلم مهم استهای تربیهای تدریس و نقش تدریس عملی، تربیت شهروند جهانی و لحاظ کردن آن در برنامهاستفاده از روش

 و ضرورت دارد.

 آموزش شهروندی از مسائل جهانی و مورد تأکید است. به نظرم باید در تربیت معلم ضرورت و توجه شود.

ترین مفهوم تدریسِ کارآمد، غایتی است که ترین و قویمعلم کارآمد، معلمی هنر مند است و تدریس هنرمندانه به عنوان غنی

 مراکزش باید در طلب آن باشند. های تربیت معلم وبرنامه

 ورزی و تأمل بر تدریس و تربیت است.بخشد، قدرت تفکر، اندیشهآنچه شایستگی متعالی را به معلم می

 چنینی ضرورتاً هم بر دانش نظری و خود و هم بر تجارب علمی متکی خواهد بود.معلمیِ این

 استخدام و کاهش انگیزه

 های علمی و پژوهشیرغبت نداشتن در فعالیت

 ای فردیهعدم توسعة شایستگی

ای در پایان های حرفهها و صالحیتاحراز شایستگی

 دوره

 معلمان از فرایند آموزش -ارزیابی عملکرد دانشجو

 ارزیابی اثربخشی فرایند آموزش در دانشگاه فرهنگیان

گیری در سطح کالن برای آزمون جامع ضرورت تصمیم

 یا امتحان اصلح در پایان دوره

 تدریس در کالسنامة معلمی برای صدور گواهی

 های کارورزیاهمیت دادن به دوره

 های ویژة دانشگاه فرهنگیانتألیف کتاب

 های الکترونیکیاندازی کتابخانهایجاد و راه

 اعزام دانشجو به خارج از کشور

 کاربرد اینترنت اشیا

 کنترل هوشمند

 نظارت هوشمند

 آموزانتوجه به سالمت دانش

 استفاده از تجارب جهانی

 به شغل معلمیاعتقاد 

 آموزش معلمان توانمند

 التحصیالن ممتازجذب فارغ

 های آموزش و یادگیریفرصت

 جانبة رشدهای همهتوجه به جنبه

 پذیریریسک

 های تشویقمهارت

 های ارتباطیمهارت

 داشتن تفکر انتقادی

 همکاری با دیگران

 خالقیت

 های توسعة پایدارتقویت توانمندی

 پذیری جهانیمسئولیت

 آموزانبرآوردن نیاز دانش

 هااحترام به ارزش

 هاها و احترام به آنآشنایی با زبان

 های روزآگاهی از فناوری

 کاربرد آگاهانة تکنولوژی

 اندیشیدن جهانی و بومی عمل کردن در تربیت معلم

 توجه و اهمیت به کارورزی

 بصیرت داشتن و پرورش دیگران

 توجه به خود و دیگران در تعالی

 ه به عمل هنرمندانة معلم به جای توجه به تکنیکتوج

 تربیت شهروند جهانی

 تدریس هنرمندانه

 ورزیداشتن قدرت اندیشه

 تأمل بر تدریس و تربیت

 توجه به دانش نظری و تجارب علمی

 توجه به کارورزی

 توجه به دانش فناوری

 دانش تربیتی

 توجه به فنون تدریس

 العمریادگیری مادام

 tpckتوجه به 

های کارورزی و ارائة مدل الزام ارزیابی اثربخشی دوره

 محور قرار دادن آموزشپژوهش
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ربیت معلم جهان است. اگرچه ممکن است به لحاظ ساختار و محتوا های تدرس کارورزی یکی از دروس اصلی و مهم اغلب برنامه

 متفاوت باشد.

 .tpckبه نظرم باید تأکید کرد بر دانش فناوری، دانش تربیتی و فنون تدریس و دانش موضوعی تحت عنوان 

ه های پیش از خدمت بز آموزشباید مدلی برای ارزیابی کارورزی ارائه داد تا معایب آن شناسایی شود و قادر باشیم مسیر ارتقاء ا

 العمر را مهیا و هموار کنیم.حین خدمت و نهایتاً یادگیری مادام

 ها آموزش بدهیم.معلمان قرار دهیم و به آن -های فناوری را در دسترس دانشجویانباید جدیدترین نوآوری

 محور شدن آموزش در مراکز تربیت معلم است.راه چاره در پژوهش

ر است، دور از زنگاربیتی باید این موضوع را باور داشته باشد که و به این اصل فطری که روان کودک و نوجوان بهبه نظرم نظام ت

های تربیتی را سامان دهد و باید تربیت معکوس انجام شود؛ منظور از تربیت معکوس این است توجه کند و با این نگرش، برنامه

ی های تزریقعنوی بچه توجه شود و بر اساس آن تولید برنامه شود؛ یعنی باید نسخههای مها و ذوق و عالقهکه باید به جوشش

ه های تربیتی در مسیر تعالی و رشد و ناظر بدید و سلیقه. باید فعالیتمتناسب با نیاز، خواست و ضرورت ایشان باشد تا صالح

 باشد.های نظری ایشان همسو های فردی و اجتماعی باشد و با اقبال و کششساحت

سازی در مهندسی معکوس کار تربیتی بیش از هر فعالیتی مبتنی بر خودیابی و کشف خویشتن است. در این رویکرد، هدف، ظرفیت

 درونی و فعلیت آن است.

مان های بهسازی معلهای جدید، همچون منتورینگ، به نتایج کارآمدتری در فراهم آوردن برنامهکارگیری شیوهباید با تدوین و به

های های تدریس پژوهش آگاهی نسبت به انتظارات و مسئولیتشده برای بهبود مهارتنائل آیند. منتورینگ به عنوان روشی مطرح

 پذیری با دانشگاه کسب کند.علمی و جامعه

ی های بااهمیتی است و همچنین آمادگی برابه نظرم تحمل استرس و مدیریت استرس برای یک معلم در بدو ورود از مؤلفه

 هاست.های متفاوت از دیگر شایستگیپذیری در موقعیتتغییرات و انعطاف

ها، خودجوش بودن معلم است. استفاده از استانداردهای آموزشی از دیگر مسائل است و همچنین پیروی کردن از دیگر مؤلفه

 نشگاه فرهنگیان باشد.تواند مؤلفة مهمی در داشده و مطابق با آن عمل کردن میهای تعییناستادان از سرفصل

ای در سطح کالن برای نگاهداشت و سیستم مناسبی برای های مهم این است که آموزش و پرورش اصالً برنامهیکی از چالش

انداز خود و آیندة شغلی خود را در معلمان شود نومعلمان چشمنگاهداشت و ارتقاء انگیزشی معلمان ندارد و این امر باعث می

 شود.ت متعدد ببیند و این امر در تنزل عملکرد دانشجویان در حین تحصیل تأثیرگذار میامروزی با مشکال

 پردازی مهم است.گزینی و هنرهای مسئلهبه نظرم ارزیابی هنرهای تأملی و هنرهای ادراکی و هنرهای به

 تربیت معکوس

 سازی درونیظرفیت

 سازی منتورینگپیاده

 بهسازی معلمان

 تحمل استرس

 پذیریانعطاف

 آمادگی برای تغییرات

 خودجوش بودن معلم

ها و استانداردها از سوی استفاده و رعایت سرفصل

 استادان

 توجه نکردن به مشکالت معلمان

عدم وجود سیستم پاداش و انگیزش مناسب در آموزش 

 و پرورش

 تدریس خوب

 تدریس موفق

 طراحی در سطح کالن در سرفصل دروس

 استفاده از معلمان راهنما

 کارورزی پس از دروس نظری

 دانش پداگوژیک یا دانش تربیتی

 طراحی در سطح کالن برای سیستم ارزشیابی

معرفی منابع درسی مورد نیاز  و بهره مندی ضرورت 

 دانشجو یان 

 نظارت بر ارزشیابی دانشجویان

دانش موضوعی یا محتوای تدریس بر حسب مادة 

 درسی

 آموزاندانش دانش

 دانش پداگوژی محتوا

 دانش فناوری، دانش عمومی تربیتی

 دانش برنامة درسی

 های آموزشیدانش دربارة موقعیت

 ها و پیامد های ان دانش دربارة هدف

 خبرگی

 دانش شخصی یا دانش هیورستیک

 یابی از مفاهیمدانش مضمون

 ایقضاوت حرفه

 ریزی درسیدانش برنامه

 مشارکت دانشجویان در بهبود فرایند

آمده دستمحور به 57ن شود، از میادیده می 2جدول طور که در همان

های مصاحبه شوندگان، اخذ آزمون پایان دوره و صدور از تحلیل پاسخ

هایی هستند که باید در فرایند آموزش ترین مؤلفهگواهی صالحیت، مهم

 توجه کرد. در دانشگاه فرهنگیان به آن

 بحث

های اثرگذار بر ارتقاء شایستگی و برای بررسی و شناسایی مؤلفه

های در این مرحله پایهای در فرایند آموزش، ای حرفههصالحیت

 تئوریک و مبانی نظری در منابع و متون داخلی و خارجی، شاملِ کتاب

های شده در داخل و خارج از کشور و سایتها، مقاالت، تحقیقات انجام

دند. آوری شاینترنتیِ مرتبط با موضوع، بررسی شد و اطالعات الزم جمع

گیری از روش تحلیل اسنادی و سپس با استفاده از آنگاه، ابتدا با بهره

های ها و صالحیتشایستگیتحلیلی، چارچوب نظری  -روش توصیفی

 تهیه و تدوین شد.ایِ ورود به شغل معلمی، حرفه

بخش، به دلیل اینکه پژوهشگر طی بررسی قادر به شناسایی  این در

ای ورود به شغل معلمی های حرفهها و صالحیتهای شایستگیمؤلفه

بر اساس چهارچوب مفهومی و مطالعات استنادی نبود، از مصاحبة 

ت و مدیریت منابع انسانی متخصصان تعلیم و تربی های کانونی باگروه

نفر .از متخصصان به اشباع  18استفاده کرد و پس از انجام مصاحبه با 

 خوانده تعاملی فعال و صورت به بار چندین ها پاسخ اینرسیدند. 

باز،  کدگذاری از شدند. پس کدگذاری باز، صورت به سپس و اندشده

 هاآن میان که مشترکی محورهای بر اساس آ،ن از های حاصلداده

ها محاسبه شدند. قرار گرفتند و فراوانی آن هم کنار در است، یافته بروز

 با که هایی ناهمانندی و همانندی بر اساس محوری، سپس کدهای

 شدند. هایی گنجاندهتم در داشتند، یکدیگر
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ه شغل ای برای ورود بهای حرفهها و صالحیتهای تأثیرگذار بر شناسایی عوامل مؤثر در شایستگیهای فرعی، فراوانی، درصد و رتبة ابعاد و مؤلفههای اصلی، مؤلفهزمینة کلی، مؤلفه :2جدول 

 معلمی
 رتبه درصد فراوانی مضمون فرعی ردیف

 آموزشای در فرایند های حرفهارتقاء شایستگی و صالحیت

 2 2/33 12 عدم استخدام در بد ورود 1

 3 2/14 11 های علمیمیلی دانشجویان در فعالیتبی 2

 1 2/72 14 اخذ آزمون پایان دوره و صدور گواهی صالحیت 3

 5 1/75 9 ارزشیابی و نظارت بر فرایند آموزش به صورت عملی و نظری 4

 3 2/14 11 های کارورزیارزشیابی اثربخشی دوره 5

 2 2/33 12 تألیف کتب ویژه دانشگاه فرهنگیان 6

 6 1/55 8 ایجاد و تأسیس کتابخانه الکترونیک 7

 7 1/36 7 اعزام به خارج از کشور 8

 8 1/17 6 آشنایی با اینترنت اشیاء برای دانشجویان 1

 9 0/97 5 مدیریت هوشمند کالس 11

 5 1/75 9 آموزانهای سالمت دانشآشنایی با شاخص 11

 9 0/97 5 مندی از تجارب جهانیبهره 12

 6 1/55 8 های علمی پژوهشی و فرهنگیفراهم کردن فضای علمی و ترغیب کردن دانشجویان به فعالیت 13

 4 1/94 10 ای دانشجویانهای حرفهتوسعة شایستگی 14

 8 1/17 6 داشتن تفکر انتقادی 15

 7 1/36 7 پذیری جهانیمسئولیت 16

 9 0/97 5 آموزانبرآوردن نیازهای دانش 17

 3 2/14 11 های اخالقی و ارزشیشایستگی 18

 3 2/14 11 های فناوریشایستگی 11

 2 2/33 12 توسعه و بهبود فرایند کارورزی 21

 3 2/14 11 های ادراکیشایستگی 21

 3 2/14 11 ایهای توسعة حرفهشایستگی 22

 3 2/14 11 معلمانآشنایی با حقوق شهروندی  23

 4 1/94 10 ورزیداشتن قدرت اندیشه 24

 3 2/14 11 های ادراکیشایستگی 25

 5 1/75 9 عملی -توجه به دانش نظری 26

 4 1/94 10 های فناوریشایستگی 27

 5 1/75 9 دانش تربیتی 28

 tpck 10 1/94 4 توجه به 21

 2 2/33 12 محورمحور به پژوهشتغییر معلم آموزش 31

 4 1/94 10 استفاده از تربیت معکوس 31

 3 2/14 11 سازی منتورینگ در آموزشپیاده 32

 2 2/33 12 بهسازی منابع انسانی 33

 7 1/36 7 تحمل استرس 34

 2 2/33 12 بهسازی و بالندگی استادان 35

 2 2/33 12 توجه به منزلت و معیشت معلمان 36

 2 2/33 12 آموزش و پرورشعدم اجرای سیستم پاداش در  37

 10 0/78 4 مهارت مقابله با اضطراب و افسردگی 38

 8 1/17 6 مهارت همدلی 31

 10 0/78 4 مهارت توانمندسازی والدین 41

 7 1/36 7 ورزیمهارت جرئت 41

 3 2/14 11 مهارت فن بیان 42

 6 1/55 8 های سیمولیشن و ورود به دنیای کودکفن 43

 5 1/75 9 درمان اضطراب عمومی کودک و نوجوانهای فن 44

 9 0/97 5 مهارت شناخت رفتارهای نابهنجار کودک و نوجوان 45

 7 1/36 7 مهارت ایجاد رفتار مطلوب در کودکان 46

 10 2/78 4 مهارت ارتقاء رشد احساسات متعالی 47

 5 1/75 9 مهارت ارتقاء توجه و تمرکز و دقت 48

 5 1/75 9 مطلوب ارزشیابی از دانشجویانطراحی سیستم  41

 3 2/14 11 تغییر و بهبود محتوای آموزشی متناسب با نیازهای دانشجویان 51

 6 1/55 8 طراحی در سطح کالن برای سیستم ارزشیابی 51

 3 2/14 11 ضرورت معرفی منابع و استفادة یکسان 52

 5 1/75 9 نظارت بر ارزشیابی دانشجویان 53

 5 1/75 9 شناخت از دانشجویانهای دانششایستگی 54

 5 1/75 9 دانش برنامة درسی 55

 6 1/55 8 های آموزشیدانش دربارة موقعیت 56

 6 1/55 8 دانش هیورستیک 57

   515 مجموع 

 وارد اس اس پی اس افزار نرم در آن پوشش تحت محوری کدهای

 را یک هر درصد و توصیفی، فراوانی آمار از استفاده با بتوان تا شدند

ها با کرد. درنهایت با کنار هم قرار دادن این داده آشکار پژوهش در

 -گیری از شیوة تحلیلیو با بهرهسنتز پژوهی استفاده از روش 
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شده انجام شد و مدل آوریاستنتاجی، تجزیه و تحلیل اطالعاتِ جمع

مفهومیِ مدنظر طراحی و تدوین شد. به طوری که یک مضمون اصلی 

میلی عدم استخدام در بد ورود، بیمضمون فرعی به  دست آمد؛  57و 

های علمی، اخذ آزمون پایان دوره و صدور گواهی دانشجویان در فعالیت

ابی و نظارت بر فرایند آموزش به صورت عملی و نظری، صالحیت، ارزشی

های ویژة دانشگاه های کارورزی، تألیف کتابارزشیابی اثربخشی دوره

فرهنگیان، ایجاد و تأسیس کتابخانة الکترونیک، اعزام به خارج از کشور، 

آشنایی با اینترنت اشیاء برای دانشجویان، مدیریت هوشمند کالس، 

مندی از تجارب جهانی، آموزان، بهرهالمت دانشهای سآشنایی شاخص

فراهم نمودن فضای علمی و وادار کردن دانشجویان به شرکت در 

ای های حرفههای علمی، پژوهشی و فرهنگی، توسعة شایستگیفعالیت

پذیری جهانی، برآوردن دانشجویان، داشتن تفکر انتقادی، مسئولیت

ی هاقی و ارزشی، شایستگیهای اخالآموزان، شایستگینیازهای دانش

های ادراکی، فناوری، توسعه و بهبود فرایند کارورزی، شایستگی

ای، آشنایی با حقوق شهروندی معلمان، های توسعة حرفهشایستگی

های ادراکی، توجه به دانش ورزی، شایستگیداشتن قدرت اندیشه

 ،tpckهای فناوری، دانش تربیتی، توجه به عملی، شایستگی -نظری

محور، استفاده از تربیت معکوس، محور به پژوهشتغییر معلم آموزش

سازی منتورینگ در آموزش، بهسازی منابع انسانی، تحمل پیاده

استرس، بهسازی و بالندگی استادان، توجه به منزلت و معیشت 

آموزگاران، عدم اجرای سیستم پاداش در آموزش و پرورش، مهارت 

، مهارت همدلی، مهارت توانمندسازی مقابله با اضطراب و افسردگی

های سیمولیشن و ورود ورزی، مهارت فن بیان، فنوالدین، مهارت جرئت

های درمان اضطراب عمومی کودک و نوجوان، به دنیای کودک، فن

مهارت شناخت رفتارهای نابهنجار کودک و نوجوان، مهارت ایجاد رفتار 

متعالی، مهارت ارتقاء  مطلوب در کودکان، مهارت ارتقاء رشد احساسات

توجه و تمرکز و دقت، طراحی سیستم مطلوب ارزشیابی از دانشجویان، 

تغییر و بهبود محتوای آموزشی متناسب با نیازهای دانشجویان، طراحی 

در سطح کالن برای سیستم ارزشیابی، ضرورت معرفی منابع و استفاده 

ناخت از شانشهای دیکسان، نظارت بر ارزشیابی دانشجویان، شایستگی

های آموزشی و دانشجویان، دانش برنامة درسی، دانش دربارة موقعیت

 دانش هیورستیک.

 گیرینتیجه

های مصاحبه تحلیل پاسخ 57ها نشان داد که از میان نتایج یافته

شوندگان، اهمیت و توجه به اخذ آزمون پایان دوره و صدور گواهی 

باید در دانشگاه فرهنگیان  های هستند کهترین مؤلفهصالحیت از مهم

در آثار و تحقیقات ها توجه کرد. در فرایند ورود به شغل معلمی به آن

شده، در ارتقاء شایستگی و نظران، بر مصادیق مطرحبسیاری از صاحب

ای در فرایند آموزش، تأکید شده است؛ بنابراین های حرفهصالحیت

بر افزایش ارتقاء ها تأثیر چشمگیری شناسایی و آموزش این مهارت

 کیفیت تدریس در آموزش و پرورش خواهد داشت.

 سپاسگزاری

این مقاله مستخرج از رساله دکتری تخصصی مدیریت و منابع انسانی 

طراحی و اعتبار سنجی الگوی بهینه برای داوطلبین شغل با عنوان 

های حرفه ای در دانشگاه معلمی مبتنی بر شایستگی و صالحیت

دانند از تمام متخصصین نویسندگان بر خود الزم میفرهنگیان است. 

متخصصان تعلیم و تربیت و مدیریت منابع انسانی که در  با مصاحبه

 این پژوهش یاری نمودند، تقدیر و تشکر به عمل آورند.

 تضاد منافع

 بین نویسندگان هیچ گونه تضاد در منافع وجود ندارد.
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