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ب

قدرداني

خداوند تبارك و تعالي را شكر ميكنم كه مرا ياري كرد تا خدمتي ديگر به جامعهي علمي كشور ارائه شود .الزم ميدانم مراتب
تشكر و قدرداني خود را نسبت به افرادي كه در اين خدمت نقش داشتند و يا سهيم هستند اعالم نمايم.
حجت السالم والمسلمين جناب آقاي دكتر محي الدين بهرام محمديان معاون محترم وزير ورئيس سازمان پژوهش وبرنامه ريزي
آموزشي بخاطر اهميت دادن به امر پژوهش و متكي كردن تصميمات حوزه فعاليت خود به يافتهها  ،نتايج علمي -پژوهشي و سفارش
وحمايت ازاين مطالعه .
استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر كورش فتحي واجارگاه ناظر محترم تحقيق بخاطر نظرات سازنده  ،و هدايت وراهنمايي اعضاي
گروه تحقيق در مراحل مختلف طرح .
جناب آقاي دكتر قدمي رئيس محترم پژوهشگاه آموزش وپرورش بخاطر ايجاد شرايط الزم دراجراي طرح .
جناب آقاي فاضلي معاون محترم سازمان بخاطر درك شرايط و پيچيدگي هاي عمليات پژوهشي وموافقت باتمديد مهلت قرارداد.
جناب آقاي دكتر توراني رئيس محترم پژوهشكده برنامه درسي و نوآوري هاي آموزشي بخاطر مساعدت و تأمين شرايط كار .
جناب آقاي دكتر متين مدير محترم گروه پزوهشي آموزش فني وحرفه اي بخاطر جلب همكاري گروه با محقق ومساعدت ها .
جناب آقاي مهندس جعفرآبادي مدير كل محترم دفتربرنامه ريزي وتأليف كتب فني وحرفه اي بخاطر ارسال نظرات سازنده و
جلب همكاري معاونان وكارشناسان آن دفتر با محقق در بررسي و اعتبار(روايي) محتوايي ابزارهاي گردآوري اطالعات .
جناب آقايان  :دكتر علي اصغرخالقي و دكتر مهدي اسماعيلي اعضاي محترم گروه پژوهشي فني وحرفه اي بخاطر همكاري ويژه
با محقق در زمينه در اختيار گذاشتن منابع تحقيق و نظرات سازنده وارزشمند ايشان در اصالح و تكميل ابزارهاي گردآوري اطالعات .
جناب آقاي مهندس نشاسته ريز مشاور محترم رئيس سازمان بخاطر بررسي ابزارهاي گردآوري اطالعات واعالم نظرات ارزشمند.
اعضاي محترم گروه تحقيق كه پژوهشگر را درتهيه و تدوين بخشهاي گوناگون گزارش تحقيق ياري رساندند  ،به ويژه جناب
آقايان  :دكتر مهدي مهدوي نيا  ،دكتر محمد حسين نبوي  ،رضا علي طرخان و سجاد حج فروش و سركار خانمها  :فاطمه قزلباش ،
زهرا نقش  ،سميه حج فروش  ،رقيه جعفري و شيما سادات بدر طا لع .
مسئوالن آموزش فني وحرفه اي ادارات كل آموزش وپرورش استان هاي تهران والبرز و مناطق  11 ، 11 ، 9 ، 4 ، 1و مديران ،
معاونان وهنرآموزان محترم بخاطر همكاري صميمانه در عمليات ميداني طرح .
 11نفر كارشناسان و دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه به عنوان پرسشگر در برنامه هاي آموزشي واجرايي و عمليات ميداني
طرح اعضاي گروه تحقيق را ياري رساندند .
ازسايرهمكاراني كه به سبب قصور پژوهشگر ويا محدوديت اين صفحه نامشان در اين نا مه نيا مد پوزش ميخواهم و توفيق
ايشان را نيز از درگاه حق تعالي مسئلت مينمايم .
احمد حج فروش – پژوهشگر
بهمن ماه 1991
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چكيد ه تحقيق

عنوان  :بررسي صالحيت هاي حرفه اي موردنياز هنرآموزان هنرستان هاي فني وحرفه اي .
تغييرات مداوم بازاركار و ارتباط اين تغييرات با نظام آموزش فني و حرفهاي سبب پيدايش انواع الگوها در اين نظام
پويا ودرحال تحول شده است ؛ به گونه اي كه حيات اقتصادي و حضور معنادار در دنياي كار و رقابت پيچيده و دشوار
در ارائه كيفيت باال همراه با كاهش هزينه ها براي خارج كردن مشتري از دست رقيب  ،دركنار همه ي آنچه نيامد
ضرورت به روز آمد كردن دانش  ،نگرش و م هارت هاي نيروي انساني را به ويژه در حوزه آموزش  ،اجتناب ناپذير
كرده است .
ازآنجا كه سابقه اي از تحقيق درباره صالحيت هاي حرفه اي هنرآموزان هنرستان ها ي فني وحرفه اي دركشور به
دست نيامد  ،از منابع خارجي وبخشي از تحقيقات مرتبط با موضوع كه در دوره هاي تحصيلي ديگر انجام شده بود ،
ويراست نخست صالحيت هاي حرفه اي هنرآموزان تهيه شد و در قالب پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ با طيف
ليكرت به معرض نظر متخصصان براي اعتباريابي ( روايي محتوايي ) وسنجش پايايي ( ثبات ) ازطريق محاسبه آلفاي
كرونباخ برروي داده هاي نمونه هاي آزمايشي از دوگروه اصلي جامعه آماري ( هنرآموزان وهنرجويان ) قرارگرفت و
پس از اصالح وتكميل دونوع پرسشنامه  ،ويراست دوم به عنوان صالحيت هاي مورد انتظار ( مطلوب ) به نظرسنجي
 111هنر آموز و  146هنرجوي نمونه آماري ( از  14هنرستان فني وحرفه اي واقع در  1منطقه مختلف آموزش
وپرورش شهر تهران و دوهنرستان كشاورزي واقع در دماوند ومالرد استان البرز با محاسبه فرمول تخصيص حجم نمونه
نيمن) گذاشته شد  .پس از گردآوري داده هاي حاصل ازعمليات ميداني  ،با توجه به نوع تحقيق كه ازنظرهدف كاربردي
( هدف  :دستيابي به صالحيت هاي حرفه اي هنرآموزان )  ،ازنظر ابزار گردآوري داده ها  ،توصيفي  -پيمايشي بوده  ،به
 1سئوال تحقيق پاسخ داده شد  .براي مشخص شدن نوع صالحيت هاي ابراز شده هنر آموزان و هنرجويان ومعني داري
تفاوت فراواني آنها با فراواني مورد انتظار  ،از آزمون مجذور كاي وبراي مقايسه نظرات دوگروه از نظر استقالل
ووابستگي نظرات به يكديگر و نيز براي دستيابي به تفاوت هاي ميانگين بين سه گروه هنرآموزان شاغل درمناطق
مختلف از آزمون كروسكال واليس استفاده شد ومعلوم شد در  99صالحيت مشترك هنرآموزان وهنرجويان تفاوت
معناداري بين نظرات دوگروه وجود دارد  .ودردو مورد هنرآموزان مناطق برخورداربيش ازهنرآموزان مناطق ديگرازمقياس
هاي خيلي زيادوزياد استفاده كرده اند .عالوه براين بااستفاده ازآزمون تحليل واريانس چند متغيره صالحيت هاي معلمان
شاغل 6گروه تدريس با يكديگر مقايسه شد ودر دو مورد تفاوت معنادار بود  .عوامل مؤثردرتوانايي هاي حرفه اي
هنرجويان نيز ازطريق آزمون كروسكال واليس مورد مقايسه قرار گرفت و از اين طريق نيز نتايج قبلي تأييد شد .
اين پژوهش دست آوردهاي ديگري با استفاده از تحليل و تفسير داده هاي كيفي داشته است كه منجر به ارائه
يک الگو براي ساختار نظام آموزش فني وحرفه اي و ساخت  11تعريف جديد كليدي  ،چهار نوع پيشينه تاريخي
اجمالي جديد و نيز  91پيشنهاد در جهت بهبود صالحيت هاي حرفه اي هنرآموزان  ،شده است  .عالوه براين  ،پس از
تحليل انتقادي  11الگو  ،دوالگوي پژوهشي و اجرايي براي تعيين و ارتقاي صالحيت هاي حرفه اي هنرآموزان ارائه شد.
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بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

1

فصل اول  -كليات طرح
مقدمه
از "امر به خواندن و تعلیم با قلم" 1كه در اولین آيات وحی از سوی خداوند به پیامبراكرم(ص) برای ابالغ
آخرين دين الهی (اسالم) نازل شد  ،میتوان چنین استنباط كرد كه اولین معلم انسان(خداوند تبارك و تعالی)،
بیشترين اهمیت و تأكید ( ويا اولین موضوع ) را به آموختن و معلم و قلم اختصاص داده است .
از طرفی معلمی شغل انبیا است و نمونة ويژگیهای انبیا عبارتست از  :عشق به انسانها  ،صبرو استقامت و
دلسوزی  ،ايمان  ،شهامت  ،شجاعت  ،پای بندی به ارزشها (صداقت وپاكی ،امانت  ،ايثارگری وفداكاری  ،تقوا
 ،ورع  ،حسن خلق  ،هنرمندی  ،علم وآگاهی روز  ،كوشش برای دانايی بیشترو مهارتهای انبیايی و . ) . . .
بی شك اگر انبیاء موفق شدند اديان الهی را در روی زمین گسترش دهند و جامعه وسیعی از مردم جهان را
پیرو دين خود كنند  ،بخاطر ويژگیهای شخصیتی و صالحیتهای ويژه و ممتاز آنها بود  .همین ويژگیها
سبب نفوذ كالم واشاعة تفكردينی آنها در بین مردم شده است  .بنابراين باالهام ازاين توصیف می توان گفت :
هر چه ويژگیهای انبیايی در معلمان ما بیشتر متجلی باشد  ،صالحیت بیشتری در ادامة اين شغل مهم و
كسب موفقیت خواهند داشت.
آنچه در جمالت باال آمد  ،جزء كوچكی از مبانی برگرفته از جايگاه معلم و تعلیم و تربیت در اسالم است ،
كه با هدايت ازطريق اين نظام الهی  ،بندگانش بايستی ضمن اينكه به علوم  ،فنون ومهارت های زمان خود
مجهز میشوند  ،راه خداگونه شدن را نیز بپیمايند.

 . 1قرآن كريم ،با استفاده از سوره علق.
 .حضرت امام خمینی (ره)
 .موارد داخل پرانتز مربوط به نگارنده است.

فصل اول– كلیات طرح تحقیق

يكی از وظايف مهم معلم به طور مشخص اينست كه براساس تجربه و پختگی كافی كه دارد روش های
مناسب انتقال نظم و ترتیب زندگی را به فراگیر بیابد  .زيرا او تنها در آموزش افراد دخیل نیست ؛ بلكه در متن
قضايا و در شكلدهی به زندگی مناسب اجتماعی دانشآموز نقش دارد  .بر همین اساس بايستی بر شأن
و وظیفه خود آگاه باشد و به عنوان خادم جامعه  ،در جهت نگهداری نظم صحیح اجتماعی و تضمین رشد
صحیح افراد جامعه نقش مؤثر خود را ايفا نمايد  .بدين ترتیب معلم همیشه پیامبر خداست و مشعلدار ملكوت
واقعی خداوند است (فلیندرزو سوزيتون ، 1به نقل از جان ديويی ) .
من تحت تأثیر نظريات ديويی دربارة كار نقد هستم .او میگويد بايد مضمون را درست درك كرد و آنرا در
برنامه ريزی تحصیلی گنجاند  .اگر دانشآموز را به عنوان محصولی هنری در نظر بگیريم و معلم را همچون
نقاد ،يكی از وظايف معلم اين است كه خصوصیات دانشآموز را برای خودش و برای ديگران آشكار سازد .به
عالوه معلم را به عنوان نقد كنندة تغییرات واقع شده در دانشآموز تشخیص میدهد .ولی چون كار او بیشتر از
نقادی است  ،بايد در جهت پیشرفت كار هنری خود قدم بردارد .خالصه اينكه در ساخت ابزار آموزش (برنامة
آموزشی) و تشخیص پیآمدهای آن ،معلم تبديل به يك هنرمند میشود ،زيرا اگر نقادی به اوج برسد خود هنر
است .به نظر من اين بعدی است كه برنامه ريزی آموزشی بايد روزی دربارة آن حرفی برای گفتن داشته باشد
(همان  ،به نقل از آيزنر) .
مهر محمدی( )6 31در مقدمة كتاب خود تحقق پنج محور( خط مشی يا راهبرد يا عوامل موثر در) تغییر و
تحول در نظامهای تعلیم و تربیت در سطح ملی و بین المللی شامل ":اعطای مسئولیت بیشتر در سطوح محلی(
كاهش تمركز) ،ايجاد انعطاف در طراحی برنامه های درسی و اعطای فرصت تصمیم گیری در پاره ای از مولفه
ها به سطوح پايین تر ( فاصله گرفتن از الگوی سنتی و تجويزی)  ،تقويت آموزش ارزشهای دينی و پرورش
اخالقی  ،پرورش ظرفیت خالق دانش آموزان  ،ايجاد تغییرات متناسب با تحوالت فناوری" را موكول به تقويت
صالحیتهای حرفه ای معلمان كرده است  .وی در ادامه معلم را به عنوان نقطة اتكای هر تغییر و تحولی معرفی
می كند كه مستحق تحقق آرمانهای حرفه گرايی معلم  ،توانمند ساختن معلم و معلم پژوهنده 4است .
1
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درهمايش بین المللی بانكوك با عنوان  « :مشاركت در رشد معلم برای آسیايی نوين »6991 ،كه نمايندگان
 3كشور در آن حضور داشتند  ،از میان متغیر های گوناگون  ،مهمترين عامل ،كیفیت تعامل میان معلم و دانش
آموزان معرفی شد و برهمین اساس نتیجه گرفته شد كه  :بايد تواناترين افراد را برای حرفهی معلمی استخدام
كرد و با كیفیتترين برنامههای آموزش ضمن خدمت را برای آنها فراهم نمود و اطمینان يافت كه آنها در
طول خدمت  ،امكانات كافی برای افزايش دانش و مهارت خود دارند (مكلین.)6991 ، 1
در توجیه برگزاری همايش  ،برتغییر نقشها ونیازهای درحال تغییر معلمان باتوجه به جامعه درحال تغییر
آسیای نوين تأكید شد ويادآوری گرديد معلمی كه تنها محتوای برنامه درسی را ارائه می كند  ،ديگر به عنوان
يك معلم حرفه ای وشايسته شناخته نمی شود  ،بلكه از معلمان انتظار بیشتری می رود واين انتظارات بايد در
برنامه های تربیت معلم و آموزش حین خدمت آنان  ،از طريق تربیت كنندگان معلم برآورده شود ( همان ) .
در آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ايران نیزكه تغییرات بنیادی در پیش است و براساس مصوبه مورخ
 6 39/ /7شورای عالی آموزش وپرورش « سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی وعمومی » در افق چشم
انداز تغییرات گسترده ای در ساختار نظام آموزشی  ،اهداف  ،برنامه ها وروش ها پیشنهاد كرده است  ،كه به
موجب آن صالحیت های معلمان نیز تغییر خواهد كرد  .ويژگی هايی كه نیروی انسانی براساس اين سند بايد
برخوردارباشند عبارتند از :
 -6صالحیت علمی باحداقل مدرك كارشناسی (لیسانس)دررشته مرتبط متناسب با نیازهای برنامه درسی .
 گواهینامه صالحیت های حرفه ای وتخصصی برای ورود به نظام تربیت رسمی وعمومی تدارك فرصت های مناسب يادگیری برای به روزآوری صالحیت های حرفه ای وتخصصی نیرویانسانی بااستفاده از روش های مختلف معادل 611ساعت آموزش ضمن خدمت درسال .
دومین سندی كه به توصیف 64ويژگی معلم ومربی در آموزش وپرورش كشورمان پرداخته است  ،سند
برنامه درسی ملی است  ،كه نمونه های آن  :معلم ومربی به عنوان مهندس ومدير كالس ومحیط يادگیری و به
عنوان پژوهشگر آموزشی وتربیتی معرفی شده است .

- Rupert Maclean
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مكلین( )6991نیز باتاكید بر تعامل معلم و شاگرد كه آن را مهمترين عنصر فرايند ياددهی -يادگیری معرفی
می كند  ،براين باوراست كه در صورتی اين تعامل به گونهای منطقی و اصولی برقرار میشود كه  ،معلم از
صالحیتها  ،توانايیها  ،بینشها و مهارتهای خاصی برخوردار باشد .بدون داشتن مهارتهای الزم حرفهای،
تعامل مطلوب در فرايند ياددهی -يادگیری برقرار نمیشود .بنابراين آنچه كه در فرايند آموزش و پرورش نقش
اساسی دارد ،اعتال و پیشبرد مهارتهای حرفهای معلمان است.
هرشباخ  ،دی  ،آر (  )699از مقالة تضمین كیفیت در آموزش وتربیت حرفهای چنین نوشته است  :دو
توانمندی سامانهای  ،به دلیل اهمیت باال  ،بحث جداگانهای را ايجاب میكنند  :تربیت معلم  ،و تدوين و توسعة
مطالب آموزشی  .هر دوی اين توانمندیها به طور معنی داری بر كیفیت آموزش و تربیت حرفهای تأثیر می
گذارند  .تربیت معلم به تنهايی كیفیت باالی آموزش و تربیت حرفهای را تضمین نمیكند  ،اما كیفیت بدون آن
هم به سادگی حاصل نمیشود  .معلمان بهتر تربیت شده به راحتی نتاج بهتری تولید میكنند ،و سطح پیشرفت
دانشآموزان آنها در مجموع  ،در مقايسه با معلمان با كیفیت كمتر تربیت شده باالتر است  .يك بار كه معلم
آموزش اولیه را كسب نمايد  ،كاربرد روشهای خوب تدريس تقريباً رايگان میشود و ارزش تأثیر فزايندة آن
بر يادگیری  ،در بلند مدت از سرمايه گذاری اولیه در حرفه آموزی فراتر میرود .
معلمان استخدام شده از طريق برنامههای رسمی تربیت معلم ،اغلب مهارتهای آموزشی خوبی دارند اما از
يك زمینة فنی جامع بیبهرهاند؛ معلمان استخدام شده از طريق صنايع ،معموالً زمینة فنی نیرومندی دارند اما فاقد
مهارتهای آموزشی هستند  :آموزش ضمن خدمت بايد بر همین اساس تنظیم گردد ( همان ) .
آموزش ضمن خدمت هنگامی بیشترين تأثیر را دارد كه برای بلند مدت برنامه ريزی شود  ،و ضمن ارائه در
محل واحد آموزشی  ،از راهنمايی و نظارت آموزشی بهره مند گردد .
بدون ترديد معلمان فنی وحرفه ای كه پس از فراغ از تحصیل از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فنی ،
مهندسی  ،هنری  ،بهداشتی  ،بازرگانی و  ( . . .به طور كلی غیرتربیت معلم ) با عالقه حرفه معلمی و تدريس در
هنرستان ها را انتخاب می كنند ؛ بیش از ساير معلمان به كسب صالحیت های حرفه معلمی نیاز دارند .
عالوه براين  ،چون اين معلمان (هنرآموزان) قرار است كارگران و تكنسین های فنی وحرفه ای بخش های
صنعت  ،خدمات و كشاورزی كشور را تربیت كنند  ،بنابراين چنین معلمانی خود بايستی با سازوكارها ومهارت
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های عمومی واختصاصی دنیای كار آشنا باشند  .دنیای كاری كه فهرست صالحیت های حرفه ای مقدماتی اش
به قول  :سانجی  ،سیما (  ) 117در راهنمای طرح ريزی صالحیت ، 1عناوين زيررا هم دربرمی گیرد :
 ضرورت های كسب و كار زيست محیط گرا براساس كسب و كارپويا . ضرورت های محیط زيست تاثیر جهانی شدن رسیدن به مالكیت كسب و كار برای توسعه عملكرد سازوكارهای تنظیم كننده و صنايع همگرا افزايش حساسیت نسبت به ارزش های سهامداران طرف تقاضا و رقابت مدل های جديد رشد كسب و كار سرعت در حال تغییر فن آوری كانال های ارتباطی خدمات فناوری اطالعات و خدمات توانمند شده IT مديريت مبتنی بر ارزش فرصت های رشد افزايش كارآيی واثربخشی عملیاتی با پشتیبانی از فناوری روشن و خاموشی سواحل تحويل از  /به اقتصادهای جهان سوم -تمركز بر ساختمان صالحیت

البته  ،اكثر فهرست باال كه از اصول گرفته تا رويكردها  ،دانش  ،مهارت ونگرش ها را در بر می گیرد  ،می
تواند در طبقه بندی صالحیت های پايه ( محوری ) قرار گیرد  .برخی موارد هم در ساير انواع صالحیت ها ( كه
بعدا هريك را تعريف خواهیم كرد ) قرار می گیرد .
سانجی در تحقیقات خود به اين نتیجه رسیده كه درحال حاضر همه سازمان ها در حال صحبت كردن در
باره ی صالحیتها هستند  .بعضی از آنها واقعا روی چندين مفهوم از فرآيندهای خود كار كرده اند  .چندتايی
- The Handbook of Competency Mapping
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مدل سازی صالحیت و سیستم گزارش دهی در محل را به طور كامل اجرا كرده اند  .گرچه  ،چند سازمانی
هنوز هم كامال درحال تالش برای ساخت يك مدل صالحیت و اجرای آن هستند  ،بسیاری ازسازمانهادراندازه
ها ی گوناگون  ،باتعريف طراحی واجرای پروژه های مدل صالحیت مبارزه می كنند .
از ديدگاه سانجی  ،تصمیمات مربوط به طراحی صالحیت  ،توسط تعدادی از عوامل سازمانی مثل  :فلسفه
مديريت  ،الزامات مشتری  ،نیازهای كسب و كاردرمحل فرآيندها پیش می روند  .البته اين عوامل ازيك سازمان
به سازمان ديگرمتفاوت است  ،زيرابه صالحیت هايی بارويكردی سفارشی( مناسب سازی شده )1درمحل كار
نیازاست ؛ وبرای موفقیت كلی تالش هادرطراحی صالحیت ها  ،مناسب سازی آن (با نیازهاوويژگی های
سازمان) ضروری است  .بنابراين هر سازمان بايد مفاهیم مربوط به صالحیت را ( مثل  :اشتغال  ،جهت گیری
استخدام  ،توسعه  ،فرآيندهای جانشینی و  ) . . .درطراحی شغل تلفیق كند .

تعریف مسئله
اگر بپذيريم كه تعلیم و تربیت صحیح مهمترين راه برای حل مسايل اساسی جامعه است بايد به اين سؤال
پاسخ دهیم كه چه كسانی میتوانند چنین تعلیم و تربیتی را محقق سازند ؟
ظاهرا پاسخ ساده است  :چون « معلمان » بیشترين نقش را در اين امر مهم بر عهده دارند ؛ بنابراين آنان
محور اصلی ،پشتیبان و مجری تعلیم و تربیت هستند  .می توان گفت  :مسئولیت و رسالت معلم امروز نسبت به
گذشته سنگینتر و پیچیده تر شده است  .ديگر نمیتوان با روشهای سنتی  ،افراد و جامعه را به سوی تحوالت
پیچیده و پیشرفته سوق داد  .معلم در صورتی می تواند زمینه شناخت  ،بروز و شكوفايی استعدادهای گوناگون
دانش آموزان را فراهم كند كه با اصول و مبانی و هدفهای آموزش و پرورش ،ويژگیهای دانشآموزان ،
نیازهای آنان  ،روشها و فنون تدريس و رويكردهای نوين آن و ساير مهارتهای آموزشی آشنايی داشته باشد .
معلمان در فرايند يادهی  -يادگیری  ،عالوه بر انتقال واقعیتهای علمی ومهارتی بايد فرصت های مناسبی برای
يادگیری آسان و عمیق فراگیران فراهم كنند تا آنها  ،خود انديشیدن و روش آموختن را بیاموزند  .آنها بايد با
سازماندهی بهنیه عوامل آموزشی  ،زمینه اجرای تجارب مفید و فعالیتهای آموزشی را فراهم سازند  .معلم
راهنما و تسهیل كننده شرايط مطلوب يادگیری است  .بنابراين  ،به جای انتقال اطالعات بايستی روش كسب
- customized
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تجربه را به دانشآموزان بیاموزد تا آنان در برخورد با مسايل فعالتر شوند و با استفاده از منابع مختلف ،
اطالعات الزم را كسب كرده و پس از سازماندهی و تجزيه و تحلیل اطالعات به حل مسئله نايل شوند .
از طرفی توسعه فناوریهای جديد  ،وظیفه معلم را كاهش نمیدهد ،بلكه آن را دگرگون میكند  .زيرا در
جامعه اطالعاتی  ،معلمان تنها منبع دانش نیستند .آنان همچون گذشته در سرمايه علمی جامعه سهیم میشوند .
ازسوی ديگر چون سازماندهی و تحكیم موقعیت آنان در پیشاپیش دگرگونیها به خود آنها بستگی دارد ؛ از
اين رو بايد در تعلیمات اولیة حتی آموزشهای ضمن خدمت  ،تسلط كامل بر اين ابزارها را فرا گیرند ( دلور
به نقل از دفتر همكاریهای علمی بینالمللی . ) 6 71 ،
از منظربرنامهی درسی شاخه آموزش فنی وحرفهای  ،دانش آموختگان  ،برای حوزههای وسیع شغلی كه در
يك گروه بندی زيرعنوان حرفههای بزرگ قراردارند  ،تربیت میشوندودرسه دورة ديپلم ،كاردانی پیوسته و
كارشناسی ناپیوسته فارغالتحصیل میشوند  ،بديهی است اين دانش آموختگان برای ورود به دنیای كار ،نیاز به
كارآموزی قبل ازاشتغال خواهند داشت  .اين كارآموزی میتواند برای يك شغل خاص و يا بخشی از يك فرايند
شغلی باشد .بنابراين  ،دانشآموختگان بايدازدانش نظری وفناوری گسترده برخورداربوده ودرمهارتهای عمومی
حوزة وسیع حرفهای  ،صالحیت الزم را نیز كسب كرده باشند (رشد آموزش فنی و حرفهای  ،شماره. )6
در شاخة كاردانش  ،دانش آموختگان بايد توانايی الزم را برای اشتغال در يك شغل برابر برنامة درسی داشته
باشند .بنابراين ،انتظار میرود كه برنامههای درسی براساس وظايف يك شغل خاص تهیه شده باشد و عالوه بر
آن ،بايد شرايط الزم برای تحقق اين هدف فراهم شود .مقايسة اين دو شاخه از نگاه برنامة درسی نشان میدهد
كه مأموريت هر شاخه متفاوت از ديگری است پس نظام برنامه ريزی درسی آنها بايد متفاوت باشد .حداقل در
مقام نظر میتوان اين ادعا را داشت و بر آن پای بند بود (همان).
البته نكتة مهمی كه شاخة كاردانش را از شاخة فنی و حرفهای متمايز میكند  ،ماهیت تقاضا محوری آن و
مشاركت ساير دستگاهها ( به ويژه در برنامه ريزی درسی ) در اين شاخه جديد است .
نظام های آموزش فنی وحرفهای از پنج عنصرتشكیل شدهاند كه عبارتند از  :برنامهی درسی  ،تحهیزات ،
فضا  ،نیروی انسانی و مديريت است  .تعامل بین اين عناصر ،حول اقتضائات برنامة درسی ضامن بهره وری در
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اين آموزشها است  .بنابراين سیاستگذاران اين آموزشها نبايد تابع موفقیت (= بهرهوری) را منحصر درداشتن
برنامههای درسی مناسب بدانند  ،اگرچه اين عنصرركن اصلی است اما كفايت نداردودر بسیاری از موارد بهترين
برنامههای درسی در تعامل با ساير عناصر به دلیل ناسازگاری درونی نتوانستهاند ،موفقیت الزم را كسب كنند.
سؤال اساسی اين است كه اين عناصر در يك نظام اولويت گذاری برای شناسايی به منظور برنامه ريزی در چه
رتبه بندی قرار میگیرند ؟ برای پاسخ دو نوع نگاه میتوان داشت (رشد آموزش فنی و حرفهای ،شماره : )6
نگاه اول  ،بررسی عناصر بدون توجه به اولويت آنها يا به عبارت ديگر سهم مساوی قائل شدن برای عناصر
پنج گانه است كه جای ترديد دارد .
نگاه دوم رتبه بندی  ،اولويت گذاری و سازماندهی عناصر به گونهای كه بتوان در مطالعات نقادی و آسیب
شناسی از آن به عنوان شاخص استفاده كرد  .مثل رتبهبندی و اولويت گذاری زير ( همان ) :
 اولويت اول  ،تهیة برنامههای درسی دقیق و مناسب با مشاركت همة دستاندركاران اولويت دوم  ،به كارگیری نیروی انسانی دارای صالحیت های حرفهای رشتهای و بین رشتهای الويت سوم ،مديريت آموزشهای فنی وحرفهای با صالحیت از سطح كالن تا خرد (ستاد تا مدرسه) اولويت چهارم  ،تجهیزات كارگاهی و آزمايشگاهی درخور برنامة درسی اولويت پنجم  ،فضای مناسب برای تأمین و تدارك همة فعالیتهای برنامة درسیبا توجه به اينكه اين تحقیق و مسئله آن بر اولويت دوم (صالحیت های حرفهای نیروی انسانی فنی و حرفه
ای) تأكید دارد  ،از طرفی وضعیت موجود نیروی انسانی متخصص هنرستانهای فنی و حرفهای شرايط بحرانی
را دارند  ،ابتدا خیلی مختصر به ريشة اين بحران پرداخته و به آمار كمبود نیروی انسانی متخصص اشاره میشود
 .سپس نتايج مرتبط از چند نمونه تحقیق ارائه خواهند شد.
سالها قبل از انقالب اسالمی به "تربیت دبیر فنی" بیش از دوران انقالب و بسیار بیشتر از اكنون اهمیت
داده میشد .مركز تربیت دبیر بهبهانی  ،مؤسسه عالی نارمك ( دانشگاه علم و صنعت كنونی )  ،دانشكدة پلی
تكنیك (امیر كبیر كنونی)  ،دانشسرای عالی فنی بابل (دانشكدة فنی مازندران كنونی) ،دانشسرای عالی آرشام
كرمان ،مراكز آموزش عالی متعددی بودند كه دبیر فنی و حرفهای مورد نیاز هنرستانها را تربیت میكردند .در آن
زمان هنرجويان هنرستانها بین  7تا  6درصد كل دانشآموزان دورة متوسطه را تشكیل میدادند ،در حالی كه
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اكنون حدود  1درصد دانشآموزان كل دورة متوسطه به هنرجويان هنرستانها و دانشآموزان دبیرستانهای
كاردانش اختصاص دارد؛ ولی اكنون هیچكدام از مراكز آموزش عالی ياد شده مأموريت تربیت دبیر فنی وحرفه
ای را ندارند ،از طرفی میانگین سابقه كار هنرآموزان هنرستانهای فنی و حرفهای ،كارودانش و آموزشكدهها از
 3/1سال تجاوز كرده است و بزودی حدود  11درصد كادر آموزش متخصص بازنشست خواهند شد (گزارش
معاونت آموزش نظری و مهارتی به وزير .)6 31 ،از سوی ديگر در اهداف توسعه كمی هنرستانهای كشور،
رسیدن آمار هنرجويان به حداقل جمعیت  11درصد نسبت به كل دانشآموزان دورة متوسطه پیش بینی شده
است ؛ كه اگر قرار باشد نظام تأمین دبیران فنی و حرفهای به همین منوال ادامه يابد؛ ممكن است به هدفهای
كمّی نايل شويم ،ولی فارغالتحصیالن چنین نظامی فاقد كارآيی و اثربخشی خواهند بود.
طی  1سال گذشته  ،چون دبیر فنی و حرفهای تربیت نشده است لذا هنرستانها با بحران كمبود كادر
آموزش فنی و حرفهای روبرو شدند  ،به طوری كه براساس همان گزارش و آخرين آمار منتشر شده (، )6 31
شاخهی فنی و حرفهای از  617713ساعت به صورت غیر موظف و  13191ساعت پاره وقت افراد گوناگون 6در
آموزش دروس تخصصی و كار كارگاهی استفاده كرده است .در نتیجه كمبود نیروی انسانی متخصص اين شاخه
 3 1 ،نفر اعالم شده است (همان) .متأسفانه جايگزين اين افراد از صالحیت های حرفهای الزم برخوردار
نیستند  .البته انتظار نمی رود كشور ما كه به لحاظ نیروی انسانی جوان مستعد و منابع اقتصادی نسبتا غنی است
با چنین دشواری مواجه باشد  ،زيرا اين مشكلی است كه كشورهای كم درآمد دارند و نمونه های آن را تامپسون
معرفی كرده است .
تامپسون  ،ای  ،آر (  ) 699استاد دانشگاه بريستول انگلستان در مطالعات خود براين باور است كه  :به
طوركلی معلمان با صالحیت در زمینه ی فنی  /حرفه ای ( دركشورهای كم درآمد ) كم تر از نیاز هستند  .برای
تأمین كاركنان مدارس  ،طیفی از تدابیر  ،منجمله استفاده از صنعتگران آموزش نديده در كلمبیا و نیجريه  ،از
معلمان آموزش ديده ی دوره های تحصیلی ديگر در مدارس متوسطه در نیجريه و از معلمان پاره وقت در
مكزيك  ،به كار گرفته شده اند .
 . 1تخصص يا تجربة اغلب اين افراد در رشتههای متفاوت با رشته و دروسی است كه تدريس میكنند.
- Thompson, A. R.
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وی همچنین می نويسد  :در شماری از كشورها گام های قاطعی برداشته شده است تا استانداردهای مناسبی
برای استخدام معلمان فنی تعیین وساختارهايی سازمانی برای آموزش آنان راه اندازی شود  .با وجود اين  ،با
توجه به تعداد معلمان مورد نیاز و هزينه ی آن  ،نه تنها آموزش آنان بلكه استخدام معلمان با صالحیت  ،به نظر
می رسد كه به كار گیری معلمان كم صالحیت تا مدت زمانی كماكان ادامه داشته باشد .
البته تامپسون به تجارب مفید برخی از آن كشورها نیز اشاره كرده است وموسسات تخصصی كه به تربیت
معلمان فنی اختصاص يافته اند و تشكیالت آموزش ضمن خدمت واز راه دور بر ای افراد غیر محلی وغیر مقیم
مثل  :كالج لوان شیا

1

در زامبیا  ،آموزشكده جديد و ملی تربیت معلمان فنی در پاكستان  ،آموزشكده عالی

وملی تربیت معلمان فنی كامرون  ،آموزشكده تربیت معلمان فنی دهی واال سريالنكا  ،پلی تكنیك بتسوانا ،
آموزشكده تربیت معلمان فنی در بنگالدش و آموزشكده تربیت معلمان فنی مالزی در كواالالمپور ايجاد شده
است  .موسسات بزرگ ملی از مزايای بالقوه مناسبی برخوردارند ؛ كه چند مورد آن به شرح زير است :
- 6استفاده اقتصادی از كادر حرفه آموزی مجرب وبا صالحیت
جاذبه های مالی نظیر اعطا كنندگان كمك های بین المللیتوانايی بیشتر اين گونه موسسات در كار برنامه ريزی درسی و فعالیت های پژوهشی مربوط - 4داشتن نفوذ بیشتر در اقدامات فنی وتجاری سازمان های دولتی و با كارفرمايان وسايرين دور بودن از
عرصه عمل واز مدارس و معلمانی كه تربیت می كنند  ،پرداختن بیشتر به تحقیقات علمی و در مرحله بعدی
قرار گرفتن حرفه آموزی عملی از جمله معايب اين موسسات است .
بُعد مهم ديگر مسئله اينست كه ،بسیاری از آموختهها و مهارتهای همان فارغالتحصیالن  3سال گذشته و
يا قبل از آن نیز نسبت به برنامههای درسی جديد  ،روشهای نوين ياددهی -يادگیری و نیازهای بازاركار (كه
همه ساله در حال تغییر و تحول است) ،كهنه و ناكارآمد است  ،زيرا آموزشهای ضمن خدمت برگزار شده تا
كنون نیزازبهره وری الزم برخوردار نبوده است (دانش پژوه  ،6 3 ،سلسبیلی  ،6 3 ،نويدی وهمكاران 6 34 ،و
احمدی  . )6 31 ،از طرفی چون صالحیت های حرفهای معلمان با نیازهای بازاركار و برنامههای درسی جديد

1

- Luanshya
- Dehiwalla

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

11

تغییر میكند  .الزم است ضمن پاسخگويی به برنامة درسی كنونی  ،آينده نگر نیز باشد  .ولی چون استراتژی
آيندة آموزش فنی و حرفهای رسمی كشور در زمینة ويژگیهای محصول نظام آموزش فنی و حرفهای معین
نیست  ،تحقق اين امر در بخش فنی با دشواری روبرو است ولی دربخش غیرفنی وعمومی امكان پذيراست .
از سوی ديگر  ،هر چند برای تدارك برنامههای درسی دورههای تربیت معلم مقاطع تحصیلی ابتدايی،
راهنمايی و متوسطة نظری كمیته برنامه ريزی در دفتر برنامه ريزی و تألیف كتابهای درسی سازمان پژوهش و
برنامه ريزی وجود دارد ،ولی متأسفانه چنین كمیتهای برای تهیه برنامههای درسی تربیت معلمان فنی و حرفهای
( هنرآموزان هنرستانهای فنی و حرفهای و دبیرستانهای كاردانش ) فعال نیست و برنامههای اين گروه تنها
فهرست و خالصهای از اهداف و سیالبس دروس است كه از طريق دفتر گسترش آموزش عالی ابالغ شده است
و فاقد صالحیت های حرفهای مورد انتظارمعلمان فنی وحرفهای ( هنرآموزان) میباشد .
نتايج چند نمونه گزارش پیشینة پژوهشی كه به ارائه مشكالت نیروی انسانی متخصص در آموزشهای فنی و
حرفهای و كاردانش پرداخته است  ،به شرح زير میباشد :
 -6نبودن ترازواقعی هنرآموزان مانع تحقق اهداف آموزش فنی وحرفهای شده است (قربان حسینی . )6 74،
 هماهنگ نبودن اطالعات علمی مربیان با تكنولوژی روز ( قديمی مقدم .)6 73 ،  17درصد صاحبان صنايع استان خراسان خواستار افزايش اطالعات علمی مربیان شدهاند ( همان ).41/7-4درصدمديران گفتهاند،برای ارائه دروس عملی درمراكزآموزشی مشكل دارند(محسن الیاسی. )6 31،
 -1كمبود مربیان آموزش فنی و حرفهای از نظر تعداد و روزآمدی و به هنگام نبودن دانشفنی آنان (
المصری  ، 6993 ،مترجم نفیسی .) 6 73
 -1گسترش دانش ومهارت  ،اصالح هرم مهارتی نیروی كاروارتقاوتوانمند سازی وتأمین سرمايهی انسانی
برای دستیابی به اقتصاد متنوع ومتكی برمنابع دانش وآگاهی وفناوری نوين وكاهش فاصلة سطح دانش ومهارت
نیروی كاردرآموزش فنی و حرفهای با استانداردهای جهانی ( مستندات برنامة چهارم توسعه ج . ) 6 3 ،66
 -7استفاده از مربیان با سطح تحصیالت باال میتواند كارآيی و بهرهوری را تغییر دهد (زرتشتیان .)6 73 ،
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 -3تأكید برنامههای اجرايی بر كمیت آموزشهای فنی و حرفهای و مهارت آموزی و عدم تحقق كیفی اين
آموزشها  ،پیچیدگی روزافزون تكنولوژی  ،عمومی شدن آموزشهای فنی و حرفهای و حرفهگرايی جديد با
تكیه بر توانايیهای ذهنی (فراشناخت) (مستندات برنامة چهارم توسعة ج .)6 3 ،66

اهمیت و ضرورت تحقیق
ايجاد تغییر و اصالح در « عوامل آموزشگاهی » 6يا مدرسهای  ،اثر زيادی بر يادگیری دانشآموزان در
كشورهای در حال توسعه داشته است ( آوالس و حداد  ،كان و روس میلر  . )6937 ،به عقیده فارل ()6939
تأثیر « عوامل آموزشگاهی » در كشورهای در حال توسعه بیشتر از كشورهای صنعتی بوده است .اما در سال
های اخیر دست اندركاران متوجه شدهاند كه هر گونه اصالح و پیشرفتی برای باال بردن كیفیت آموزشی دانش
آموزان  ،به كیفیت آموزش معلمان بستگی دارد ( اندرسون  ،نقل از امینی ) .
مهمترين عامل در تجديد سازمان نظام آموزش و پرورش «معلم» است  .موفقیت هر نظام آموزشی در حدی
تعیین كننده به دانش ،مهارت حرفهای و نگرش مشتاقانه معلم به حرفة خويش بستگی دارد  .به نقل از ژاپنیها «
صالحیت هر نظام به اندازة صالحیت معلمان آن است » ( همان منبع ) .
نظر به اينكه معلمان عنصر اساسی در فرايند آموزش -يادگیری و عامل عمده انتقال دانش در مدارس می
باشند و تأثیر مهمی در آينده تحصیلی ،تربیتی ،فرهنگی و شغلی دانشآموزان میتوانند داشته باشند  ،بنابراين،
ضروری است كه مهارتهای حرفهای آنان به صورت مداوم با روش علمی مورد بررسی قرار گیرد و نتايج
حاصل از آن  ،برنامه ريزان و مسئوالن امر تعلیم و تربیت را در بررسی وضعیت كنونی نظام آموزشی كشور
ياری دهد (دانشپژوه . ) 6 3 ،
چشم انداز يونسكو ( ) prospects, 116پژوهشهايی را در رويكردهای گوناگون در برنامههای درسی
تربیت معلم معرفی میكند كه عبارتند از  :رويكرد تربیت معلم محتوا مدار ،4صالحیت مدار ،1تمرينی (تجربی)،1
فناورانه ،6مبتنی بر نیازها و اهداف شخصی  ،پژوهش مدار و ديدگاه اجتماعی  ،انتقادی.4
1

.Schooling Factors
.Avalos and Haddad Cohn and Rosmiller
.Farrell
4
. Content- based Teacher Education
5
Competence- based Teacher Education
6
. Practical Orientation
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سلسبیلی (  )6 3به نقل از چی شیمبا ) 116 ( ، 1نیز بیان می كند كه در برنامة درسی محتوا مدار  ،دانشجو
معلمان بايستی در مدت كوتاهی بار سنگین محتوای دروس را برای مطالعة مستقل ياد بگیرند و در نتیجه از اين
طريق به توسعة محدودی از مهارتهای تفكر ،خالقیت و نوآوری دست میيابند و خود چنین ادامه میدهد:
زيرا در اين رويكرد جهتگیری برنامة درسی وسازماندهی آن كامالً مبتنی بر موضوع و آموزش مو به موی
محتوای از پیش تعیین شده میباشد  .وی همچنین به نقل از مكآنیچ )6994( 1رويكرد علمی يا ديسیپلینی
اساساً متوجه انتقال دانش و توسعة فهم است واين جهت گیری بر نقش معلم به عنوان رهبر عقالنی  ،تحصیلی
و متخصص موضوع مطلب درسی تأكید میكند .
در برنامة درسی صالحیت مدار  ،صالحیت هايی كه قرار است توسط دانشجو معلمان كسب شود و به منصه
ظهور برسند مدنظر است  .اين صالحیت ها معموالً آشكار و همگانی و تا حد امكان نزديك به واقعیتهای
كالس درس واقعی است ( سلسبیلی به نقل از چی شیمبا . ) 116 ،
از صالحیت های مورد نظر در اين رويكرد  ،تعاريف و برداشتهای گوناگونی وجود دارد  .در يك برداشت
 ،اين صالحیت ها از هدفهای رفتاری ويژه كه ارائه دهندة تمام دانش  ،مهارتها و نگرشهای ضروری برای
تدريس مؤثر است تا اهداف آرمانی كلیتر ( كه مبین كاركردهای مختلف است ) را در بر میگیرد .در تعريف
ديگر ،صالحیت ها شامل :مهارتهای ياددهی ،جنبههای حرفهای (كه دانشجو بايستی ارائه كند) مسئولیتها ،
مهارتهای ارتباطی  ،میان فردی و اجتماعی است  .در برداشت سوم  ،صالحیت توانايی تلفیق دانش  ،مهارتها
 ،ارزشها و نگرشهايی است كه توسط دانشجو معلمان در بستری از تكالیف كلیدی حرفهای ارائه میشود  .در
اين تعريف  ،صالحیت تصمیم گیری دانشجو معلم دربارة موقعیتهای از نوع قابل پیش بینی در فرايند
ياددهی -يادگیری در محیط آموزشی واجد اهمیت است ( همان ) .
برنامهتربیت معلم صالحیت مدار به مقدار قابل توجهی يادگیرنده محور است و زمینههای يادگیری و
تجربیات يادگیری در يك شكل معنادار از طريق يك جدول توالی و وسعت سازمان میيابد  .در موقع طراحی
1

. Techno Logical Approach
. Personalized Teacher Education
. Inquiry - Oriented
4
. The Critical- Social Orientation.
5
. Chishimba C.P.
6
. MC An inch A.R.
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برنامه تربیت معلم صالحیت مدار مواردی چون جمعیت مورد نظر  ،محدوديتها و موانع و توسعه  ،فرضهای
مبنايی  ،نوع شاگردان مورد پوشش  ،میزان درگیر شدن مدرسه و صالحیتهای كادر مدرسه  ،پاسخگويی به
شرايط و ويژگیهای نظام آموزشی و آرمانهای ملی مهم است  .در طراحی و آزمون برنامه تربیت معلم
صالحیت مدار  ،ارزشیابی در خدمت سه كاركرد زير است ( همان ) :
 - 6بهبود اثر بخشی برنامه  -بهبود سازماندهی و مديريت برنامه  -آگاه سازی از عملكرد دانشجو
از طرفی در كنگرة بینالمللی آموزش فنی و حرفهای ( سئول  ) 6999 ،برای ارتقای نگرش جامعه و رسانهها
نسبت به منزلت وجايگاه آموزش فنی وحرفهای توصیه شده است كه " :بايستی صالحیت های حرفهای معلمان
آموزش فنی و حرفهای در انجام وظايفشان ارتقا يابد" .از طرفی به سبب نیاز مبرم به نوآوری در آموزش فنی
وحرفهای ونقش كلیدی معلمان دراين امر  ،بايد برای كسب شرايط احراز شغل معلم فنی وحرفهای درقرن
بیست ويكم  ،روشهای جديدی انتخاب شود تا ضمن به روز رسانی مداوم صالحیت ها و توسعهی حرفهای
آنان  ،موازنه ی بهینه میان آموزش دانشگاهی وآموختههای محیط كار برقرارشود ( سئول . ) 6999 ،
بنابراين ،درصورتی كه آموزش وپرورش قصددارد فارغالتحصیالنش درآموزش فنی وحرفهای  ،نقش كلیدی
درخلق واجرای راه حلهای عملی برای رفع مشكالتی" مثل :فقر ،تخريب محیط زيست  ،كمبود آب  ،دسترسی
به آب آشامیدنی سالم ووابستگی علمی وفنی به كشورهای ديگر" داشته باشند وبه عنوان نیروی كارفنی ديندار،
سالم وتوانا كه آموزش با كیفیت راگذراندهاند دارای روابط اجتماعی مطلوب با اطرافیان وساير افراد جامعه بوده
و در اشتغالزايی و كارآفرينی  ،كار تولیدی با كلیة حقوق آن با درآمد كافی همراه تأمین اجتماعی برای همه آحاد
مردم سهم و نقش مؤثر ايفا نمايند و به طور كلی در توسعة اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی كشور مشاركت فعال
داشته باشند  ،بايد معلمانی با صالحیتهای حرفهای متفاوت با شرايط كنونی داشته باشد.
درجمع بندی اين بخش بايد اشاره كردكه گرچه برخی تحقیقات در ارتباط با موضوع انجام شده  ،اما تربیت
حرفهای معلمان نیازمند دقت و مداومت است  ،زيرا مهارتهای حرفة معلمی بايد پیوسته مورد توجه قرارگیرد
وروشهای تازه ونو برای آن كشف شود  .درحالی كه به نظرمیرسد درنظام آموزشی ماتا كنون تحقیق علمی و
مدونی كه مهارت حرفهای معلمان فنی وحرفهای را مورد مطالعه وبررسی قرارداده باشد انجام نشده است .
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اگرچه صالحیت ضعیف معلمان فنی وحرفه ای به طورجدی مانع نوآوری درآموزش وتربیت فنی وحرفه
ای ( )TVETمی شوداما مطالعات بسیاركمی به موضوع تربیت اين گونه معلمان پرداخته اند (تامپسون .)699 ،
با توجه به بحران كمبود نیروی انسانی متخصص در شاخههای آموزش فنی و حرفهای و به كارگیری
افراد غیر متخصص در هنرستانها  ،پايین بودن سطح بهرهوری هنرجويان  ،لزوم بازنگری برنامههای درسی در
آموزش فنی و حرفهای با توجه به تغییرات مداوم بازاركار و نیاز به روز آمد كردن صالحیت های حرفهای
هنرآموزان و كشف راههای ارتقای صالحیت های حرفهای آنان و نیز براساس پیشنهاد مؤسسه پژوهشی برای
اين مطالعه  ،ضرورت انجام اين تحقیق محرز میباشد.
از طرفی  ،نورتون  ،رابرت  ،ای (  6 ) 117در كارگاه آموزشی خود ويژه معلمان فنی وحرفه ای چنین
توضیح می دهد  « :سازمانها يی كه توانايی های ذاتی دارند  ،دارای صالحیتهای اصلی ( محوری ) هستند و به
احتمال زياد يك مزيت بیش از ديگران دارند » .
وی همچنین در زمینه ضرورت و اهمیت صالحیت ها در هر سازمان به اين سئوال كه  :چگونه ممكن
است فن آوری های نامتجانس  ،توانايی های گوناگون  ،تنوع در نقش های كار ومطالبات شغلی  ،گسترش
اهداف  ،استانداردها و فرآيندهای در حال تغییرسريع را به طور گسترده گرد هم آورد و هماهنگ كرد ؟ اينگونه
پاسخ می دهد  :پاسخ به همه اين ها در ساختن صالحیت ها برای آينده ی هرسازمان است .
ورما  ،آناند نیزدر1روزباقیمانده ازسال « » 166ضمن اينكه برزنجیره ای ازتجارب بارورشده برنامه های
آموزش وتربیت فنی وحرفه ای ( )TVETكه درسطح جهان طراحی واجرا شده است ،تأكید می كند ؛ براين
باوراست كه برنامه هايی درTVETوجود دارندكه چون رؤيايی دست نیافتنی هستندودرادامه ،فهرست 9برنامه در
زمینه آموزش وتربیت فنی وحرفه ای برای سال  16پیشنهاد می كند كه دو عنوان آن به شرح زير مربوط به
صالحیت در آموزش وتربیت فنی وحرفه ای است :

مدير برنامه  PBTTدرالس وگاس آمريكا .حامیان از :وزارت آموزش و پرورش  ،اياالت ايلینويز  ،اوهايو  ،پنسیلوانیا و
انجمن آمريكايی مواد آموزش حرفه ای.

1

- Robert. E. Norton

- Anand Verma
)- Technical and Vocational Education and Training (TVET
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 تهیه فهرست استاندارد انواع صالحیت ها در اجزاء شغل در سطوح مورد نظر . -تحلیل بازخورد وبهبود برنامه درسی صالحیت – محور برای كارآيی بیشتر .

هدفهاي تحقیق
 -6دستیابی به صالحیتهای حرفه ای مورد انتظار1معلمان آموزش متوسطه فنی وحرفه ای بنا برمطالعه اسنادی

 دستیابی به صالحیتهای حرفه ای ابرازشده هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای تهران دستیابی به نظرات هنرجويان درباره صالحیتهای حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای تهران -4دستیابی به تفاوت نظرات هنرآموزان وهنرجويان درباره صالحیتهای حرفه ای هنرآموزان .
 -1دستیابی به تفاوت صالحیتهای حرفه ای هنرآموزان در مناطق برخوردار  ،متوسط و ضعیف
 -1دستیابی به تفاوت صالحیتهای حرفه ای هنرآموزان دررشته های 1گانه مورد مطالعه
 -7دستیابی به میزان توانايی های حرفه ای ابراز شده هنرجويان ازطريق آموخته های هنرستان .
 -3دستیابی به عوامل تأثیر گذار در كسب توانايی های حرفه ای هنرجويان از نظر هنرجويان .
 -9دستیابی به الگوی مناسب برای تعیین صالحیتهای حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای .

سؤاالت تحقیق
 -6صالحیتهای حرفه ای موردانتظارمعلمان آموزش متوسطه فنی وحرفه ای برحسب مطالعه اسنادی كدامند؟

 صالحیتهای حرفه ای ابراز شده هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای تهران كدامند ؟ نظرات هنرجويان درباره صالحیتهای حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای تهران چیست؟ -4هنرجويان تا چه اندازه توانايی انجام هريك از فعالیت های حرفه ای را كسب كرده اند؟.
 -1كدام عامل بیش از عوامل ديگر در كسب توانايی های حرفه ای هنرجويان تأثیر داشته است ؟
 -1نظرات هنرجويان وهنرآموزان دركدامیك ازصالحیت های حرفه ای هنرآموزان تفاوت معنی داردارد ؟
 -7آياصالحیتهای حرفه ای هنرآموزان شاغل درمناطق برخوردار  ،متوسط وضعیف با يكديگرتفاوت دارد؟
 -3آيا صالحیتهای حرفه ای هنرآموزان شاغل دررشته های 1گانه مورد مطالعه با يكديگرتفاوت دارد؟
 -9كدام الگوبرای تعیین صالحیتهای حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای كشورمناسب است؟
1

 -ابراز شده نسبت به صالحیت های حرفه ای است كه از هدف رديف 6به دست می آيد .

- Expected
- Observed
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تعریف واژگان و اصطالحات كلیدي
آموزش و تربیت فني وحرفه اي :آموزش و تربیت فنی وحرفه ای  :ارائه انواع آموزش عمومی  ،علوم و
فناوری های وابسته به منظور شناخت و درك دانش  ،ايجاد نگرش و كسب مهارت های عملی مرتبط با حرفه
و شغل در بخش های گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی است .
شغل  :واژه شغل “استخدام شدن برای ارائه خدمت دراز مدت و يا برای مدتی خاص” می باشد .شغل محدود
به زمان و فرد كارفرما است .شغل مجموعه ای از كارها و وظايف مشخص است كه دريك جايگاه خاص
تعريف می شود .يك شخص ممكن است در يك حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد .
مشاغل توسط حرفه ها با توجه به نوع و سطح شايستگی و صالحیت دسته بندی می شوند.
حرفه  :مجموعه ای از مشاغل دنیای كار است كه شباهت معقوالنه ای از نظر دانش و توانائی و كارهای مورد
نیاز دارند  .حرفه  ،همان مشغولیت اصلی فرد در طول زندگی است .استاندارد حرفه ای  ،حداقل های مورد
انتظار دنیای كار در يك حرفه را نشان می دهد  .حرفه مرتبط با فرد و نقش وی در بازار و دنیای كار است
(مانند حسابدار ،خانه دار ،جوشكار ،پرستار  ،معلم ومهندس ساختمان)  .اكثر حرفه ها در بخش های مختلف
وجود دارند در حالی كه برخی از حرفه ها ( مثل تكنسین معدن) مربوط به بخش خاصی است .
« صالحیت » از دیدگاه فرهنگ لغات
فرهنگ لغت دهخدا (فارسی – فارسی) « صالحیت » را شايستگی  ،درخوری  ،سزاواری و اهلیت معنی
كرده و در ادامه می نويسد  :اين كلمه را اغلب به تشديد ياء تلفظ كنند ولی خطاست  .در تاج العروس آمده :
صالحیه الشیء « مخففه كسطواعیه ولیس فی كال مهم فعالیه مشدده كذا نقلوه  :وچون به نماز برخاستند بیش از
آن كرد كه عادت او بود تا ظن صالحیت درحق او زيادت كنند ( گلستان )  .دهخدا « صالحیت » را بیشتر يك
اصطالح قضايی می داند و درتعريف آن درآيین دادرسی اختیاری می داند كه قانون به دادگاهی می دهد كه به
موجب آن به دعوايی رسیدگی كند  .به عبارت ديگر شايستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی به دعوای خاصی در
 - 6در تعريف واژه های  :آموزش و تربیت فنی وحرفه ای  ،شغل  ،حرفه و شايستگی( كه پس از تعاريف فرهنگ لغات آمده است ) و نیز واژه های  :نظام ملی طبقه بندی
مشاغل و حرف  ،چارچوب صالحیت حرفه ای ملی  ،اسماعیلی  ،مهدی (  ) 6 39از اسناد گوناگون سازمان های Unesco-Unevoc, ILO, NCVER, Cedfop... :
استخراج كرده است ( ،كه با تغییراتی در برخی) از آنها استفاده شده است.
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اصطالح حقوقی « صالحیت » نامیده می شود  .دهخدا در تبیین وتفسیرمفهوم قضايی صالحیت حدود سه
صفحه توضیح داده است .
فرهنگ لغت معین (فارسی – فارسی) « صالحیت » را شايسته بودن  ،اهلیت داشتن و شايستگی  ،سزاواری
و اهلیت معنی كرده است .
فرهنگ لغت عمید (فارسی – فارسی) « صالحیت » را صالح بودن  ،شايسته بودن  ،در خور بودن ،
شايستگی  ،سزاواری و اهلیت معنی كرده است .
فرهنگ لغت آريان پور (انگلیسی – فارسی)  qualificationرا در معانی زير تعريف كرده است :
 سزندگی ،صالحیت  ،شايستگی  ،لیاقتمردی با شايستگی های علمی واخالقی فوق العادهa man of unusual scientific and moral qualification

 تعديل كردن  ،كم وبیش كردن  ،متعادل كردن  ،مشروط كردن (  to qualify one’s approvalتوافق خودرا مشروط كردن ).
 سزيدن  ،سزاندن  ،واجدشرايط بودن  ،محق شدن  ،سزاوارشدن وصالحیت داشتن  ،مثل :تحصیل وتجربه اوراشايسته اين شغل می كندeducation and experience qualify him for this job

شایستگي
فرهنگ لغت دهخدا (فارسی – فارسی) « شايستگی » را حالت و كیفیت شايسته  ،سزاواری  ،لیاقت و
استحقاق معنی كرده و درادامه از ناظم االطباء چنین نقل می كند  :گويند  :فالن كس شايستگی اين كار را دارد ،
يا ندارد يعنی  :متناسب با آن هست يا نیست و اشعارمتعددی را به عنوان مثال نقل می كند ؛ كه چند نمونه از آن
اشعار به شرح زير است :
بدين شايستگی جشنی بدين بايستگی روزی

ملك رادرجهان هرروزجشنی بادونوروزی ( فرخی )

نبد جزبزرگی وآهستگی

خردمندی وشرم و شايستگی

به باالو ديدار وآهستگی

به فرهنگ ورای وبشايستگی ( فردوسی )
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فرهنگ لغت معین (فارسی – فارسی) « شايستگی » را شايسته بودن  ،لیاقت واستحقاق معنی كرده است .
فرهنگ لغت عمید (فارسی – فارسی) نیز « شايستگی » را شايسته بودن و لیاقت معنی كرده است .
فرهنگ لغت آريان پور (انگلیسی – فارسی)  competenceرا در معانی زير تعريف كرده است :
لیاقت  ،كارآيی  ،مهارت  ،تبحر  ،كاردانی و شايستگی (تبحراوبه عنوان معلم ودانشمند هرگز مورد شك نبوده
است . ) her competence as teacher and scholar has never been in doubt
اهلیت قانونی،صالحیت(مجانین اهلیت قانونی نداشتند  )lunatics did not have lega competencyكفايت ،
قابلیت  ( ،زبان شناسی ) توانش ( . ) competency

شایستگي توانائی انجام كار واقعی در يك زمینه مشخص بواسطه تسلط و بكار بستن مجموعه ای از
دانش ,مهارت ,نگرش و دانش فنی بر اساس استاندارد را گويند .شايستگی ها خود نیز به شايستگی های فنی,
و محوری تقسیم می شوند .در مشاغل و حرف تركیبی از انواع شايستگی ها مورد نیاز می باشد .
نظام ملي طبقه بندي مشاغل و حرف
نظامی ملی است كه حرفه ها و مشاغل موجود در كشور را بر اساس معیار های توافق شده طبقه بندی و
دسته بندی می نمايد .نظام طبقه بندی حرف و مشاغل ملی ،يك زبان مشترك و استاندارد شده برای توصیف
كار های انجام شده در دنیای كار بین ذی النفعان آموزشی را بوجود می آورد .اين نظام اساس چارچوب
صالحیت حرفه ای و آموزش فنی و حرفه ای در كشور است.
چارچوب صالحیت حرفه اي ملي
چارچوبی است كه صالحیت ها  ،گواهینامه ها و مدارك را در انواع وسطوح گوناگون به صورتی منسجم
و همگون بر اساس مجموعه ای از معیارها و شاخص های توافق شده به يكديگر پیوند می دهد .در اين
چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش ويژه ای داده می شود .زمان و مكان يادگیری در انواع مراكز
رسمی ،غیر رسمی و سازمان نايافته در نظر گرفته می شود .اين چارچوب می تواند زير مجموعه ای از نظام
صالحیت حرفه ای ملی قرار گیرد.
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صالحیت ) شایستگي ) هاي حرفه اي هنرآموزان ( تعریف نظري )
منظور از صالحیت )شايستگی ) های حرفه ای آن دسته از ويژگیهای هنرآموزان است كه با برخورداری از
اين صالحیتها می توانند آموزش و تربیت هنرجويان را با توجه به استعداد های فردی آنان در جهت اهداف
برنامه درسی و نیازهای دنیای كار و فناوری های روز به درستی به عهده گیرند ؛ به گونه ای كه « ارتقای همه
جانبه نیروی كار برای انجام بهینه وظايف شغلی مرتبط بارشته تحصیلی در دنیای كاررا تامین و يادگیری مادام
العمر برای توسعة پايدار و شهروندی مؤثر بودن » را سبب شود .
صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان (تعریف عملیاتي )
صالحیت های حرفه ای هنرآموزان مجموعه ای از ويژگیهای شناختی ،نگرشی  ،مهارتی  ،فنی  ،فردی و
اجتماعی هنرآموزان است كه بر اساس آن و كاربست ابزارها و روش های مناسب  ،هنرآموزان می توانند دروس
تخصصی نظری وكارگاهی رشته ی مربوط در برنامه درسی صالحیت -محور را با تسلط كامل ارائه دهند و
هنرجويان را برای انجام امورفنی و حرفه ای در زندگی روزانه ووظايف شغلی دردنیای كارآماده سازند .
دراين تحقیق صالحیت های حرفه ای هنرآموزان در سه گروه كلی  :صالحیت های ورودی  ،عمومی و
تخصصی ( حرفه ای ) درتدريس طبقه بندی شده است  ،هرگروه كلی نیز به فراخور ماهیت ومفهوم خود به
دسته های فرعی تقسیم شده اند كه هريك مجموعه دانش  ،نگرش و مهارت های مورد نیاز هنرآموزان را دربر

 - 6از آنجا كه دو واژه صالحیت و شايستگی در زبان فارسی بامعانی يكسان يا مشابه ( مترادف ) ودرموارد متعدد به جای يكديگر به كارگرفته شده اند  ،ازطرفی  ،مترجمان
 ،دوواژه انگلیسی  Competencyو  Competenceرا هم صالحیت  ،هم شايستگی ترجمه كرده اند ؛ بنابراين ؛ هرچنددراين گزارش نیزاين دوواژه غالبابه جای يكديگر و
با معانی يكسان به كار رفته ولی درتعاريف و تفسیر های خود میان اين دو تفكیك قائل شده است  .البته در اغلب منابع انگلیسی  ،هرجااز واژه  Competencyاستفاده شده
 ،آن را صالحیت و هرجااز واژه  Competenceاستفاده شده آن را شايستگی ترجمه كرده ايم .
 اين تعريف نهايی است كه دراين تحقیق به دست آمده است  .البته برحسب آنچه كه درسندتحول راهبردی درشورای عالی آموزش وپرورش تصويب گرديده  ،صالحیتهای معلمان به طوركلی به شرح زيراست ( :اين صالحیت هاهمه معلمان شاغل درهمه دوره های تحصیلی را دربر می گیردوبرای هنرآموزان تعريف جداگانه وجود ندارد).
صالحیت ها  :منظوراز صالحیت ها مجموعه ای تركیبی از صفات وتوانمندی های فردی وجمعی ناظر به همه جنبه های هويت ( عقالنی  ،عاطفی  ،ارادی وعملی ) ونیز
تمام مولفه های جامعه سالم براساس نظام معیار اسال می است  ،كه متربیان برای دستیابی به مراتب حیات طیبه درجهت درك موقعیت خود وديگران وعمل فردی وجمعی
برای بهبود مستمر آن  ،بايد اين گونه صفات وتوانمندی ها را « كسب » كنند .
صالحیت هاي پایه  :آن دسته از صفات وتوانمندی ها هستند كه متربیان بايد آن ها را برای وصول به مرتبه ای الزم يا شايسته از آمادگی عموم افراد جامعه برای تحقق حیات
طیبه كسب كنند .
صالحیت هاي ویژه  :آن گروه از صفات وتوانمندی هاست كه در سطحی باالتر از سطح مورد انتظار از آمادگی همگان جهت تحقق حیات طیبه است وافرادبرحسب عالقه
واستعدادفعلیت يافته خود ونیاز های خاص جامعه آن ها را كسب می كنند .
عالوه براين  ،اهداف عملیاتی و راهكارهايی در سند تحول بنیادين آموزش وپرورش ( رونمايی شده در تاريخ  ) 6 91/9/دراين زمینه پیش بینی شده كه درص  71اين
گزارش منعكس شده است .
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می گیرد و درصورت تحقق اين صالحیت ها و وجود امكانات وشرايط الزم در هنرستان  ،هنر جويان می توانند
به هدف های پیش بینی شده در برنامه درسی نايل شوند .
آموزش مبتني بر صالحیت( نظري )
آموزش مبتنی برصالحیت (شايستگی)  ،نتیجهای مبتنی برآموزش است و با نیازهای درحال تغییر دانش-
آموزان ،معلمان ودنیای كار تناسب دارد .صالحیتها  « ،توانايی دانشآموزان را ضمن كاربرد در امورزندگی
روزانه  ،مهارت های اساسی موردنیاز موسساتی كه بايستی درآن به ايفای مسئولیت مشاغل مرتبط با رشته
تحصیلی بپردازند » را توصیف میكند .بنابر اين آموزش مبتنی بر صالحیت مبتنی بر مجموعه نتايجی است كه
منبعث از تحلیل وظايفی است كه عموماً دانشآموزان در موقعیتهای واقعی زندگی ودنیای كار به آنها نیاز
دارند.
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متغیرها وویژگي هاي آن
جدول -1متغيرها وویژگی های آن
كمی
مستقل

وابسته

گسسته

پيوسته

اسمی

رتبه ای

متغير

كيفی

*

صالحيت های حرفه ای
مدرک تحصيلی

*

تعریف عملياتی

تابع متغیرهای مستقل است

*

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصيلی

*

*

نام رشته قید شده درمدرک

گرایش تحصيلی

*

*

گرایش قید شده درمدرک

رشته/مدت مرتبط
سابقه

تدریس

*

*

*

تخصصی

دوره آموزش

رشته/مدت غيرمرتبط

*

تعداد

*
*

تدریس

دوره آموزش

جانبی

فعاليت كاری

زمان (ساعت )

*

تعداد

*

*

زمان (ساعت )

*

رشته/مدت مرتبط

*

رشته/مد ت غيرمرتبط

*

*

*

تجربه تدریس دررشته مرتبط
عنوان رشته  /سال

سطح /نوع

هنرآموزان
هنرستان
لیسانس و باالتر
برق /ساختمان/
کشاورزی و..
دبیری /
آموزش /غیره
هنرستان

تجربه تدریس دررشته غیرمرتبط /
عنوان رشته  /سال

هنرستان

تعداد دوره های طی شده

هنرآموزان

در رشته تخصصی

هنرستان

جمع ساعت دوره های طی شده در
رشته تخصصی
تعداد دوره های طی شده در مهارت
های تدریس
جمع ساعت دوره های طی شده
درمهارت های تدریس

دبیرمتوسطه
هنرآموزان
هنرستان
دبیرمتوسطه

تجربه کارجانبی دررشته مرتبط

هنرآموزان

عنوان رشته  /سال

هنرستان

تجربه کارجانبی دررشته غیرمرتبط
 /عنوان رشته  /سال

دبیرمتوسطه
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فصل دوم – ادبيات تحقيق
فصل دوم اين گزارس شامل سه پیشینه (نظری  ،پژوهشی و تاريخی) است  .برای هرپیشینه  ،چكیده يا
مقدمه ای درابتداوخالصه ای درانتهای هربخش درنظرگرفته شده است  ،كه چكیده نخست مربوط به پیشینه
نظری است.
چکیده پیشینهء نظري
پیشینهء نظری تحقیق  ،خود دارای  1زير فصل (  -6مبانی نظری  - ،مفاهیم اساسی

 -گروه بندی

صالحیت های حرفه ای معلمان  -4تربیت معلمان باصالحیت  -1مقوله های فرآيندی درتربیت معلمان فنی
وحرفه ای و  -1تجزيه وتحلیل داده های كیفی ونتیجه گیری از پیشینه نظری ) است  .در اولین زير فصل( مبانی
نظری نظام آموزش فنی وحرفه ای )  ،ضمن بررسی تحلیلی  1الگو  ،الگوی مناسب برای تربیت رسمی حرفه ای
كشورمان پیشنهاد شده است .ازآنجا كه اين بخش نقش زيربنايی در طراحی وتدوين ياانتخاب نوع صالحیت های
معلمان دارد و هرالگو استلزامات خاص خود را در تعیین صالحیت های حرفه ای معلمانش دارد  ،بنابراين
مشخص شدن الگوی نظری تربیت حرفه ای رسمی  ،ضمن اينكه در تعیین نوع صالحیت های حرفه معلمی اثر
گذار است  ،درطراحی برنامه درسی تربیت معلمان فنی وحرفه ای نقش اساسی دارد .درنتیجه براساس بررسی به
عمل آمده ،استفاده همزمان ازدوالگوی حرفه ای گرايی وعام گرايی برای تأمین نیازهای همراستای جامعه
وجوانان پیشنهادشده است .
دومین زير فصل ( بررسی مفاهیم اساسی تحقیق ) خود به سه بخش تقسیم شده است  ،كه خود شامل :
« -6تعريف و مفهوم صالحیت  -تعريف و مفهوم شايستگی  -تعريف انواع صالحیت ها و برخی
رويكردهای آن » است در بخش های اول ودوم  ،ضمن ارائه انواع تعريف وتوصیف از دوواژه صالحیت و
شايستگی  ،به تفاوت های مفهومی اين دواشاره شده است  ،ازطرفی  ،هرچند ازمیان انبوه تعاريف ارائه شده

فصل دوم – ادبیات تحقیق (  -6پیشینه نظری )
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درباره ی صالحیت وشايستگی انتخاب يكی از آنها ويا تركیبی از چند تعريف دشوار می نمود با اين حال ،
شرايط الزم برای رسیدن به يك تعريف ومفهوم واحد از صالحیت فراهم شد و گروه تحقیق اين پژوهش تعريف
كلی صالحیت حرفه ای فرد را به شرح زير انتخاب كردند :
« صالحیت های حرفه ای فرد  ،مجموعه ی تركیب يافته از دانش  ،ارزش  ،نگرش  ،ويژگی ها  ،توانايی ها
 ،قابلیت ها و مهارت های فرد است كه در عمل به وظايف و فعالیت های روزآمد يك حرفه ی معین درحد
رضايت بخش به منصه ظهور وبروز رسیده  ،توسط مرجع صالحیت دار تأيید شده وگواهینامه صالحیت حرفه
ای در آن حرفه ی معین برای مدت معین برای فرد صادر شده است » .
« تعريف انواع صالحیت ها و برخی رويكردهای آن » عنوان سومین زيربخش از « بررسی مفاهیم اساسی »
تحقیق است كه در آن صالحیت های  « :عمومی  ،تخصصی  ،رويكرد های صالحیت  ،ارتباط هوش هیجانی و

صالحیت  ،مفهوم آموزش مبتنی بر صالحیت  ،صالحیت های ابزاری  ،صالحیت های درون فردی  /صالحیت -
های نظاممند  ،صالحیت درتدريس اثرگذار  ،صالحیت های منحصر به فرد  ،صالحیت خودابزاری  ،صالحیت
كلیدی » تعريف شده است .
سومین زير فصل دوم به « گروه بندی صالحیت های حرفه ای معلمان » اختصاص دارد  .دراين زير فصل ،
شرايط دستیابی به انواع گروه بندی صالحیت ها فراهم شد و از میان  1نوع گروه بندی ارائه شده  ،دو گروه
بندی كه نسبت به بقیه گروه بندی ها  ،از انسجام  ،كل نگری و همگونی بیشتری برخوردار بودند انتخاب شدند
و با تركیبی از دو مؤلفه يكی و يك مؤلفه از ديگری  ،گروه بندی نهايی صالحیت های حرفه ای معلمان در سه
نوع صالحیت شامل« :صالحیت های ورودی  ،صالحیت های عمومی وصالحیت های تخصصی»تعیین شدند.
سه زيرفصل بعدی (تربیت معلمان باصالحیت  ،مقوله های فرآيندی وتجزيه وتحلیل داده های كیفی)زمینه های
درك وانتخاب صالحیت ها ی حرفه ای معلمان را با تأكید برصالحیت های ورودی وعمومی فراهم نمود .
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 -1 -2پيشينه نظری
 -1-1-2در قلمرو مبانی نظری تربيت حرفه ای رسمی

مقدمه
ورود به بحث مبانی نظری قبل از بررسی مفاهیم اساسی اين پژوهش  ،به سبب پاراديگماتیك 1بودن  ،عامل
زيربنايی و نقش تعیین كننده ای است كه در نوع و ماهیت صالالحیت هالای حرفاله ای هنرآمالوزان دارد  ،كاله ايالن
روزها نقل محافل وسازمان هايی است كه در حوزه آموزش های فنی وحرفه ای كشورمان مشغول سیاست گذاری
ها وطرح های تحول بنیادين هستند.
موضوعی است كه در پنج سال گذشته بیش از هر زمان ديگرو بیش از هالربخش ديگالر آمالوزش وپالرورش ؛
سازمان پژوهش وبرنامه ريزی آموزشی به ويژه دغدغه دفتر برنامه ريزی وتألیف كتاب های آموزش فنی وحرفه ای
وكاردانش بوده و برای تعیین تكلیف در طراحی برنامه های درسی اين حوزه درجستجوی آن بودند ؛ درجستجوی
مبانی وپايه های نظری آموزش فنی وحرفه ای كه ستون های برنامه درسی را برآن بنا نهند .
مطالبه اين خواسته به ويژه زمانی شدت وشتاب گرفت كه طراحان بخش آموزش متوسطه سند ملی آموزش
وپرورش  ،فراتر از ردپا ونشانه های عبور از الگوی حرفه گرايی در اين دوره تحصیلی ؛ هرچه نشانه درساختار
نظام آموزشی ودوره متوسطه از آموزش فنی وحرفه ای خالص بود  ،را محو كرده و الگوی عام گرايی را در اين
سند جايگزين آن كردن د  .البته حذف شاخه ها در ساختارنظام آموزشیِ جديدِ مورد نظر درسند تحول راهبردی ،
اّبّرانگاره  ،الگومند = - Paradigmatic
 -حتی نام آن به «آموزش فنی وحرفه ای عام» تغییريافت  ،البته نه به عنوان يك شاخه تحصیلی جداگانه در ساختار نظام آموزشی ودوره متوسطه  ،بلكه در

1

قالب دروس متنوع ودركنار مجموعه دروس نظری با عنوان  « :رويكرد تخصص گرايی نرم » كه دانش آموزان بتوانند آزادانه ومتناسب با استعداد وعالقه خود
آن دروس را انتخاب نمايند .
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شاخه های متوسطه نظری ( اعم از رياضی– فیزيك  ،علوم تجربی و علوم انسانی) را هم دربرگرفت و به موجب
اين سند  ،قرار بود مجموعه دروس نظری وفنی وحرفه ای درقالب « رويكرد تخصص گرايی نرم » دركنارهم ودر
1

اختیار انتخاب آزاد دانش آموزان باشد

.

 -1-1-1-2درجستجوي الگوي نظري نظام آموزش فني وحرفه اي در آموزش وپرورش
در حالی كه سند ملی آموزش وپرورش از میان دوالگوی عام گرايی وحرفه ای گرايی در آموزش فنی وحرفه
ای آموزش وپرورش  ،الگوی عام گرايی را انتخاب ومعرفی كرده بود  ،مخالفان آن همزمان  ،برنامه درسی ملی و
ساختار آموزش متوسطه و شاخه های تحصیلی را بدون تغییر نسبت به وضعیت موجود طراحی كرده و با گنجاندن
يك حوزه يادگیری جديد به نام « كار وفناوری » در دوره های تحصیلی ابتدايی و متوسطه (دوره 1ساله دبستان و
دوره سه ساله اول دبیرستان نظام جديد )  ،آموزش فنی وحرفه ای را دراين سند به لحاظ تقويت الگوی حرفه ای
گرايی پررنگ تر از گذشته و با گسترش در همه دوره ها ترسیم كردند .
بدون ترديد صالحیت های حرفه ای معلمان آموزش فنی و حرفه ای  ،بیش از هرعامل ديگر تحت تأثیر
الگوی نظام آموزش فنی وحرفه ای در دوره متوسطه است  .هرچند كه برخی ابعاد ونوع وشكل اجرای اين الگو
هنوز معلوم نیست ؛ با اين حال می توان گفت ازلحاظ مكان اجرا ازمیان سه نوع مكان موردنظر در طبقه بندی
كینگ  ،ك (  « : )699مدرسه  ،مؤسسات حرفه آموزی پس از تحصیالت رسمی  ،يا بنگاه های اقتصادی كوچك
وبزرگِ صنعتی يا تجاری »  ،كامال مشخص است كه « مدرسه » انتخاب شده است  .دراين صورت از لحاظ مكان
حرفه آموزی يا مهارت آموزی  ،وضعیت موجود ( مدرسه ) حفظ شده است وبايد صالحیت های حرفه ای معلمان
آموزش فنی و حرفه ای نیز ازاين مشخصه يعنی «الگوی آموزش فنی وحرفه ای ومهارت آموزی مدرسه – محور»
تأثیر بپذيرد  .در حالی كه به قول كینگ  ،اين الگو خود درجهان به اشكال گوناگون زيرظاهرشده است :

 - 1البته در تجديد نظر بعدی اين سند  ،درسند تحول بنیادين آموزش وپرورش كه درتاريخ

 6 91/9/رونمايی شد  ،اين رويكرد و به طور كلی رويكرد عام

گرايی تصويب نشد و ساختار موجود دوره متوسطه باتأكید بیشتر بر حرفه گراي ی ومهارت آموزی و توسعه آن در سطح مهارت های پايه در دوره اول متوسطه
و حتی در دوره ابتدايی تصويب شد.

1

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

الف  -الگوي آموزش فني وحرفه اي ومهارت آموزي مدرسه  -محور

1

الف -6-ارائه دروس حرفه ای دردبیرستان های عمومی ؛ كشور نمونه  :آمريكا
الف - -مدرسه جامع ( شاخه های فنی وحرفه ای دركنار شاخه های نظری ) ؛ نمونه  :سوئد.
الف - -مدرسه فنی وحرفه ای مستقل( وضعیت موجود هنرستان های كشورمان ) در اكثركشورهای جهان .
سند تحول راهبردی (از مجموعه اسناد سند ملی آموزش وپرورش) الگوی الف راتجويزكرده است  ،درحالالی
كه برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادين آموزش وپرورش 4الگوی سوم راانتخاب ومعرفی كرده اند .البته بررسی
ها نشان می دهد از اواخر قرن بیستم  ،گرايش اغلب كشورهای اروپای غربی به سوی عام گرايی درآمالوزش فنالی
وحرفه ای تمايل يافته است  ،ولی آنچه مسلم است هنوز دانش منسجمی برای نشان دادن مزيت قطعالی يالا نسالبی
هیچیك ازسه نوع الگوی مدرسه  -محور فراهم نشده است ؛ با اين حال نمی توان تجالارب كشالورهای آمريكالا ،
انگلیس  ،آلمان وژاپن ونیز توصیه های  OECDو بانك جهانی را در زمینه توجه به دو الگالوی ديگالر ( ب وج )
را ناديده گرفت .
اسماعیلی ( )6 39به نقل از بانك جهانی  ،توسط د  ،ديفرانتی و ديگران (  5) 11نقل می كند  :در كلیاله
نظام ها ی آموزشی جهان حداقل يكی از جريان های آموزشی در دوره متوسطه به بازار كالار متصالل اسالت  .وی
دراين باره شش گروه عمده نظام های آموزش و مهارت آموزی (فنی و حرفه ای) در بین كشورهارا بالا عنالاوينی
قريب مفاهیم زير معرفی كرده است  ،ولی بنظر می رسد تنها چهار الگوی نخست در دوره متوسطه به بالازار كالار
متصل اند و دوالگوی ديگر يعنی الگوهای آمريكای شمالی و ژاپن ( كه انگلالیس را بايالد باله آن افالزود ) اتصالال
آموزش فنی وحرفه ای به بازار كار به پس از دوره متوسطه و يا پس از فارغ التحصیل شدن موكول شده است .

1

- School-based TVET
- vocational course
- comprehensive
 - 4اين سند كه در تاريخ  6 91/9/توسط رئیس جمهور كشورمان رونمايی شد  ،از راهكارهای متفاوتی در حوزه آموزش فنی وحرفه ای نسبت به سند
تحول راهبردی برخوردار شده است ؛ به گونه ای كه دراين حوزه به جای عام گرايی  ،حرفه ای گرايی ( با عنوان مهارت آموزی ) جايگزين شده است .
5
- DeFerranti, D., G. Perry, I. Gill, J. L. Guasch , W. Maloney, C. Sanchez- Paramo , N. Schady ( 11 ).
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 -6نظام آلمانی  :آموزش حرفه ای كارآموزی-كارگاه های فنی (نظام دوگانه)
 نظام استرالیايی  :مدارس حرفه ای و مدارس جامع ( دوظرفیتی ) نظام فرانسوی  :كارآموزی -كارگاه های فنی (نظام دوگانه) -4نظام آمريكای جنوبی  :مهارت آموزی حرفه ای
 -1نظام آمريكای شمالی  :عام گرايی در آموزش متوسطه شامل موضوعات آموزش فنی وحرفه ای
 -1نظام ژاپنی و انگلیسی  :آموزش توسط شركت ها – بازار كار پس از دوره متوسطه
همانگونه كه مالحظه می شود  ،آموزش فنی وحرفه ای دوره متوسطه در شش نوع نظام فوق به ترتیب از پررنگی
(حرفه ای گرايی با شدت بیشتر در آلمان و استرالیا ) به سمت كم رنگ شدن (عام گرايی و خارج شدن از دوره
متوسطه به ترتیب در آمريكا  ،ژاپن و انگلیس ) تنظیم شده است .
ب  -الگوي آموزش فني وحرفه اي ومهارت آموزي پس از تحصیالت رسمي . 1
ب -6 -پس از دوره آموزش عمومی (ابتدايی و دوره اول متوسطه)  :حرفه آموزی غیردولتی باحمايت خارجی
ب - -پس از اخذ مدرك ديپلم  .نمونه آن موسسه های فنی درآمريكا وآموزشكده ها و مؤسسات اقتصادی در
انگلیس و شركتها و بازار كار در ژاپن.

پ  -الگوي آموزش فني وحرفه اي ومهارت آموزي كار -محور
پ -6-مراكز آموزش فنی وحرفه ای كه با پشتیبانی ونظارت وزارتخانه های كارواموراجتماعی فعالیت دارند .
پ - -مراكز حرفه آموزی مبتنی بر مشاركت بنگاه های اقتصادی .

اين دونوع الگوی كار -محور به شكل های مختلف در اقصی نقاط جهان وجود دارند  ،با اين تفاوت كه در نوع
اول هنوز مواردی كامال وابسته به حمايت دولت هستند و دراكثر موارد دراختیار بخش غیر دولتی است ولی در
نوع دوم می توان گفت كمتر از حمايت مالی دولت بهره مند می شوند .

1

- postschool
 اين نوع برنامه ها در مقیاس كوچك در آفريقا وآمريكای التین توسط سازمان های غیر دولتی وبا كمك مالی مؤسسات خارجی ومنابع خیريه ها تأمینشده است تا جوانان تربیت شده بتوانند با استفاده از مهارت های كسب شده در بنگاه های اقتصادی خرد كسب درآمد نمايند .
- work- based TVET
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كینگ  ،ك (  ) 699به محدوديت های حرفه آموزی درحین كار به ويژه در بنگاه هالای اقتصالادی خالرد كاله
بخش كارآموزی مستقل ندارند و افرادجوان تنها درحین كار ياد می گیرند  ،اشاره می كند و از روزمره گی اين نوع
بنگاه ها كه درآنها از فناوری های جديد و تنوع در تولید و محصول خبری نیست نتیجه می گیرد كه آنها چیزتالازه
ای ياد نمی گیرند و در مقابل  ،عوامل مؤثر برممتاز بودن آموزش فنی وحرفه ای و مهارت آمالوزی مبتنالی بركالاردر
كشور ژاپن را « مهارت های تربیتی 1سرپرستان وكارگران با تجربه و ترغیب كارگران توسط كارفرمايان باله منظالور
درگیر كردن آنان در شكوفا سازی خود وسازو كارهايی چون چرخش شغلی و جرگه كنترل كیفیت 4كاله منبعالی
غیر رسمی برای پرورش مهارت هستند » معرفی می كند .
كینگ در ادامه به كشور آلمان و ديگر كشورهاكه دارای نظام كارآموزی پويا وجديد هسالتند  ،تلفیالق آمالوزش
فنی وحرفه ای ومهارت آموزی مبتنی بركار با مهارت های بیشتری كه افراد در مؤسسه كارآموزی مربوط كسب می
كنند و به نظام دوگانه 5مشهور است در مقايسه با حرفه آموزی ِ صرفا مبتنی بركار  ،مزيتی بیشتر می بخشد .
ت -الگوي تركیبي ازمقایسه شاخص هاي (دوسبک قدیم و جدید) الگوي حرفه آموزي
سازمان جهانی كار درتوضیح مهارت های جديد مورد نیاز در نظام های آموزش وتربیالت حرفاله ای دولتالی و
ضرورت دخالت بخش خصوصی در عصر دانش به نوع متفاوتی از يادگیری به عنوان نیاز جامعه دانش اشاره مالی
كند كه تقويت كننده «تربیت پذيری »  6ودرنتیجه « اشتغال پذيری »  1است و يادگیری به منظور اشتغال پذيری باله
معنای پرورش توانايی وظرفیت پیداكردن  ،نگه داشتن وتغییر اشتغال  ،ويا ايجاد خوداشتغالی است  .يادگیری برای
اشتغال به معنای يادگیری مادام العمر وكسب شايستگی در مهارت های منعطفی است كه تحرك و امنیت شالغلی را
تقويت می كند  .برهمین اساس  ILOمفاهیم دوالگوی قديم وجديد حرفه آموزی را به شرح جالدول زيالر مقايساله
كرده است  ،كه می تواند راهنمای انتخاب طراحان نظام جديد آموزش فنی وحرفه ای كشورمان باشد .
1

- pedagogical skills
- self development
- job rotation
4
- quality control circles
5
- dual system
6
- trainability
1
- employability
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بديهی است متناسب با انتخاب الگوی جديد ويا استفاده از بخشی از شاخص های آن  ،سبب تغییرواصالالح
صالحیت های حرفه ای موجود هنرآموزان خواهد شد  ،كه دراين مطالعه به آن پرداخته ايم .
جدول  -2مقایسه دو نوع الگوي قدیم وجدید در حرفه آموزي
شاخص های الگوی قديم
رويكرد مبتنی بر عرضه
حرفه آموزی برای اشتغال
تربیت حرفه ای ضمن كار
تربیت حرفه ای وتمركز برمعلم ومربی
يادگیری يكبار برای همیشه
آموزش وتربیت حرفه ای جدا از هم
تخصص در يك مهارت
اعتبار يافتن مهارت براساس طول دوره و امتحان
ورود وخروج خشك وثابت
تمركز برنیاز بخش رسمی اقتصاد
تربیت حرفه ای به منظور اشتغال درمشاغل رسمی
نظام متمركز
سیاست گذاری و اجرای آموزش توسط دولت
اداره امور آموزش در تسلط دولت

شاخص های الگوی جديد
جستجوی رويكردهای مبتنی برتقاضا
يادگیری برای اشتغال پذيری
مفهوم يادگیری مداوم در طول حیات
خود يادگیری وتمركز بريادگیرنده
يادگیری مداوم درطول عمر
آموزش عمومی وتربیت حرفه ای درهم آمیخته
جستجو برای مهارت های چند گانه
اعتبار يافتن مهارت براساس شايستگی و يادگیری
ورود وخروج چند گانه وانعطاف پذير
پذيرش ضرورت تمركزبربخش های رسمی وغیررسمی
تربیت حرفه ای برای دستمزد وخود اشتغالی
نظام غیرمتمركزپرقدرت مؤسسات ملی ،منطقه ای ومحلی
سیاست گذاری جدا از اجراومبتنی برنیاز بازار
اداره مشاركت جويانه  ،برسمیت شناختن دست اندركاران

ث -حرفه اي گرایي در سندتحول بنیادین آموزش وپرورش ایران
درآخرين روزهای آماده شدن اين گزارش  ،سند تحول بنیادين آموزش وپرورش درتاريخ  6 91/9/توسط
رئیس جمهور رونمايی شد و بدين ترتیب تكلیف الگوی آموزش فنی وحرفه ای در آموزش وپرورش درسطح
كلیات تاحدودی مشخص گرديد  .زيرابراساس بندپنجم اولین هدف عملیاتی  ،اين هدف برپرورش تربیت
يافتگانی تأكیدداردكه دارای حداقل يك مهارت مفیدبرای تأمین معاش حالل باشند  ،به گونه ای كه درصورت
جدايی ازنظام رسمی تعلیم وتربیت درهرمرحله توانايی تأمین زندگی خودواداره خانواده راداشته باشند .
همچنین براساس راهكار  -6/1برگسترش و تنوع دادن به حرف ومهارت های مورد نیاز جامعه و تعلیم
متناسب وبرنامه ريزی شده آن درهمه دوره های تحصیلی وبرای همه دانش آموزان تأكید شده است  .عالوه
براين به موجب راهكار  -1/4اولويت بخشی به تأمین وتخصیص منابع  ،تربیت نیروی انسانی كارآمد  ،تدوين
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برنامه برای رشد  ،توانمند سازی ومهارت آموزی  ،ادامه تحصیل وحمايت مادی ومعنوی دانش آموزان مناطق
محروم ومرزی و نیز براساس راهكار  -1 /1تنظیم واجرای برنامه جامع كارآفرينی ومهارت آموزی برای تمام
دوره های تحصیلی به ويژه دانش آموزان دوره متوسطه تا پايان برنامه پنجم توسعه در برنامه درسی و آموزشی ،
پیش بینی شده است .
بدين ترتیب  ،با توجه به هدف عملیاتی و راهكارهای پیش بینی شده درسند تحول بنیادين آموزش
وپرورش  ،كه برمهارت آموزی درتمام دوره های تحصیلی تأكید دارد ؛ به نظرمی رسد نه تنها مهارت های دنیای
كار بیش از گذشته بايستی در مجموعه صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان ها قرار گیرد  ،بلكه درجاتی
از آن مشمول صالحیت های حرفه ای معلمان ساير دوره های تحصیلی نیز خواهد شد .
ج  -الگوي دوگانه ( حرفه اي گرایي دركنار عام گرایي ) پیشنهاد الگوي مناسب براي كشورمان

با توجه به اينكه درنظام كامال متمركزآموزش وپرورش كشورمان  ،دستیابی به بسیاری از شاخص های
الگوی جديد  ،غیر محتمل (ويا بعید) است  ،بنابراين امكان استقرار نطام آموزش فنی وحرفه ای عام گرا با
ويژگی های مندرج در سندتحول راهبردی ( مصوب  6 39/ /7شورای عالی آموزش وپرورش درمشهد ) دركنار
نطام آموزش فنی وحرفه ای حرفه ای گرا با مشخصات سند تحول بنیادين و تركیبی از شاخص های دو الگوی
قديم وجديد  ILOبسیار محتمل است. 1
استفاده از دوالگوی حرفه ای گرا و عام گرا در دوره متوسطه  ،ضمن اينكاله بنالد دوم مالاده  1قالانون اهالداف و
وظايف آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسالالمی  6 11مبنالی بالر  « :آمالوزش علمالی  -عملالی (فنالی و

 - 6جاالد (  ، )699بازنويسی برنامه های حرفه آموزی باتركیب دروس پايه ای ازدانش ومهارت های عمومی كه بین چندشغل مشترك است را « تخصص
پیرايی» نام نهاد كه نظام های آموزش وتربیت حرفه ای دراروپای دهه  6931به آن روی آوردند  .وی درباره اين تغییر نظام می نويسد :
انديشه محكم حرفه آموزیِ متناسب با شغل (  = ] ) job- specific trainingپیشه مدار[ به تدريج جای خود را به حرفه آموزیِ گسترده مبنا ( broad-
 ) base trainingبا تأكید برمهارت های افقی وتنوع مهارت ()versatilityداده است  .اين گرايش به طور آشكاری برحرفه آموزی تكنسین فنی بیش از
حرفه آموزی در سطح كارگر ماهر و استادكار ت أثیر گذاشته است  ،زير ا هنوز انتظار می رود اينگونه كاركنان مستقیما صالحیت هايی دستی وعملیاتی را در
اختیاركارفرمايان قراردهند .درنتیجه دونوع صالحیت يكی شاخه های فنی گسترده منتهی به صالحیت تكنسین فنی ياديپلم فنی متوسطه وشاخه های--< >--
 حرفه ای محدود و منتهی به كارگر ماهر  .در شاخه های نوع اول  ،طرح صالحیت براساس تعداد اندكی از خانواده های شغلی ( بین  61تا  ) 1ودرنوعدوم برمحور  11شغل تنظیم شده است  .حتی در شاخه های نوع دوم نیز صالحیت ها كاهش معنی داری داشته است .درآلمان در سالهای 6936 -37دوره
های حرفه آموزی در فلز كاری از  4به  ، 1با  61تخصص متفاوت ودر مشاغل برقی از  6به  4با  3تخصص گوناگون كاهش يافت  .در بريتانیا رسما با
حرفه آموزی متناسب با شغل مخالفت شد وبرمهارت های قابل انتقال تأكید گرديد  .در فرانسه سازمان دهی مجدد صالحیت های سطح كارگر ماهر و تكنسین
فنی به گونه ای انكام شد كه افراد جوان تشويق شوند به طور همزمان برای هردوصالحیت آماده شوند  .در كشور ما قرار بود دوشاخه فنی وحرفه ای
وكاردانش به ترتیب شرايط حصول به صالحیت های نوع اول ودوم را فراهم نمايند ولی متأسفانه برنامه های اين دوشاخه درمسیر ديگری متمايل شد .
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حرفهای)  -عبارت است از آموزشهايی كه فرد را بر مبنای تعلیم مهارتهايی كه جنبه كاربردی و عملی داردجهت
احراز شغل و يا حرفه معینی ( مجموعه ای از حرف مرتبط ) 1آماده میسازد و يا بر كارآيی و توانايی افالراد شالاغل
به فنون و حرف میافزايد  » .را پوشش می دهد  ،بهه مالاده  1آن مبنالی بالر« :آموزشالهای نظالری بايالد باله نحالوی
برنامهريزی و اجرا شود كه دانشآموزان ضمن ممارست ،كارهای عملی و تجربی متناسب با سالن و جالنس ورشالته
تحصیلی آنها با رعايت اولويتهای منطقهای و شرايط بومی حداقل یک مهارت مورد نیاز جامعه را كسب نماينالد.
» نیز جامه عمل می پوشاند  ،زيرا بسیاری از فارغ التحصیالن آموزش های نظری دوره متوسطه به داليل گونالاگون
آمادگی ادامه تحصیل ندارند و می خواهند پس از اخذ ديپلم وارد بازار شوند و الگوی عام گرا در دوره متوسطه می
تواند خواسته ( نیاز ) اين گروه جوانان را تأمین نمايد .
بنابراين به نظر می رسد عالوه برارائه برنامه درسی مهارت محور برای شاخه های نظری  ،الزم است شالاخه ی
جديدی با عنوان  « :آموزش فني وحرفه اي پایه » در دبیرستان ها كنار سه شاخه ی نظری موجود ايجالاد شالود تالا
ضمن اينكه بركسب شايستگی های پايه (محوری) درآمالوزش فنالی وحرفاله ای ومالديريت ونالوآوری درمناسالبات
بازاركارحرفه های كوچك تأكیددارد  ،مكانیزم جديدی برای توسعه كیفی آمالوزش فنالی وحرفاله ای وسالبب تغییالر
ونوآوری درمناسبات سنتی غلطی شود كه درحال حاضرمانع پیشرفت بازاركار واحدهای كوچك است .
در چنین شرايطی آموزش وپرورش به دونوع معلم آموزش فنی وحرفه ای با صالحیت های حرفه ای متفاوت
نیاز دارد  .كه يكی بايستی برمهارت های پیشرفته پايه وغیر فنی تأكید داشته باشد و ديگالری باله آمالوزش مهالارت
های فنی و حرفه ای بپردازد  .عالوه براين شايد يادآوری توصیه های سازمان های بین المللی ( ILOو) UNESCO
نیزدر اين باره مناسبت داشته باشد:
 -2-1-1-2توصیه هاي بین المللي در باره آموزش هاي فني و حرفه اي
ازطرفی سازمان جهانی كار و سازمان آموزشی فرهنگی ملل متحد طی سال های , 11 ,6999 ,6939 ,6974 :
 ، 114در اصل  1اعالمیه جهانی  ،آموزش فنی و حرفه ای را به عنوان بخشی از كل فرآيند تربیت وحقی از

 - 6پیشنهاد اعضای گروه تحقیق اين پروژه اين است كه چند واژه قبل از پرانتز يعنی  « :شغل و يا حرفه معینی » به آنچه در قالب مطالب داخل پرانتز (
مجموعه حرف مرتبط ) آمده در قانون اصالح شود  .بنابراين پرانتز ومطالب آن جزو مفاد قانون نیست و پیشنهادی است .
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حقوق بشر و زير مجموعه آموزش و پرورش گنجانده است  .مشخصه های شناخت آموزش فنی و حرفه ای به
شرح زير است ( اسماعیلی : )6 39 ،
• بخش الينفك و اساسی آموزش عمومی
•

ابزار آمادگی نیروی انسانی برای حضور در حوزه های حرفه ای و مشاركت موثر در دنیای كار

•

جنبه ای از يادگیری مادام العمر و آمادگی برای شهروند مسئول

•

تلفیق مناسب فنی و حرفه ای در آموزش عمومی در تمام سطوح تحصیلی

• ايجاد ساختار های آموزشی تغییر پذير و قابل تنظیم
• در نظر گرفتن نیاز های آموزشی افراد ,تحول حرف و مشاغل
• برقراری توازن بین تئوری و كار عملی در آموزش عمومی .
•

دارای اولويت نخست در دوره متوسطه برای آماده سازی جوانان در يك زمینه حرفه ای و شغلی .

• وسیله ای برای ارتقاء و توسعه محیطی پايدار
• روشی برای كاهش فقر

نكته مهم ديگرسهم ناچیز فارغ التحصیالن متوسطه نظری در توزيع نیروی كار در كشورمان است كه
براساس گزارش اسماعیلی ( )6 39به نقل ازسازمان بین المللی كار ( ) ILO , 117در گزارش وضعیت نیروی
كاردر بازار كار ايران  ،اين سهم  1/میلیون نفردربرابر 1میلیون ديپلم وفوق ديپلم فنی وحرفه ای است .

–

ازسوی ديگر بنظر می رسد برخی شاغالن ديپلمه نظری (مثال درقوای نظامی و يا برخی مشاغل آزاد) ناديده
گرفته شده اند  .دراين باره بايد نكاتی را يادآور شويم :
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اول -هرچند اين اطالعات آماری احتماال از سوی وزارت كار واموراجتماعی كشورمان برای  ILOارسال
شده است  ،با اين حال معلوم نیست تا چه اندازه اين آمار معتبر است ؟
دوم – مشخص نیست شاغالن فوق ديپلم رشته های نظری كه تعداد قابل توجهی ازآنها معلمان آموزش
وپرورش هستند در كدام طبقه بندی نمودار باال قرار گرفته اند .
و سوم -سهم شاغالن ديپلم فنی و حرفه ای بايستی از سهم شاغالن فوق ديپلم فنی وحرفه ای تفكیك
شوند ؛ تا بتوان آنها را با سهم شاغالن ديپلم نظری مقايسه كرد .
با اين حال اگرسهم شاغالن متوسطه نظری حتی با ضريب  1اصالح شود ( به يك میلیون نفر ارتقا يابند )
بازهم مؤيد استفاده همزمان از دو الگوی عام گرايی و حرفه ای گرايی است و اين راهی است برای افزايش سهم
ديپلمه های نظری در بازار كار ايران .1

 -2-1-2بررسی مفاهيم اساسی تحقيق
تعریف و مفهوم صالحيت

2

چرااندازهگیری صالحیت مهم است؟ ابزارهای صالحیت مورداستفاده درسیاستگزاریها و تصمیمگیریها
كدامند ؟ در اين بخش سعی می كنیم به اين دوسئوال و پاسخ های آن بپردازيم .
با توجه به اينكه دانش بشرهرروز درحال افزايش است و جهان نیز پیچیدهتر میشود ولی دسترسی به
فرصتهای يادگیری بیشتراز گذشته است  .فناوری اطالعات مسیرهای يادگیری را گسترده كرده است به گونهای
كه يادگیری تنها به مدارس محدود نیست  .يادگیری در هر مكان و زمان  ،توجه به نیازهای يادگیرندگان مختلف
را ازطريق نظامهای انتقال آموزش سنتی مورد چالش قرار داده اند  .همگام با دسترسی گسترده  ،دانشآموزان
بالقوه  ،و فارغ التحصیالن  ،احتماالً مشتريان پیچدهتری میشوند و مفهوم صالحیت را از طريق ابزارهای مختلف
درك خواهند كرد.

 - 6هرچند در مقام معرفی الگو  ،لزومی برای شرح چگونگی پیاده سازی آن نیست  ،با اين حال برای اينكه تصور نادرستی از وجود دوالگوی همزمان نشود ،
می توان چنین فرض كرد كه دبیرستان هايی كه در نزديكی هنرستان ها هستند می توانند مجری الگوی عام گرايی باشند .
- competency

5

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

صائبی  ،محمد (  ) 6 77درباره تعريف واژه صالحیت نظر درك فرنچ  ،هیرشارود را چنین نقل می كند « :
در فرهنگ مديريت با واژه كفايت  ،توان مندی و قابلیت مترادف به كار رفته است  .منظور از آن « كیفیتی است
مبتنی بر داشتن توان به آموزش و تجربه الزم برای پذيرش وظیفه ای خاص » .
احمدی  ،غالمعلی (  ) 6 31به نقل از دانكین (  ، ) 6933صالحیت را « آمادگی كافی بر ای وارد شدن به
يك حرفه خاص و داشتن گواهینامه در آن حرفه » توصیف كرده است .
ريچن  ،دومینیك  ،سیمون (  ) 114مفهوم صالحیت را توانايی پاسخ به درخواست های پیچیده يا انجام
وظیفه و فعالیت های موفقیت آمیزی توصیف كرده كه از تركیب دانش ها  ،ارزش ها  ،اخالق  ،نگرش ها ،
هیجان ها  ،رفتارها و مهارت های شناختی وعملی در عمل فرد در زمینه خاص به وجود می آيد .
اوزسیلیك و فرمن ) 111( 6نیز صالحیت ها را مجموعه ای از دانش ،مهارتها  ،ويژگیهای اساسی و انگیزه
های افراد تعريف كرده  ،كه با عملكرد باال در شغل مرتبط اند .
عزيزی  ،نعمت اهلل (  ، 6 3ص ) 69با الهام از تعريف مرتنز ،د ( )6974صالحیت های كلیدی را دانش
 ،بینش  ،مهارت و نگرش هايی توصیف می كند كه جزو مهارت های عمومی وبا دوام يك شغل يا گروه مرتبطی
از مشاغل هستند وقابلیت انتقال به شغل های ديگر وجديد را در يك رسته شغلی دارا هستند و درشمار خالقیت
هايی قلمداد می شوند كه به رشد شايستگی حرفه ای فرد منجر می شوند وانتقال آن مهارت ها را به موقعیت
های ديگر آسان می كنند .
سازمان آموزش فنی وحرفه ای كشوردرسايت خود (  )6 33صالحیت های حرفه ای مربیان را حد اقل
توانمندی های آموزشی وحرفه ای توصیف كرده است كه از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود  .در
اين باره مصداق عملی صالحیت های حرفه ای مربیان رشته كشاورزی ( امورباغی وزراعی ) به شرح زير اعالم
شده است :
 -6لیسانس مهندسی كشاورزی شاخه باغبانی  :نیاز به يكسال سابقه كار مرتبط و گواهینامه حرفه ای دارد .
 لیسانس مهندسی كشاورزی گرايش های  :صنايع غذايی  ،اموردام  ،زراعت  ،اصالح نباتات و منابعطبیعی نیاز به دوسال سابقه كار مرتبط و گواهینامه حرفه ای دارد .
- Ozcelik & Ferman
- Mertens,d

1
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لیسانس زيست شناسی  ،علوم تغذيه  ،میكروبیولوژی  :سه سال سابقه كار مرتبط و گواهینامه حرفه ایاسمعیلی( )6 39صالحیت را عبارت از مجموعه دانش ،مهارت ،نگرش (به عنوان يك كل) كه برای انجام
وظیفه ای يا كاركردی در انطباق با الزامات كار به كار گرفته می شود می داند )نگاه كاربرد گرا) .اين امكان وجود
دارد كه مولفه های صالحیت با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت آن متفاوت باشد.
مولدر (  ) 116به نقل از سدفوپ 1هدف از تربیت را توانايی فراگیران به انجام وظايف خاص در وقت
تعیین شده و يا شغل وحرفه توصیف می كند وادامه می دهد  :دانش آموزان برای كسب ديپلم متوسطه بايد
واجد شرايط شوند ؛ كه اين سطح مدرك تحصیلی به عنوان نشانه آشكارآنان درتوانايی انجام وظايف مربوط به
شغل و يا حرفه است .
ويجل  ،مولدر و كالینز (  ) 111در خصوص استفاده از مفهوم « صالحیت » در توسعه آموزش حرفه ای
در انگلستان  ،فرانسه  ،آلمان و هلند گزارشی را ارائه دادند كه هدف از اين گزارش بررسی و تجزيه و تحلیل «
مفهوم صالحیت » است  .اين بررسی شامل جنبه های گوناگون از جمله عدم وجود يك تعريف منسجم از
مفهوم صالحیت و فقدان يك ارتباط متناظر بین صالحیت و عملكرد نیز می شود ( ص . ) 6
نكته مهم اين است كه با به كارگیری مفاهیم گمراه كننده ای از صالحیت  ،ارزش دانش ما از آن كاهش
می يابد  ،مشكالت طراحی صالحیت مبتنی براصول آموزشی در برنامه درسی با درنظر گرفتن سطوح آموزش ،
دست كم گرفتن پیامدهای سازمانی آموزش مبتنی برصالحیت و بسیاری از مسايلی است كه در زمینه ارزيابی
صالحیت وجود دارد .
در طول دهه های اخیركه از مفهوم صالحیت برای توسعه آموزش وتربیت حرفه ای استفاده شده است ؛ اين
واژه رانه تنها دراتحاديه اروپا  ،بلكه درخارج از اين قاره به توده ای از مفاهیم دردرون تبديل كرده است.
ويجل  ،مولدر و كالینز نشان دادند كه اين اولین مقاله علمی است كه از سال  6971تا كنون درزمینه سنجش
مفهوم شايستگی ارائه شده است .البته اين به اين معنی نیست كه زمان يادشده نقطه تاريخ شروع استفاده از مفهوم
شايستگی بوده است .
1

- Cedefop
- Mulder. M, Weigel .Tanja and Collins. Kate
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اولین استفاده ای كه ازاين مفهوم رخ می نمايد در كار افالطون ( 61 – 31سال قبل از میالد) و ريشه آن
كلمه  ikanoاست  ،كه وارد شدن به اين  ،مشتق از واژه  iknoumaiاست .معادل واژه صالحیت از زبان
يونان باستان به زمان كنونی  )iKavoiriq( ikanotisنیزنامیده شده  ،كه  ikanosرا به عنوان كیفیت بودن
(قادر به) يا توانايی دستیابی به برخی از مهارت ها ترجمه شده است Epangelmatikes Ikanotita .مخفف
حرفه ای /توانايی يا صالحیت های حرفه ای است  .اين را نبايد با  ، dexiotisاشتباه كردكه بیشتر مربوط به
زيركی است نه صالحیت  ،همانطوركه دربیان  « :جهل به معنای واقعی كلمه همراه باحكمت بیشترو مفیدتراز
خوش طبعی همراه بابد اخالقی است» 6آمده ؛ اگردرتاريخ به عقب بازگرديم به حمورابی (  6711- 679پیش از
میالد) می رسیم كه اشاره ها به مفهومی قابل مقايسه است ؛ اين مفهوم به زبان فرانسوی ترجمه و خوانده شده :
براساس متن ترجمه شده « ،حمورابی» برحسب نظرمرجع حقوقی  ،ظرفیت ها (شايستگی هايا صالحیت ها) ی
شاه است  ،كه می تواند تصمیماتی مثل  :تأسیس وبرقراری ارتباط صمیمی باكشوری را اتخاذ نمايد .
« صالحیت » حتی در زبان التین در همان فرم'  ' Competensكه ظاهر شده بود به عنوان «توانايی» معنا
شد و درقالب ' 'Competentiaمجوز داده شد  .مفهوم كنونی از قرن شانزدهم درزبانهای انگلیسی  ،فرانسه و
هلند به رسمیت شناخته شده بود ؛ استفاده از واژه های اروپای غربی ''competence' and 'competency
( « شايستگی » و « صالحیت » ) می تواند به روز شده آن باشد .بنابراين روشن است كه مفهوم صالحیت
كامال تاريخی است و تازگی ندارد ؛ كه از با شايسته بودن پیشه  ،كه به اندازه كافی قادر و مجاز به انجام وظايف
خاص بوده باشد را شامل می شود  ،تا مفاهیم آرمانی آن ؛ كه در طول تاريخ از آن استنباط شده است .
با اين وجود  ،استفاده از صالحیت نهادينه شده در توسعه تربیت حرفه ای از پديده های اخیر است كه ظاهر
شده و با نوآوری های ديگر مثل  « :يادگیری خود مديريت كردن  ،تلفیق نظريه و عمل  ،اعتباريابی قبل از
يادگیری ونظريه های جديد يادگیری مثل  :يادگیری معنی دار ( معتبر )  ،ساختن گرايی اجتماعی و ساخت دانش
» درهم آمیخته است  .مفهوم صالحیت دارای اهداف معنی دار و محتوای يادگیری است كه سبب رشد فردی

-Ss^iOTripf^ srd aKokacriag - UaOia / / USTCC auxppoaitvriq oxpeJii / jWTSpov
- Hammurabi
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دانش آموزان می شود و موقعیت آنها را در درون حوزه دانش به بهترين وجه تثبیت می كند و می تواند آنها را
آماده عملكرد موثر در جامعه نمايد .
به دلیل ابهام درارتباط با نظريه های يادگیری و ديگررويكرد های نوآورانه يادگیری  ،تعاريف گوناگونی در
وجود مفهوم صالحیت وجود دارد  .برای شروع  ،ما تعاريف صالحیت و سپس بررسی نقد استفاده ازاين مفهوم
را شرح می دهیم .
اين پیگیری تجزيه و تحلیلی است كه  ،بی منز و همكاران ( 1) 111باتوجه به تجربیات شخصی انجام داده
اند و بر اساس آموزش های حرفه ای در هلند پیاده سازی شده بود .سپس ما توجه شما را به سوی مقايسه از اين
انتقادات و برخی از نتايج فرموله شده جلب خواهیم كرد .
با توجه به اختالف نظرات مطرح شده  ،يك سوال وجود دارد و آن اين است كه آيا در مفهوم صالحیت
انسجام وجود دارد؟ ما می خواهیم توسط نويسندگان كشورهای ذكر شده عضو  ،بازتاب اين سوال را كه روی
تعدادی از تعاريف پايه مستقر شده آزمون كنیم  .سپس ما می خواهیم بیشتر  ،به سمت روش های موجود در اين
كشورها كه از مفهوم در سیاستگذاری و عمل برای  vetاستفاده می شود برويم .
ارات (  ) 11صالحیت را چنین تعريف كرده

' :توانايی انجام وظايف و نقش های مورد نیاز در

استانداردهای مورد انتظار  .اين تعريف كه صالحیت ها را به خوبی بیان می كند بر استانداردهای اجتماعی مورد
انتظار تسلط دارد ( آرنولد و چیسلر . ) 116 ،
دركشوری كه صالحیت اشاره به ظرفیت از فردی به فرد ديگردارد  .ديده شده كه صالحیت دارای احترام
و جامعیت است واين ارج نهادن ها نه تنها شامل محتوا يا موضوع دانش و توانايی  ،بلكه به عنوان توانايی های
پايه ای و عمومی نیز محسوب می شود .
ماندون و سالزر( 1)6993ادعا می كنند كه « صالحیت » نیاز مند درك به عنوان دانش  ،توانايی ها و كیفیت
ها در عمل است .
- Biemans et al. 115
- Eraut , 11 , p. 111
- Arnold and Schiissler , 111
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مولدر (  ) 116بر اساس مقايسه از قبل ذكر شده  ،و به حساب آوردن دست آوردهای بسیار زياد محققان
(  HRDو  ) HRMاز چشم اندازهای  VETمربوطه صالحیت را به شرح زير تعريف كرد :
« صالحیت » عبارت است از  :قابلیت فرد برای رسیدن به دست آوردهای خاص .
سدفوپ از مركز توسعه آموزش حرفه ای  « ،صالحیت » را توانايی كاربرد دانش در عمل تعريف كرده
است  . .هنگامی كه تعريف سدفوپ در مركز مذكور مطرح می شود  ،توانايی و صالحیت را دو ويژگی وابسته (
مربوط ) به يكديگر معرفی می كنند .
برای دستیابی به تعريف مفهوم « صالحیت » تالش های متنوعی ازسوی پژوهشگران انجام شده است  .بر
اساس بررسی وسیع تری از اين تعريف ها  ،ما در ابعاد زير از صالحیت (مولدر  ، ) 11 ،معانی ارائه شده در
باال را به صورت كپسول درآورديم :
• توانايی محیطی (به عنوان صالحیت ) در برابر توانايی پايه (به عنوان پايه شايستگی) ؛
• حل بافتی در برابر شرايط محیطی
• جهت گیری شايستگی به سوی توابع ( فعالیت ها ) در برابر نقش ها
• بازنمايی شايستگی در عبارت های دانش در برابر توانايی ؛
• تمركز صالحیت بر رفتار در برابر قابلیت ؛
• فرد در برابر نظام به عنوان حامل شايستگی ؛
• حیطه صالحیت به عنوان خاص در برابر عام ؛
• توانايی يادگیری در برابر ناتوانی تغییر .
• جهت گیری عملكرد دربرابر جهت گیری پیشرفت .
بنابراين می توان نتیجه گرفت كه مفهوم صالحیت چند بعدی است  ،و استفاده خاص از اين مفهوم به نیاز
محتوايی كاربران بستگی دارد .

- Man don and Sulzer ,1998
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تعریف ومفهوم شایستگی

واژه شايستگی ( كه درفرهنگ لغات فارسی معادل ومترادف واژه « صالحیت » تعريف شده وبه عكس) غالبا
به جای صالحیت به كارگرفته شده است  .تعاريف و رويكردهای گوناگونی ازاين دو مفهوم وجود دارد .در اين
بخش ما با ارائه نمونه هايی از هر دو ( تعاريف و رويكردهايی ) كه می تواند در ادبیات يافت شود می پردازيم .
نكته مهم اين است كه هرچند موضوع مقاله  ،كتاب ويا گزارش پژوهشی اكثريت قريب به اتفاق نويسندگان و
پژوهشگران يكی از مفاهیم « صالحیت و يا شايستگی » است ولی همه آنها تعاريفی با مفاهیم يكسان و مشابه از
هريك از اين دو واژه ارائه كرده اند  .بنابراين می توان گفت همه تعاريفی كه برای صالحیت ارائه شده همان
تعاريفی است كه برای شايستگی ارائه شده است .
براساس مقاله ويجل  ،مولدر و كالینز ( ، ) 111از اواسط قرن گذشته از لحاظ رويكرد  ،سه سنت اصلی در
تحقیق شايستگی وجود داشته اند  :رفتارگرای  ،عمومی و شناختی .رويكردرفتارگرای براهمیت مشاهده موفقیت
عملكردهای شغلی موثر و تعیین آنچه كه آنها را از همتايان كمتر موفق خود تفكیك می كند تاكید دارند .اين
رويكرد توسط مك كلند 1شناسايی شد و توسط شركت مشاوره هی مك بر تكامل يافت  .گروه «هی» اين
رويكرد شايستگی رادرانجام سفارش و به منظور افزايش عملكرد دربسیاری ازشركت ها به كاربردند (نوريس ،
 6996؛ اراوت  6994 ،؛ وسه لینك  ،آل و همكاران . ) 111 ،
رويكرد های شايستگی مك كلند (  )697استفاده از مفهوم صالحیت به جای مفهوم هوش را در تست
حمايت كرد و نشان داد چگونه با استفاده از مصاحبه های رفتاری رويداد – شايستگی ها را شناسايی كند ( همان
 ،به نقل از مك كلند .)6993 ،
اين سه محقق (ويجل  ،مولدر و كالینز) با استفاده از نظرات ديگر پژوهشگران ( كه آثاری از سال  699تا
 111را در برمی گیرد ) چنین نقل می كنند :

- McClelland
- McBer Hay
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شايستگی ها از طريق آموزش و توسعه كسب شده اند و در رفتار فرد قابل مشاهده و يا مبتنی بر عملكرد در
محل هستند  .اثبات تجربی  ،مشاهده و ارزيابی رفتار  ،نمايش شخصیت های قطعی از رويكرد رفتاری هستند .
بدين ترتیب ؛ شايستگی ها  ،خصوصیات يك فرد هستند كه به عملكرد برتر دريك شغل مربوط می شوند و می
توانند در همه شرايط به طورعادی وجود داشته باشند (دالمارووينترتون  111 ،؛ اسپنسر و اسپنسر  699 ،؛
گونسزی . 1)6994 ،
شايستگی ها مجموعه توانايی ها وظرفیت هايی هستند كه شخص را قادر می سازند تا درچارچوب
محدوديت های درون و برون سازمانی در ايفای نقش و وظايف كاری خود عملكرد مطلوب داشته باشد و عالوه
بر آن ،آنها تضمین كننده موفقیت سازمانی نیز هستند .در واقع ،شايستگیها ،ويژگیهايی هستند كه با عملكرد
برتر يا اثربخش در شغل مورد نظر ارتباط دارند و شواهدی هستند دال بر اينكه فرد ويژگیهايی برای عملكرد
برتر و يا اثربخش را دارد (عقیلی  ،مريم السادات  6 39 ،به نقل از بوياتزيس .)693 ،
شايستگی ها به رفتارهای هدفمندی داللت دارند كه شامل عناصر زير می باشند (عقیلی  ،مريم السادات ،
6 39به نقل از بابايی : ) 6 31 ،
دانش ها  :معلومات شغلی  ،اطالعات و تخصص مرتبط باشغل،مهارت ها  :توانايی انجام كارهای مرتبط با هدف های شغلی،نگرش ها و ارزش ها  :ترجیهات و يا مفروضات ذهنی فرد،ويژگی ها  :خصوصیات شخصیتی و چگونگی واكنش به شرايط وافراد،انگیزش  :سائقه های درونی و اشتیاق برای اقدام،خودپنداره  :درك فرد از خود،نقش های اجتماعی  :برداشت ديگران از فرد.مدلهای شايستگی به عنوان شالوده ای برای برنامه های مديريت و برنامه ريزی جانشینی طراحی شده است.
بدون آنها ،سازمان ها به ندرت قادرند فراتر از يك رويكرد جايگزينی ساده حركت كنند.اين مدلها طرح های اولیه
برای تدوين شايستگی مورد نیاز در حال حاضر يا آينده فراهم می سازند و مقیاس و معیاری برای سنجش

1

- Delamare Le Deist & Winterton, 115; Spencer & Spencer, 199 ; Gonczi, 1994.
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الزامات پرورشی افراد ايجاد می كنند .صالحیت ها به ويژه زمانی كه سازمان برای پرورش خزانه استعدادها متعهد
باشد  ،مهمترند  ،زيرا برای تمام افرادی كه بايد ارزيابی شوند استاندارد فراهم می سازند .
شايستگی  :قابلیت ها  ،معیارها و شاخص هايی هستند كه افراد مستعد بر اساس آنها و در مقايسه با آنها ارزيابی
شده و نیازهای سازمان به افراد مستعد در سطوح مختلف نیز با توجه به آنها تعیین و شناسايی می شود(عقیلی ،
مريم السادات  6 39 ،فالمر  ،كانگر .) 114 ،
تیموری  ،سمیه ( )6 33در پايان نامه خود شايستگی را به نقل از نويسندگان مختلف به شرح زير تعريف
كرده است :
"شايستگی ها در آموزش  ،محیطی را ايجاد می كنند كه توانمندسازی ،پاسخگويی و ارزشیابی را رشد میدهد و اكتساب شايستگی ها می تواند از طريق استعداد  ،تجربه و يا آموزش عملكرد باشد" ( ورمالا  ،پترسالون و
مید وس ، 111 ،6ص . )667
 انجمن آمريكايی آموزش و توسعه (  ) 111شايسالتگی را مجموعاله ای از دانالش  ،مهالارت  ،نگالرش ،ارزش و يا ويژگیهای انسان توصیف كرده است  .همچنین  « ،شايستگی » بیانگر مجموعه ای از رفتارها يی است
كه از تركیب ويژگی های هر فرد ( دانش  ،نگرش و مهارت ها ) منعكس می شود و با عملكرد او در يالك نقالش
سازمانی ارتباط دارد .
 شايستگی به عنوان مجموعه ای از دانش  ،مهارت ها و توانايی هايی تعريف شده است كه مديران راقادر می سازد كه با موفقیت وظايف شغلی خود را انجام دهند" ( موزيچنكو  ، 113 ،ص .) 19
 شايستگی عبارت است از انطباق عملكرد و رفتار كارمند بر وظايف شغلی والگوهای رفتاری مورد انتظاراز وی ( سازمان اموراداری واستخدامی كشور  ،ص . ) 63
 شايستگی ها به مديران سازمان ها كمك می كنند كه عملكرد كارمندانشان را از طريق ارزيابی  ،آموزش وديگر فعالیتهای كاركنان افزايش دهند  ،دوم آن كه شايستگی ها به عنوان يك وسیله ای برای مشخص كردن
ارزش ها و اهداف سازمانی اند (بولدن و گاسلینگ.) 111 ،6
1

- Verma, Paterson & Medves
- American Society For Training And Developement
- Muzychenko
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 شايستگی های مديريت " :متشكل از مجموعه ای از دانش  ،مهارت ها  ،توانايیها و انگیزه ها است  .بهمنظور اينكه مدير بتواند وظايف محوله را به خوبی انجام دهد" ( كرمی  ، 6 31 ،ص .) 1
دانش  :مجموعه مناسب و مجموعه ساخت يافته ای از اطالعات را گويند كه حتما مفید و مورد استفاده می
باشد .
مهارت " : 4يعنی توانايی هايی كه قابل توسعه اند و ضرورتا ذاتی نبوده و تنها در انجام يك كار ( عمل)
متجلی می شوند  ،نه صرفا در توانايیها" ( شیرازی  ،6 7 ،ص . ) 1
نگرش : 1عبارت است از يك حالت عاطفی مثبت و منفی نسبت به يك موضوع ( گنجی. )6 31 ،
ویژگیهاي شخصیتي و رفتاري : 1به مجموعه ای از خصوصیات و ويژگیهای شخصیتی و رفتاری اطالق می
شود كه مديران برای اثربخشی فعالیت های خود به آن ها نیاز دارند .
افراد توصیف کرده است که زمینه توانايي آنان را فراهم مي آورد و سبب موفقیت شغلي
انگیزه شايستگی معلمان به صورت میل به تبحر  ،كسب صالحیت فنی و رشد حرفه ای متجلی می شود
(سلیمی  ،قربانعلی : 7) 6 11 ،
كوشش معلمان برای توفیق و دستیابی به عوامل مذكور دقیقاً مبین آن است كه آنان درصدد باال بردن میزان
شايستگی خود می باشند  .چنین معلمانی مهارتها  ،توانايی ها و شايستگی های خود را در مقابله با مسائل و
مشكالت آموزشی  ،تربیتی خود به كار می گیرند و موفقیت هايی كه در اين راه نصیبشان می گردد موجبات
افتخار و ارزشمندی شان را فراهم می سازد .
سلیمی به نقل از كلرمن در توضیح انگیزه شايستگی می گويد  :كار برای انسان يكی از معدود صحنه های
واقعی مبارزه و باقیمانده ای است كه وی می تواند مهارت و شايستگی های خود را در مقابله با محیطی كه نه

1

 - 1شايستگی معلم  ،پیوندها  ،شماره  ، 91ترجمه و تلخیص .

- Bolden & Gosling
- Management Competencies
- Knowlege
4
- Skill
5
- Attitute
6
- Behavioral And Personality characters
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بطور مبتذلی ساده و نه به طور بازدارنده ای مشكل است به كار بندد  .هنگامی كه زمینه چنین مبارزه ای برای فرد
آماده باشد وی می تواند شايستگی خود را به منصه ظهور برساند و از پاداش قابل توجهی برخوردار باشد و
زمانی كه اين امكان با عواملی همچون واگذاری كارهای روزمره و عادی  ،نظارت و سرپرستی های نزديك و
مستقیم  ،از بین برود  ،انگیزه قوی شايستگی فرد مبدل به يأس  ،دلسردی و انگیزة ضعیف او منجر به استعفا ،
وابستگی و سلطه پذيری خواهد شد  .عالوه بر اين  ،انگیزه شايستگی فرد نقش اساسی در موفقیت شغلی وی به
ويژه شغل هايی كه مستلزم نوآوری و ابتكار است باز می كند  .فردی كه به توانايی های خود اعتماد و اطمینان
دارد  ،سخت تالش و كوشش می كند تا محیط اطراف خود را تحت تأثیر و كنترل خود قرار دهد  .بالعكس
فردی كه به توانايیهای خود اعتماد و اطمینان نداشته باشد به سهولت تحت تأثیر محیط قرار می گیرد .
فردی كه از حس خودپنداری مثبتی برخوردار است به خود اطمینان دارد  ،از قبول مسئولیت هراسی ندارد و
دائماً در پی آنست كه شايستگی و صالحیت خود را تعالی بخشد و اين همه نتیجه كیفیت و پرورش انگیزه
شايستگی در سنین نوجوانی می باشد .
پژوهش ويجل و مولدر ( ) 111درقالب ابعاد پنج گانه شخصیتی  ،ابتدا به توضیح دقیق انواع عملكرد شغل
می پردازد (باريك و مونت  ، 1)6996 ،و سپس در باره مهارت های عمومی و پايه در زمینه توسعه برنامه درسی
( مولدر  6939 ،؛ نیجوف و مولدر  6939 ،؛ مولدر و سیج سن  )6991 ،است  ،كه تصاوير مناسبی از رويكرد
عمومی است.
تفاوت مفهومي صالحیت وشایستگي
سانجی  ،سیما (  ) 117نويسنده هندی كتاب « راهنمای طرح ريزی صالحیت » درباره دو واژه «
صالحیت » و « شايستگی » با دوسئوال  « :صالحیت چیست ؟ » و « آيا صالحیت 4همان شايستگی 5است ؟ »
شروع می كند و چنین ادامه می دهد :
1

- Barrick & Mount, 1991
- Mulder, 1989; Nijhof & Mulder, 1989; Mulder & Thijsen, 1991
- The Handbook of Competency mapping
4
-Competency
5
-Competence
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برخی فرهنگنامه ها ممكن است اين دوواژه را يكسان معنی كنند و يا به جای يكديگر به كار ببرند با اين
حال  « ،شايستگی » به معنی يك مهارت و دستیابی به استاندارد عملكرد است  ،در حالی كه «صالحیت» اشاره
به رفتاری دارد كه با موفقیت انجام شده است .
با اين توصیف ها  ،آنچه كه مردم درپی دستیابی به آنند اين است كه  :شايستگی مهارت محور وصالحیت
مبتنی بررفتاراستاندارد است  .اكنون سئوال اين است كه  :رفتار استاندارد چگونه اندازه گیری می شود ؟
در حالی كه همه تمركزها بر چگونگی انجام اين كار است  .الزم است قبال از تفاوت های «صالحیت » و
«شايستگی» ودرعین حال از رابطه بین اين دو و درك بهترمفهوم هريك بپردازيم تا دستیابی به چگونگی اندازه
گیری آنها آسان تر شود .
براساس تحقیق سانجی  « ،شايستگی » به طیفی از مهارت ها اشاره دارد كه به طور رضايت بخش انجام
شده است ؛ درحالی كه « صالحیت » به رفتار تأيید شده در عملكرد صالح ( واجد صالحیت ) اشاره دارد .
وی برای درك بهتر موضوع به قیاس سطوح سه گانه يادگیری ( دانش  ،مهارت و صالحیت ) در آزمايش
رانندگی می پردازد :
 -6دانش  :خواندن ( درك معنی از راندن يك خودرو ) .
 مهارت  :تمرين ( نشان داده است كه چگونه مجاز به رانندگی خودرو برای تمرين در يك منطقه بدونترافیك است ) .
 صالحیت  :اجرا ( نمايش قابلیت رانندگی در ترافیك )درادامه  ،می نويسد  :تعاريف گوناگونی از « صالحیت » وجود دارد  ،ولی بسیاری از آنها به « شايستگی»
اشاره دارند و نظر هاگ را چنین نقل می كند :
هاگ (  ) 699شرح داد  :صالحیت  ،همان شايستگی ها يا ويژگی هايی هستند كه منجر به بروز قابلیت ها
ومهارت های منتج به عملكرد موثر درون منطقه شغلی مدير ( شاغل ) می شود  .همچنین  ،صالحیت مظهر
ظرفیت انتقال مهارتها وتوانايی ها از يك منطقه به منطقه ديگر است .
سانجی تعريف ارائه شده از سوی هاگ را اين گونه تجزيه وتحلیل می كند :
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صالحیت بايد نشان داده شود و از اين رو بايد قابل مشاهده باشد  .نبايد استنباط يا استنتاج شده باشد.
صالحیت ها بايد به عملكرد موثر منجر شود  .اين به اين معنی است كه عملكرد يك فرد با صالحیت بايد به
طور قابل توجهی بهتر از فرد بدون صالحیت باشد  .بنابراين  ،صالحیت به رفتار اشاره دارد و موفقیت را از
صرفا انجام كار متمايز می كند (افتراق ).
سند شماره  6دفتربرنامه ريزی وتألیف آموزش های فنی وحرفه ای وكاردانش نیز تفاوت مفهوم صالحیت
وشايستگی را به شرح زير نشان داد ه است: 1
 صالحیت ها مشخص می كنند كه چه چیزی سودمندتر وكاربردی تر برای آموختن مهارت هاست . شايستگی ها توصیف توانايی افراد در انجام صحیح كارها وبا حس مسئولیت پذيری در شرايط واگذاریكار ونیز ارتقای توانايی ها در شرايط جديد دنیای كار برای اثبات صالحیت های فردی است .
تعریف انواع صالحيت ها و برخی رویکردهای آن

تعریف صالحیت هاي عمومي
يكی از طبقه بندی های رايج صالحیت های حرفه ای معلمان  ،طبقه بندی دوگانه عمومی وتخصصی است
 .صالحیت های حرفه ای عمومی معلمان  ،از ويژگی های فردی و عمومی آنان مثل  :سن  ،جنس  ،عدم سوء
پیشینه  ،سالمت جسمانی و روانی  ،مدرك تحصیلی ودوره های آموزشی گذرانده شده به طور كلی (كه شامل
همه معلمان  ،فارغ از دوره تحصیلی كه تدريس می كنند ) تا دانش و مهارت های علمی و مهارت های حرفه
معلمی  ،صالحیت های موردنیاز درتدريس اثرگذار ،مهارت های پايه  ،عملی  ،منحصر به فرد  ،صالحیت های
قبل و حین و پس از تدريس و  ...را در بر می گیرد  .موضوعات  ،عناصر و مصاديق آن هم به ترتیب دانش تعلیم
وتربیت  ،روان شناسی  ،مبانی و اصول برنامه درسی  ،عناصربرنامه درسی با تأكید برعناصر يادگیری و مصاديقی
مثل طراحی و تولید و كاربرد رسانه ها و مواد آموزشی وارزشیابی و  . . .است .

 - 6فصل دوم – مفاهیم  ،سند شماره  6ترجمه « فرآيند برنامه ريزی پروژه مبتنی برشايستگی » ،از  . Cristiani Company in Germanyمشخصات
منبع اصلی به طوركامل ارائه نشده است .
 -ويژگی های عمومی  ،همان شرايط عمومی افراد برای استخدام دولتی است .
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تعریف صالحیت هاي تخصصي

41

1

صالحیت های تخصصی از طرّاحی و برنامه ريزی آموزشی دردوره و رشته تخصصی تا استفاده از انواع
فضاهای يادگیری ويژه هر درس و رشته تحصیلی و شركت درتوسعه حرفه ای وآگاهی ازدانش واستفاده ازفنون
وتكنولوژی ومعیارهای ارزشیابی در دروس تخصصی رادر برمی گیرد  .مصاديق آن برای هنرآموز تسلط بررشته
ها  ،دروس و مهارتها ی فنی وحرف ومشاغل ودنیای كار مرتبط با موضوع تدريس  ،صالحیت های كلیدی ويژه
 ،اخالق حرفه ای ويژه و رهبری و مديريت كالس های دروس تخصصی نظری وكارگاهی تا مهارت های مربوط
به دنیای كار و  ...را شامل می شود  .صالحیت های تخصصی در راستای تأكید اخیر بر حرفهای گرايی به عنوان
اصلی در تربیت معلم فنی وحرفه ای انتخاب شدهاند.
لیگالت( 116ص  ، )4مفهوم صالحیت را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده است كه به نظر می
رسد تعريفي جامع از مفهوم صالحیت باشد او بیان داشته كه در مورد اين مفهوم در چند سال اخیر مطالب
بسیاری گفته شده است و تحقیقات اخیر نه تنها برای جهتدهي به تربیت تخصصي بلکه در حوزه آموزش به
طور خاص ،نیز استفاده شده است  .از آنجا كه در منابع متعدد نظرات گوناگون به طور گسترده در اين باره مطرح
شده است ،بايد نکات كلیدی خاص را مشخص كنیم .بايد توجه داشت كه مفهوم صالحیت های تخصصي
چنانچه اينجا تعريف شده مبتني بر كار در حوزههای متفاوت است .تحقیق و مشاركت برای روشن كردن معنای
آن در حوزه تربیت معلم الزم است .عموماً ،صالحیت های حرفهای در زمینههای تخصصي واقعي به كار مي-
رود ،يک روند پیشرفت از ساده به پیچیده دارد ،مبتني بر مجموعهای از منابع است  ،مبتني بر توانايي استفاده از
منابع در شرايطي كه نیازمند اقدام تخصصي هستند ،ميباشد ،شامل توانايي مؤثر ،كارآ ،مکرر و موفق فعالیت و
عملکرد است ،بخشي از راهبرد هدفمند  ،يک پروژه و يک فعالیت جاری است .
مفهوم صالحیت هاي تخصصي
در باره صالحیت  ،درگذشته مطالب بسیاری گفته شده است و اين مفهوم مسلماً يكی از نكات مورد توجه
محققان است  .كتب مختلف تعاريف بسیاری را كه شامل ابعادی بسیار وسیع میباشند  ،گاهی مبتنی بر پايههای
- Occupational competences
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نظری متفاوت و حتی گاهی متضاد ارائه میكنند  .چنانچه منیت (6994ص )44گفته است « ...در واقع ،تعريف
واحدی از اين عبارت وجود ندارد .تعاريف بر اساس ديدگاه و كاربرد مفهوم صالحیت متفاوت هستند تا حدی
كه گاهی ناسازگار و متضاد میشوند » .

6

« داشتن يك مفهوم به معنای داشتن قدرت آن است از اين نظر كه مفهوم يك ابزار مفهومی برای حالل برخالی
مشكالت خاص است ».ری (6993ص )44معتقد است مفهوم صالالحیت يالك راهكالار نسالبتاً جديالد اسالت كاله
تصويرتدريس راساختار سازی میكندومواردمهمی راارائه مینمايداما احتمال سوءاستفاده هم بسیار اسالت .بنالابراين
تعیین كردن معنای آن مهم است .برای تعريف مفهوم ،بايد آن را با روشهاوديدگاههای گوناگون مطرح كرد.
اول ،میتوان به مفهوم صالحیت با تمركز بر خطراتی كه بايد از آنها اجتناب نمود ،مفهومی منفالی را در نظالر
گرفت .خطر اول فنیگرايی است به اين معنا كه ممكن است نظرات و فعالیت ها دچار دقت مفرط شوند .در واقالع
اگر قالب صالحیت مورد نظر صرفاً روش جديدی برای شرح همان روش مورد انتقادی كه بايد جايگزين آن شالود
باشد ،هیچ نكتهای كه فهرست دانش و مهارت را با صالحیت عوض كند ،وجود ندارد .اين نوع رويكالرد در واقالع
تغییر عبارات و اصطالحات است نه تغییر اساسی زاويه ديد.
خطر دوم اين است كه صالحیت ها با عباراتی مفهومی فرمول بندی شوند به طوری كه معنای خاصی نداشالته
باشند و تفكر و فعالیت را با جهت خاصی هدايت نكنند .در اين حالت  ،عبارات صالحیت صرفاً يكسری فرمول-
های خالی هستند كه بیانگر هیچ جهتی برای تهیه برنامههالای آموزشالی نیسالتند  .و حمالايتی بالرای ارائاله كننالدگان
آموزشی فراهم نمیكنند .پس كسانی كه مسئول فرمول بندی عبارات صالحیت آموزش معلم هستند بايد به تعريف
نوع تخصصی كه بايد آموزش داده شود ،فكر كنند.
يك روش ديگر برای افزايش درك ما از مفهوم صالحیت در نظالر گالرفتن آنچاله صالالحیت نیسالت اسالت.
رويكرد صالحیت گرا از اين نظر كه با مفهوم تدريس و فرمول بندی برنامه به عنوان انتقال دانش دستهبنالدی شالده،
1
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متضاد و بحث برانگیز است .در رويكرد جديد ،بازيگران بايد واقعاً با هم به عنوان يك تیم كار كنند تا برنامالههالای
مطالعه را تهیه و آماده كنند .پس رويكرد قابلیتگرا بر تصويری مجرد و دقیالق از تالدريس تأكیالد دارد .صالالحیت
همیشه صالحیت اقدام است« :مجموعهای از دانش هیچگاه ،صالحیت اقدام نبوده است».
تعریف صالحیت تخصصي در تدریس
صالحیت تخصصی می تواند به معنای كسب مهارتهای مشخص  ،جريانات عادی  .يا روش هايی باشد كه
نتايج منظم و شناخته شده به بار می آورند  .تعداد نسبتاً كمی از اين روش ها داريم كه به معلمان كارآموز
بیاموزيم  .به موجب صالحیت تخصصی فرض می شود كه تدريس مستلزم آن است كه پیوسته به حل مسائل
اقدام شود  .دانش آموزان از لحاظ عاليق  ،انگیزه ها  ،استعدادها و درجه يادگیری بسیار متفاوتند  .با قبول وجود
هدف های مختلف آموزشی كه بايد تحقق يابند  ،گوناگونی افرادی كه بايد به يادگیری بپردازند  ،بعید است كه
روش های تدريس و راهنمايی يكسان برای همه دانشجويان كارساز باشد  .منتها  ،يك روش آموزشی ويژه می
تواند برای گروهی  ،كالسی يا نوعی دانش آموزان عملی باشد  .در نتیجه  ،معلم بايد در يك حالت پیچیده و
تطبیقی درگیر گشودن مسايل شود .
صالحیت ممكن است به عنوان مهارت در حل مسايل و تصمیم گیری آموخته شود  ،كه آن مربوط به
ارزشیابی مهارت يك معلم است  .ما می خواهیم بدانیم چگونه معلم شرايط يادگیری را در نظر می آورد  ،با چه
نوع مسايلی درگیر می شود  .چه پیشنهادی برای حل اين مسايل دارد و چطور روش قديمی برای تحقق يافتن
يك تدبیر آموزشی ويژه اتخاذ كرده است .
كسب مه ارتهای ويژه  ،واجد جنبه داوری و مهارت در حل مسائل و تصمیم گیری  ،توانايی استفاده از
روش های گوناگون تدريس برای گروههای دانش آموزی با عاليق  ،انگیزه ها  ،استعداد ها و درجات يادگیری
متفاوت است .
مشخصات مفهوم صالحیت
مشخصات خاصی در منابع گوناگون  ،شناسايی و تعیین شدهاند و برخی از آنها در درك مفهوم صالحیت
بسیار مهم هستند  ،كه می توان با استفاده از همان منابع  ،آنها را به شرح زير طبقه بندی كرد :
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 -1صالحیت در زمینههاي واقعي وجود دارد.

هر فعالیت يا تفكری يك زمینه دارد .پس بود يا نبود زمینه را نمیتوان به عنوان ابزاری برای تمايز قائل شالدن
میان صالحیت و مهارت به كار برد .هر چند ،زمینه را میتوان برحسب شباهت آن با وضالعیت تخصصالی واقعالی
شرح داد و معیار شباهت را میتوان برای تمايز میان صالحیت و مهارت به كار برد .برخالف مهارتها كه میتوان
آنها را در وضعیتی كه تنها تعداد خاصی از متغیرها وجود دارند ،به كار برد ،صالحیت ها مبتنی بر زمیناله هسالتند از
اين نظر كه تمامی محدوديتهای واقعی بايد به حساب آورده شوند .لی بوترف6997( 6ص )41بین صالحیت ها و
مهارتها بر اساس بود يا نبود مجموعهای از متغیرهای فعالیت ،تمايز قائل میشود ،در غیر اينصورت ،اين عبالارات
تقريباً مترادف هستند .صالحیتها در وضعیتهای تخصصی اجرا میشوند در حالی كه مهارتها اقداماتی هسالتند
كه در زمینهای كنترل شده يا تا حدی مصنوعی رخ می دهند.
 -صالحیت یک روند پیشرفت از ساده به پیچیده است.

با استفاده از زمینه واقعی به عنوان يك عامل متمايز ،میتوان ابهامی كه در كار بسیاری از مؤلفان مبنی بر ايالن
ادعا كه صالحیت عمومیتر از مهارت است ،را از بین برد .مثالً ری (6991ص )41مالیگويالد كاله صالالحیت هالای
رفتاری در همان سطح مهارتها هستند« .توانايی دستهبندی اسامی مشخص باله ترتیالب الفبالايی» يالك صالالحیت
رفتاری است به عبارت ديگر يك مهارت است .بنابراين صالحیت را میتوان در همان سطح سادگی يالك مهالارت
در نظر گرفت ،درست همانطور كه مهارت را میتوان در سطح باالی پیچیدگی قرار دارد و ممكن است برای اجالرا
نیازمند مهارتهای سطح پايین تر باشد .تفاوت بین صالحیت و مهارت بیشتر در بود يا نبود زمینالهای واقعالی كاله
شامل تمامی متغیرهای فعالیت تخصصی میشوند است از اين ديدگاه ،اين استدالل كه صالحیت ها حتماً پیچیده و
مهارتها ساده هستند داليل كافی برای تمايز قائل شدن میان اين دو نیستند .هر چنالد ،در حالالت صالالحیت هالای
اولیه آموزش معلم ،يك سطح میانی الزم است ،تا از فهرستهای طوالنی بیانات صالحیت هالا كاله آنقالدر عمالومی
هستند كه در هدايت عملكرد هیچ فايدهای ندارند ،اجتناب شود.
1
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 -صالحیت مبتني بر مجموعهاي از منابع است.

لنوير6999( 1ص )47معتقد است افراد با صالحیت ،منابع را در يك زمینه فعالیت شناسالايی كالرده و باله كالار
میبرند .منابع مورد نظر ممكن است دانش ،مهارتها ،گرايشها و ديگر صالحیت های خاصتالر قابالل كالاربرد در
شرايط خاص باشند .مهم است به خاطر داشته باشیم كه صالحیتها صرفاً منابع مشخصی نیستند .منابع مشخص را
میتوان در يك محیط فردی يافت .در حالی كه افراد با صالحیت اين منابع را به كار میبرنالد ،صالالحیت آنهالا باله
بیش از آنها وابسته است .صالحیت صرفاً يك دانش ،مهارت يا گرايش خاص نیست بلكه وقتی فردی اين منابع را
برای انجام فعالیت به كار میبرد ،بیان میشود.
ضمناً ،در حالی كه مهارت میتواند بدون دانش زيربنايی خود وجود داشته باشد ،صالحیت ضالرورتاً نیازمنالد
دانش اقدام انجام شده است .يك آجرچین كه میتواند اقدامات خاص را انجام دهد اما نمیتواند دانش زيربنايی را
شرح دهد را میتوان ماهر دانست اما نه قابل .همانگونه كه دانش مهارت را تضمین نمیكند ،مهارت هم صالالحیت
تخصص راتضمین نمیكند .صرفنظركردن از اهمیت دانش در صالحیت غیرممكن است .مالا معلمالان را اثالر گالذار
میخوانیم دقیقاً چون آنها مخزن دانش خود را صرف ديگران میكنند .ما آنها را منتقد مینامیم چالون مالیتواننالد از
اين دانش به عقب بازگردند و آن را مطابق با نیاز خود دستهبندی و سازماندهی كنند.
 -4صالحيت مبتنی بر توانايی استفاده از منابع در موقعيتهای نيازمند اقدام تخصصی است.

در حالی كه افراد بايد دانش ،مهارت و گرايش در حوزه منابع خود داشته باشند تا قابل(باصالالحیت) شالناخته
شوند ،صالحیت همچنین نیازمند يك عنصر اضافی به نام زمینه است .فرد ماهر میتواند منابع را به كار گیرد ولی
فرد قابل و با صالحیت می تواند اين كار را در يك زمان و فضای مشخص و نه صرفاً در شالرايط كنتالرل شالده يالا
شبیهسازی شده ،انجام دهد .شرط زمینه يعنی اين كه افراد قابل بايد در دل كار بتواننالد نیازهالا و محالدوديتهالای

1

- Lenoyer
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وضعیت را شناسايی نمايند ،منابع موجود را تعیین نمايند و با تركیب نمودن و هماهنگ ساختن آن منابع به شكلی
كه برای وضعیت موجود مناسب و مؤثر است ،اقدام نمايند .بنابراين صالحیت در توانايی ساخت و نه اجرا نهفتاله
است .توانايی فعالیت و اقدام در دل لحظه نیازمند قضاوت ،حضور ذهن و چابكی است .پس معلمالان را مالیتالوان
مفسر نامید از اين نظر كه آنها يك وضعیت را به شكلی خاص میخوانند ،به آن معنا میدهند و در صالورت لالزوم
تدبیر كرده و ابتكار به خرج میدهند تا با آن رويارويی نمايند.
 -5صالحيت ،بخشی از رويکرد هدفمند است.

صالحیت به عنوان عملكرد به افراد امكان كسب اهالداف مطلالوب را مالیدهالد .معلمالان مسالئول كمالك باله
دانشجويان برای توسعه قابلیتهای خاص و نشر دانش ،مهارت ،ارزش و گرايشاتی كه جامعه حیاتی مالیدانالد ،در
آنها هستند « .صالحیت فراتر از يك مجموعه حركات مرئی و ملموس است ،صالحیت اقدامی در دنیاست كاله بالا
كاربرد اجتماعی يا فنی آن تعريف میشود به عبارت ديگر يك كاربرد عملی دارد( .ری6993 ،ص)47
 -6صالحيت يک عملکرد موفق ،مؤثر ،کارا و مکرر است.

تام6997(1ص)41بیان می دارد صالحیت امكان فعالیتی است كه به وسیله آن مشكالت خاص يالك وضالعیت
مشخص را میتوان شناسايی و حل كرد .در يك زمینه واقعی ،صالحیت خود را به عنوان يك عملكرد موفق ،مؤثر
و كارا و آنی متجلی میسازد .صالحیت همچنین مكرراً در وضعیتهای مختلف اعمال میشود و لذا نشان میدهد
كه مهارت پايدار است .كارايی و اثربخشی يك فرد قابل ،نتیجه شانس و احتمال و موقتی نیسالت .افالراد قابالل و بالا
صالحیت عملكردی مؤثر دارند ،به عبارت ديگر طبق استانداردهای مورد انتظار .هرچند ،روشهای مختلفالی بالرای
كسب اهداف وجود دارد .روشهای مختلفی را میتوان به كار برد كه برخی مؤثرتر از سايرين هستند .كارايی يالك
متخصص را میتوان نوعی ايده آل دانست .هرچند ،كارايی واقعی يك فرد قابل ،ضرورتاً قابل قیاس با كارايی يالك
متخصص نیست .فرد با صالحیت كسی است كه میتواند منابع را در دل لحظه به كار برد همانطور كه يك حرفهای
1
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واقعی در وضعیتی مشابه انجام میدهد .پس بايد آستانه عملكرد را نه بر اساس مدل تخصص بلكه مطابق بالا آنچاله
میتوان به طور معقول از يك حرفهای انتظار داشت كه در شرايط معقول انجام دهد ،تعیین كرد .مسلماً ،پالس نبايالد
از معلمان تازه فارغ التحصیل انتظار داشت كه عملكردی در همان سطح متخصص يا معلمان مجرب داشالته باشالند
بلكه بايد از آنها انتظار عملكرد در همان سطحی كه به طور معقول از فردی كه تازه به عنوان يك معلالم شالروع باله
كار نموده ،انتظار میرود ،داشت .فعالیتی كه توام باصالحیت است هم مؤثرهم آنی وهمچنین موفق اسالت .بنالابراين
يك فرد دارای صالحیت آنقدر خوب آموخته است كه می تواند فعالیت را به سرعت و با صرفهجويی و بهالرهوری
ابزار انجام دهد.
 -7صالحيت يک کار درحال پيشرفت و يک فعاليت جاری است.

چنانچه قبالً ذكر شد ،صالحیت ها يك روند پیشرفت از ساده به پیچیده را دنبال میكنند .در بالاالترين سالطح
پیچیدگی ،هدف پیشنهادی نقطه پايانی ندارد .مثالً ،هیچ كس تا به حال به صورت قطعی و كلالی صالالحیت تفكالر
اساسی را كسب نكرده است .پس صالحیت را بايد به عنوان يك كار در حال پیشرفت ،بیشتر يك فعالیت جاری تا
يك هدف قابل كسب در نظر گرفت مگر اين كه كامال جنبه عمومی داشته باشد( همان منبع).
رویکرد هاي صالحیت
ويجل ومولدر ( ) 111كه رويكردهای صالحیت را به سه گالروه  :رفتالارگرای  ،عمالومی و شالناختی تقسالیم
كردند  ،يادآور شدند  :رويكرد های صالحیت مك كلند ( )6993كه بررويكرد رفتالارگرا تأكیالد دارد  ،اسالتفاده از
مفهوم صالحیت به جای مفهوم هوش را در تست حمايت كرد و نشالان داد چگوناله بالا اسالتفاده از مصالاحبه هالای
رفتاری رويداد می توان صالحیت ها را شناسايی كرد.
رويكرد رفتارگرا به اين دلیل داللت های ضمنی آمريكايی بسیاری دارد كه منشآ نظريه شرطی شدن عامل  ،در
اياالت متحده آمريكا بوده است ؛ اما برای دولتی كه رويكرد رفتارگرا  ،رويكرد عادی آمريكايی است  ،بیش از حد
ساده شده تا اين رويكرد و ديدگاه های ديگر به طور گسترده ای در خارج از شمال امريكا استفاده شده اسالت (باله
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عنوان مثال رويكرد انسانی به توسعه  ،آموزش و يادگیری) .اين رويكرد  ،روند آموزش عالی دراروپا است كه گفته
شده  ،مدل رفتارگرايی براساس صالحیت است ( ويجل و مولدر به نقل از هايلند .ای  .جی ) 111 ،

6

گونسزی و همكاران ( )6991فرم های متنوع صالحیت های عمالومی را تايیالد كالرده كاله باله چهالار چالوب و
محتوای محل كار بستگی دارد .
هاگر (  )6993معتقداست صالحیت های عمومی دو ويژگی بسیار مهم دارند  :اول  ،توجه مستقیم و خدمت
آنها بر روی رويكرد های گسترده تر صالحیت است و دوم  ،آنهالا باله تغییالرات محتالوايی كالار حسالاس هسالتند .
صالحیت  ،در اين حس  ،بیشتر در يك چهار چوب عملكرد كلی است كه اين چهار چوب به يك محتوای ويژه و
مناسب اختصاص دارد  .پژوهش درقالب ابعاد پنج گانه شخصیتی  ،ابتدا به توضیح دقیق انواع عملكالرد شالغل مالی
پردازد (باريك و مونت  ، )6996،و نیز پژوهش در مهارت های عمومی وپايه درزمینه توسعه برنامه درسی (مولدر
 6939 ،؛ نیجوف ومولدر 6939 ،؛ مولدرو سیج سن  4)6991،تصاويرمناسبی ازرويكرد عمومی هستند.
در رويكرد شناختی  ،تعريف صالحیت شامل همه منابع ذهنی است كه در وظايف اصلی افراد استفاده شده و
منجر به كسب دانش و دستیابی به عملكرد خوب می شود (وينرت. ) 116 ، 5
اين رويكرد است كه اغلب مورد استفاده قرارمی گیرد .در كنار توانالايی هالای ذهنالی ،رويكردهالای شالناختی
كالسیك  ،با تمركز بر صالحیت های شناختی عمومی شالامل مالدل هالای روانالی هالوش انسالانی  ،مالدل پالردازش
اطالعات و مدل پیاژه ای رشد شناختی  ،با تفسیر دقیق تری از اين رويكرد شناختی برصالالحیت هالای تخصصالی،
تمركزدارد  .اين صالحیت های تخصصی شده به يك خوشه پیش نیازهای شناختی وابسته است كه افراد بايد واجد
اجرای خوب در يك منطقه خاص باشند  .تفسالیری ديگالر از رويكالرد شالناختی مربالوط باله تفالاوت صالالحیت و

1

- e.g. Hyland,
- Hager,
- Barrick & Mount,
4
- Mulder; Nijhof & Mulder; Mulder & Thijsen,
5
- winert
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عملكرداست  ،كه اولین بار توسط چامسكی )6931( 1تاكید شده است  .او مهارت زبانی را به عنوان يالك توانالايی
برای به دست آوردن زبان مادری تعريف كرد ؛ اين است قانون مبتنی بالر يالادگیری زبالان  :اسالتفاده از زبالان بالرای
عملكرد زبانی الزم است.
ويجل  ،مولدرو كالینز (  ) 6111معتقدند كه در حال حاضر مفهوم صالحیت  -عملكرد به طور انكار
ناپذيری گسترش يافته و صالحیت ها ی ' اجتماعی' يا 'عاطفی' را نیز در برگرفته است  ،به گونه ای كه '
صالحیت' جايگزين اصطالح اصلی ' ،هوش' شده است  .الزم به گفتن است كه توسعه رويكرد شناختی
صالحیت درهم جواری بارويكرد اجتماعی – سازنده ازسوی هودكینسون و ال سیت ( )6991حمايت شده
است كه خطوط راهنمای اصلی برای حمايت ازتوسعه آموزش مبتنی برصالحیت است  .هدف استفاده موثراز
خطوط راهنمای اصلی صالحیت ها در آموزش توسط جنبه های اساسی زيراز قبیل  :اهمیت زياد مشاوره ،
گفتگوی مستمر بین دانش آموز و مربی  ،ضرورت عملكرد در تمرين و همچنین وظايف چند رشته ای دانش
آموز برای غالب آمدن برآنها  ،به طور كلی  ،فشارهای رويكرداجتماعی -سازنده است  .شباهت بین صالحیت ها
ی مورد نیاز برای عملكرد موفق در جامعه ( مانند يادگیری مهارت  ،همكاری  ،حل مسئله  ،پردازش اطالعات ،
مقابله با عدم اطمینان  ،تصمیم گیری بر اساس اطالعات ناقص  ،ارزيابی ريسك) و توسعه صالحیت های
مشترك ( به عنوان مترادف يادگیری اجتماعی – سازنده ) ما در اينجا نیاز به اضافه كردن صالحیت های ديگر نیز
داريم  ،زيرا كه  ،در درون اين رويكردهای سازنده يادگیری  ،دوباره تنوع گسترده ای ازمفهوم سازی (در ادراك)
به وجود می آيد  .اما اين نظريه ها در ويژگیهای مشترك سهم دارند ؛ به عنوان مثال به مدل های نوآورانه جوامع
نشر دانش مراجعه كنید  .پائوالو همكاران ( . ) 114كار نوناكا وتاكه اوشی ( 4) 6991در خلق دانش  ،با تاكید
بر اهمیت تعامل بین دانش ضمنی و صريح  ،گسترش نظريه يادگیری انگستوم ( 1)6991 ، 6937و مدل بری آيتر
(  1) 11در ساختمان دانش .آنها نتیجه گرفتند كه بین اين نظريه ها شباهت های عمده ای وجود دارد .كار بیلت
1

- Chomsky
- Hodkinson and Issitt,1995
- Paavola et al.
4
- Nonaka and Takeuchi
5
- Engestom
6
- Bereiter
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( )6994و آل بیلت و همكاران (  6) 11را میتوان در اينجا به عنوان داشتن يك شخصیت اجتماعی -سازنده در
اين آزمون ساخت دانش درمحل كار با تمركز بر نمايندگی شخصی در زمینه های اجتماعی و سازمانی نام برد.
ارتباط هوش هیجاني و صالحیت

2

پیتر سالوی(  ) 11معتقد است كه هوش هیجانی به معنای نوعی پردازش اطالعات هیجانی است كه شامل
ارزيابی صحیح هیجان در خود و ديگران و بیان و ابراز مناسب و تنظیم سازگارانه آنهاست به گونه ای كه منجر
به بهبود جريان زندگی فرد شود  .هوش هیجانی تحولی جديد در فهم رابطه ی عقل و هیجان است .شناخت
هیجانات خود ،اداره كردن هیجانات ،بر انگیختن خود ،تشخیص هیجانات و كنترل روابط و در بیانی ديگر هوش
هیجانی به عنوان صالحیت های شناختی تعريف شده است .
امینی  ،محمد وخدمتكار  ،محبوبه ( )6 39صالحیت های هوش هیجانی را به شرح زيراحصاء كرده اند :
• روابط درون فردی :ويژگیهايی مانند خود شكوفايی،استقالل و خود آگاهی
• روابط بین فردی :شايستگیهايی مانند مسؤلیت اجتماعی
• سازش پذيری :ويژگیهايی از قبیل حل مسئله و واقعیت آزمايی
• مديريت فشار روانی كه كنترل تكانش و تحمل روانی را در بر می گیرد.
• خُلق كلی كه شامل شادمانی و خوش بینی است
هوش هیجاني در عرصه تعلیم و تربیت

• ازدودهه ی گذشته به نقشی كه هیجان پذيری واحساسات درتعلیم وتربیت ايفا می كند پی برده شد
• طرح رشد صالحیت های هیجانی درمعلمان ودانش آموزان
• طرح هوش هیجانی درعرصه علم  :به عنوان يكی ازصالحیت های تعیین كننده نوآوری وخالقیت،
رهبری موثر،سازگاری هیجانی ،نشاط فردی،موفقیت درزندگی وارتباطات بین فردی درمراحل مختلف زندگی
توانایي هاي ایجاد شده توسط هوش هیجاني

• توانايی اظهار كردن احساسات در مسیری سالم و مفید
• شناخت و گرامی داشتن خود
1

- Billett and Billett et al
-1

امینی  ،محمد و خدمتكار  ،محبوبه ( .) 6 39
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• توانايی ارتباط بر قرار كردن مؤثر
• توانايی ايجاد تغییر زمانی كه الزم است
• توانايی از عهده بر آمدن وظايف و مديريت فشار های روزانه
• حل مسأله و گرفتن تصمیم صحیح
• مديريت خود برای رسیدن به اهداف
تأثیر صالحیت هیجاني در یادگیري

• ايجاد شرايط مناسب برای رشد شناختی خود ودانش آموزان
• توانايی استفاده ازيادگیری هیجانی و اجتماعی به عنوان يك پیش نیازی برای پیشرفت تحصیلی
• ايجاد يادگیری پايدار
• يادگیری بهتر و ايجاد عالقه به درس
تأثیر صالحیت هیجاني در اخالق

• كاهش رفتارهای پرخاشگرانه
• رضايتمندی بیشتر
• كاهش حاالت هیجانی منفی
• كاهش نزاع و در گیری با ساير دانش آموزان
• مقابله ی اثربخش با مشكالت و نیز سازگاری و انطباق
تأثیر صالحیت هیجاني در جو كالس

• كاهش مشكالت انضباطی و میزان غیبت از مدرسه
• ايجاد جو مثبت در كالس
• ايجاد محیط امن و مطلوبی برای رشد و يادگیری
• شاد بودن و آرامش دانش آموزان
• دانش آموز محوری و تمركز بر گفتگو .
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صالحیت هاي مغفول دربرنامه هاي درسي تربیت معلم
عباباف ( )6 39به اين سئوال « :چرامعلم به یادگیري صالحیت هیجاني نیاز دارد ؟» چنین پاسخ می دهد :
• حرفه آموزش يكی از پراسترس ترين شغل هاست .
• وظايف چند گانه  ،پیچیده و متغیری از معلم مورد انتظار است .
• برنامه درسی جديد و تاكید بر يادگیرنده محوری و روشهای تدريس مشاركتی .
• وظیفه معلم برای تنظیم هیجانات خود با دانش آموزان  ،والدين  ،همكاران و مدير .
• عدم قدرت كنترل معلم بر:حقوق  ،میزان تدريس  ،تشريفات اداری  ،اندازه كالس  ،رفتاردانش آموز
وی صالحیت های معلمان را :
در حوزه دانش  ،شامل  :دانش موضوعی  ،روانشناسی  ،برنامه درسی و جامعه شناسی ارتباطات
درحوزه رويكردهای ياددهی – يادگیری به نقل از برد وويلسون (  ) 111شامل  :شرايط يادگیری ،
فعالیت های يادگیری  ،برانگیختن حواس  ،توجه به هیجانات ( هوش هیجانی ) ومديريت جوهیجانی  ،شكل
های هوش  ،نظريه های يادگیری و نیز با تأكید برمديريت كالس داری ومهارت های ارتباطی وتكنیك های
ارتباط كالمی وغیر كالمی و نیز استفاده از رويكردهای نوين مثل  :تسهیل در خودآموزی  ،يادگیری مسئله محور
( ، ) pblآنالين و برخط ( . ) bl
در حوزه سنجش  :معلم يك مشاركت كننده فكور است نه يك كنترل كننده كه بايستی از انواع سنجش اعم از
عملكرد  ،موثق ( نمونه كارها  ،ارائه ها  ،عملكرد  ،گزارش های يادگیری وتجارب )  ،سالنجش مسالتمر  ،گالزارش
پیشرفت  ،ارزشیابی مدون و خود سنجی .
در حوزه ارزش ها  ،گرايش ها  ،انگیزش وهوش  ،معلم امروز با نقش های پیچیده وچندگانه سالروكار دارد ،
بنابراين بايستی بر ارزش های اخالقی مثل  :تقوا  ،صداقت  ،امانتداری  ،عدالت وشجاعت  ،داوری های عادالناله ،
بصیرت  ،فهم وتوانمندی هوشی  ،متعهد به دانستن چیستی وچرايی در عملكرد  ،دارای فضیلت معنوی وشخصیت
پايدار  ،تفكر قبل از پیش بینی و پژوهنده .
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مفهوم آموزش مبتني برصالحیت

جهت بسط و گسترش مفهوم مورد نظر در پژوهش حاضر می توان از مفهوم آموزش مبتنی بر صالحیت نیز
استفاده نمود .در طول دهه " 6971جنبش صالحیت " 6به وسیله تحلیلهای مفصل از جنبههای رفتاری مختلف
وظايف حرفهای توصیف شد .وظايف حرفهای در بخشهای صالحیت خاص تشريح شد .اين امر منجر به
لیست بلندی از عناصر رفتاری طبقه بندی شد  .آموزش مبتنی بر صالحیت ابتدا با رفتارگرايی ،يادگیری در حد
صالحیت و تدريس تعديلی 4مربوط بود (مولدر .) 114 ،اين رويكرد منجر به امری غیر سودمند شد .امری كه
منجر به كاهش عالقه به جنبش اصلی صالحیت در دهه  6931شد (مولدر .) 11 ،در استرالیا و انگلستان،
آموزش مبتنی بر صالحیت به عنوان بخش اصلی برنامههای اصالح كار آموزی ملی در نظر گرفته شد .در استرالیا،
چارچوب ملی كارآموزی 1برای افزايش صالحیت های استرالیايیها در بازار (بازرگانی) تدوين شده است (ولد،
 .)6999بر اساس نظر ولد هم اكنون اصالح در استرالیا در دو جهت وسیع در حال ايجاد است وآن اصالح بنیادی
نظام استرالیايی استاد -شاگردی و كارآموزی 1و انتقال از دبیرستان 7است  .به نظر او  ،استرالیا و انگلیس دارای
شباهتهای زيادی در روش و كاربرد و موضع رفتار گرايانه منطبق با كار آموزی مبتنی بر صالحیت هستند .هر
دو سیستم مبتنی بر رويكرد رفتارگرايانه به صالحیت هستند .اگر چه تحقیقات در صدد كشف مفاهیم كلیتر از
صالحیت هستند ،اما به نظر میرسد به طور كلی عمالً قابل كاربردنیستند (ولد ،6999 ،صص.)4 3-4 9 .سابقه
آموزش مبتنی برصالحیت 3و كارآموزی 9به دهه های  6911و  6971مربوط است كه در اثر انتشارات مختلفی در
در زمینهی كارآموزی سازمانی مبتنی بر صالحیت  61و تربیت معلم مبتنی بر صالحیت  66در اياالت متحدهی

1. Competency movement
. Fragmentized behavioral elements
. Mastery learning
4. Modular teaching
5. National Training Framework
6. Australian System for Apprenticeships and Traineeship
1. Transformation of upper secondary school
8. competence-based education
9. training
11. Competence-based organizational training
11. Competence-based teacher training
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امريكا مورد توجه قرار گرفت  .گرانت 6و همكاران ( )6979در مطالعهای در زمینهی مهارت با تحلیلی انتقادی از
اصالحات مبتنی بر صالحیت در آموزش عالی به اين نتیجه رسیدند كه صالحیت واژهی وسیعی است وبرنامه-
های آموزش مبتنی برصالحیتی كه اووهمكارانش مورد مطالعه قرار دادند با توجه به جهتگیری نظری ،حیطه،
اهداف و تمركز عملیشان بسیار متنوع بودند (همچنین مولدر .) 114 ،گرانت وهمكاران آموزش مبتنی
برصالحیت رابه اين صورت تعريف كردهاند :آموزش مبتنی برصالحیت آموزشی است كه يك برنامهی درسی
ازتحلیل يك نقش واقعی وديدگاه درجامعهی مدرن را هدايت میكند و تالش میكند تا پیشرفت دانشآموزان
رابراساس عملكردشان در بعضی يا همهی جنبههايی كه نقش دارندروشن كند (گرانت و همكاران ،ص )1 .اين
نوع صالحیت ها را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:
صالحیت هاي ابزاري  :اين نوع صالحیت خود توانايی های زيادی را در بر می گیرد :
• توانايیهای شناختی  :توانايی درك و دستكاری كردن عقايد .
• دستكاری محیط توسط تنظیم زمان و راهبردهای يادگیری ،تصمیمگیری و حل مسايل.
• مهارتهای تكنولوژيكی و مديريت كار برد ابزارهای ديجیتالی  ،محاسبه و نظامهای اطالعات.
• مهارتهای زبانشناختی مثل رابطهی شفاهی و كتبی يا زبان دوم.
 -2صالحیت هاي درون فردي :4توانايیهای فردی  ،توانايی بیان احساسات فردی را مورد توجه قرار میدهد
دهد و مهارتهای اجتماعی مثل ارتباطات درون فردی ،كار گروهی يا يك نگرش فعال به منظور باله دسالت آوردن
تعهد اجتماعی و اخالقی .اين مهارتها  ،فرايندهای تعامل اجتماعی و همكاری را تقويت میكند.
 صالحیت هاي نظاممند : 1اين نوع صالحیت شامل مهارتها و توانايیهايی است كه كل نظالامهالا را مالوردتوجه قرار میدهد .آنها مجموعهای از درك و فهم ،حساسیت و دانش را كه ما را قادر میسازد تا ببینیم كه چگونه
بخشهايی از كل به هم مربوط هستند .اين صالحیت ها شامل توانايی بهبود و طراحالی نظالامهالای جديالد اسالت.
صالحیت های ابزاری و درون فردی پیش نیاز صالحیت های سیستماتیكاند .آموزش مبتنی بر صالحیت نتیجه-
1. Grant
. Mulder
11. Instrumental Competencies
. Interpersonal Competences
4. Systematic Competences
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ای مبتنی برآموزش است و با نیازهای درحالال تغییالردانشآمالوزان ،معلمالان و اجتمالاع تناسالب دارد .صالالحیت -
ها،توانايی دانشآموزان به منظوركاربردتوانايیهای اساسی و موردنیازدرموسساتی كه عموماً درزندگی روزاناله بالاآن
برخوردمیكنند را توصیف میكند .بنابر اين آموزش مبتنی برصالحیت مبتنی برمجموعه نتايجی است كه منبعث از
تحلیل وظايفی است كه عموماً دانشآموزان در موقعیتهای واقعی زندگی به آنها نیاز دارند.
ارزيابي نیازهای
شركت كنندگان
انتخاب

ارزيابي میزان كسب

شايستگي ها

شايستگي
هدفگذاری
آموزش

نمودار -آموزش مبتنی بر صالحیت
منبع  :ود ل) 111( 6

ویژگي هاي برنامههاي آموزش مبتني برصالحیت عبارتند از
 )1ارايهی صالحیت های خاص و قابل اندازهگیری
) محتوا مبتنی بر اهداف فراگیر باشد ( بروندادها /صالحیت ها)
) فراگیر برنامهها را تا زمانی كه مهارت بیابد ادامه دهد.
 )4استفاده از تكنیكهای آموزشی و فعالیتهای گروهی
 )5استفاده از متون ،وسايل ،رسانهها و مواد زندگی واقعی كه منطبق با صالحیت های مورد نظر است.
 )6ارائه بازخورد فوری راجع به ارزيابی عملكرد دانشآموزان
 )1همگام كردن آهنگ آموزش با نیازهای يادگیرنده
 )8ماهرشدن يادگیرنده دريك صالحیت خاص
1

. Weddell, K
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صالحیت ها درتدریس اثرگذار
رئوف(6 31ص )61بیان می دارد كه اگر به بررسی روش های تدريس مفید و اثرگذار معلمان خالوب جهالان
بپردازيم  ،معیارهای فراوانی پیدا خواهیم كرد كه هر يك از آنها به تنهايی و جدا از معیارها  ،كه پذيرش جهانی نیز
پیدا كرده اند  ،سودمند خواهد شد  .وی معیار هايی را به شرح زير بالرای تالدريس اثالر گالذار معرفالی مالی كنالد :
دوصهههالحیت درتهههدریس اثرگهههذار « دلبسهههتگي بهههه حرفهههه معلمهههي و نگهههرش شهههاگرد مهههداري »

روزگاری گفته میشد كه اگر بدانیم معلمان حرفهای چگونه افرادی هستند يا چگونه درس مالیدهنالدمیتالوانیم در
دانشكده ها و مراكز تربیت معلم به دانشجو معلمان بیاموزيم كه شبیه آنان باشند.
تاكنون پژوهش های فراوانی در زمینه صالحیت های معلمان خوب به عمل آمده است تا راز موفقیالت آنهالا
كشف شود  ،نتیجه اين پژوهش های متعدد  ،كه هر كدام با صرف هزينه هالای بسالیار زيالاد انجالام گرفتاله اسالت ،
فهرست بلند بااليی است كه نشان دهنده ويژگی های معلمان خوب است هر چه دامناله پالژوهش هالا و تحقیقالات
وسعت زيادتری پیدا كرده است ،فهرست صالحیت های معلمان هم عريض تر و طويل تر شده است.
ولی از آنجا كه معلمان مختلف در موقعیت های گوناگون رفتارهای متفاوت نشان داده اند  ،نتايج به دست آمده
مايوس كننده شده است  .تا آنجا كه برخی از محققان اعتراف كرده اند كه هالیچ قالانون و هالیچ روش خاصالی كاله
منحصرا صالحیت و صالحیت معلمان خوب را بیان كند وجود ندارد.
پرداختن به صالحیت ها درتربیت معلم  ،با مشكالتی بس پیچیده همراه است و قبل از هر چیز بايد اعتراف كرد
كه نمونه سازی از روش های معلمان كارآزموده و مجرب تصور باطلی است  .چون هیچ يك از شالیوه هالای آنالان
برای فرد ديگری قابل تقلید نیست و هرگز نمی توان از میان آنها الگوی استوار و پابرجا را نشانه گرفت.
برخی از پژوهشگران به اين فكر افتاده اند كه شايد مطالعه در زمینه « صالحیت های عام» نتايج بهتری به دست
دهد  .در تالش هايی كه در اين راه به عمل آمد  ،بیش از هرچیز رفتار معلمان متعدد مورد تجزياله و تحلیالل قالرار

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

6

گرفت  .با برنامه ريزی های دقیق و انتخاب كارافزارهای آموزشی ،نوع تكالیفی كه به دانش آموز داده میشد ،توجه
به پیشرفت برنامه ها ی درسی ،نحوه پاسخگويی به نیازهای دانش آموزان ،و همچنین بسیاری از فعالیت های مثبت
و منفی معلمان در كالس های درس مورد مشاهده و بررسی قرار گرفتند  .نتیجه زياد هم دلسرد كننالده نبالود چالون
پس از زحمت های طاقت فرسا و تالش های بسیار دقیق و علمی توانستند به تشخیص هالا و فرضالیه هالای نسالبتا
قابل قبولی دست يابند .از جمله جديدترين فرضیه ها برای پی بردن به صالحیت های معلمالان ايالن طالور عنالوان
شده است  :ابتدا بايد تمام جنبه های آموزشی را هدف دار كرد  ،هدف ها را واضح و آشكار بیالان داشالت  ،آنگالاه
بازدهی معلمان را اندازه گیری ( ارزشیابی )نمود.
خوشبختانه جديدترين و مقبول ترين نتايج به دست آمده در توصیف صالحیت هالای معلالم كاله در برگیرنالده
تمامی آن فهرست بلند باال نیز هست با اين دو عبارت ساده خالصه شده است :معلمی صالحیت تدريس دارد كه
«دلبستگی به حرفه معلمی» و «نگرش شاگرد مداری» داشته باشد.
صالحیت هاي منحصر به فرد (خاص)

گفته شد كه عمده ترين و قابل قبول ترين صالحیت ( صالحیت در تدريس )  ،دو ويژگی دلبسته بالودن باله
حرفه معلمی و شاگرد مداری است .اين نیز معیار آشكاری برای معلم خوب بودن به دست نمی دهد و نمی توانالد
عامل قابل اعتمادی باشد  .علت آن هم واضالح اسالت  ،دلبسالتگی باله حرفاله معلمالی و شالاگردمداری جلالوه هالای
گوناگونی دارد و در هر معلمی به نوعی تظاهر میكند .چون همان طور كه اشاره شد هر معلمی در درجه اول يالك
«انسان» است .اين حقیقت مهم ترين و تعیین كننده ترين مطلب درباره اوست.
می دانیم كه هر انسانی صالحیت های منحصر به فالردی ( خالاص ) دارد .ايالن صالالحیت هالا از آن نالوع
صالحیت هايی نیستند كه در انسان های ديگر هم يافت میشوند  .لذا هر معلمی در تدريس روش های منحصالر
به فرد«خود» را به كار میگیرد  .سنجش و اندازه گیری روش های منحصر به فرد «خالود»ش را باله كالار مالیگیالرد.
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سنج ش و اندازه گیری روش های منحصر به فرد نمی تواند عمومیت پیدا كند به خصوص كاله تظالاهر دو ويژگالی
باال ،در يك معلم ( انسان) در زمان های مختلف ،متفاوت است.
در واقع  ،روش های معلمان خوب و موفق آن قدر متعدد و بی مرز و كرانه است كه طبقه بندی و دسته بندی
آنها عملی نیست  .به همین جهت است كه تمام پژوهش هايی كه درباره «خوب درس دادن» يالا «بالد درس دادن»
انجام گرفته  ،نتوانسته روش ها و معیارهای خاصی را در اين زمینه مشخص كند .آنچه زير عنوان تدريس خوب يا
تدريس بد بیان می گردد تماما مربوط به باورهايی است كه در ذهن ها جايگزين شده انالد .چالون خالوب و بالد باله
سادگی میتوانند در شرايط خاص ،جابه جا شوند .يعنی خوب تبديل به بد و بد تبديل به خوب گردد.
مسلم است كه معلم خوب نمی تواند كسی باشد كه ازروش های مشخص و ديكته شده پیروی كنالد  .معلالم
خوب هنرمندی است كه خود وسیله رشد موثردانش آموزان راپیدا میكند و طريقه های اجرای آن رافراهم میآورد.
لذا  ،روش های منحصر به فرد معلم است كه صالحیت های او را به عنوان « خوب» يا «بد» قابل توجیه میسازد.
صالحیت خودابزاري

يك معلم خوب و تربیت شده نمی تواند المثنای نسخهای باشد كه «اصل» شناخته شده است  ،بلكه بايد قويا
از خودش «چیزی» داشته باشد  .هنرمندان اين «چیز» را «شیوه خودی» مینامند .معلم خوب راه های فراوانی بالرای
كشف خود و به كار گرفتن وجود استعداد و ذوق خود دارد و میتواند به اين اطمینان برسد كه قادر است از تمامی
عواملی كه در محیط قرار دارند به نفع حرفه اش كه متضمن پیشرفت شاگردانش باشد و همچنین در جهت رضايت
خاطر خودش استفاده كند.
دست يابی به اين مهارت نه تنها منجر به درك و لمس اجتماعی كه در آن زندگی میكند خواهد شد ،بلكاله باله
كشف استعدادهای نهفته شاگردانش نیز خواهد انجامید .شايد « خودابزاری»را در حرفاله معلمالی بتالوان ايالن طالور
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تعريف كرد « :معلم انسان منحصر به فردی است كه ياد گرفته است از وجود خودش باله نحالو شايسالته و مالوثری
استفاده كند تا پیشرفت اجتماعش را از طريق آموزش به ديگران عملی سازد»( .رووف)6 31،
صالحیت هاي كلیدي

لیگالت( 116ص ،)3معتقد است فوائد صالحیت های كلیدی بر تمام جنبه های زندگی گسترش می يابد اما در
حال حاضر تمركز ما بر نتايج استخدامی آن است ؛ كه از آن طريق  ،افرادی آماده به كار و خدمت را رواناله دنیالای
كار می كنند .برخی از فوائد صالحیت های كلیدی از اين قبیل هستند :
 ترويج و ترقی ارزش مهارت های استخدامی و حضور واضح تر آن ها در بسته های آموزشی. به رسمیت شناختن اين مهارت های مهم و با ارزش برای دانش آموزان اين فرصت را فراهم می كند تا بتوانند به پیشرفت خودشان ادامه دهند. دانش آموزان را در جهت شناخت صالحیت های خود هدايت می كند تا با اعتماد باله نفالس دربالاره آن هالابحث كند .
 به كارمندان در انتخاب فرايندها كمك می كند. تعداد فارغ التحصیالن آماده به كار افزايش می يابد . به كارفرمايان كمك می كند تا شخص مورد نظر خود را با همان مهارتهای مورد نیاز پیدا كنند.محققان با واضح كردن اهمیت صالحیت های كلیدی دوره های تحصیلی كه هم برای دانش آموزان و هم بالرای
معلمان برگزار می شود با پیشرفت قابل مالحظه ای روبرو شدند  .آينده ارزيابی اين صالحیت ها منوط باله میالزان
انرژی است كه برای پیشبرد آن صرف شود  .مساله مهمی كه در اينجا مطرح می شود طرح برنامه ای است كه بتوان
نظامی را برنامه ريزی كند كه كاربردی و عملی باشد  .هدف اين است كه صالحیت های كلیدی را هرچه بیشتر و
بهتر در معرض ديد بگذاريم ؛ اما اگر اين كار سخت و طاقت فرسا باشد قطعا ذوق و تمالايالت را از بالین خواهالد
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برد .به همین دلیل تالش های فراوانی صورت گرفته است بدين منظور كه تا آنجا كاله امكالان دارد از سالختی هالا و
مشكالت كاسته شود و منفعت ها بیشتر شود.
 -3-1-2گروه بندی صالحيت ها ی حرفه ای معلمان

.1صالحیت ها درقالب  11ویژگي یا مهارت  :تسلط دانشی ،تسلط در روشهای تربیتی ،آگاهی عمیق...
گزارش معلمان برای مدارس فردا ( يونسكو  ، 1) 111 ،از معلمان  "،ويژگیهای  :تسلط دانشی  ،تسلط
در روشهای تربیتی  ،آگاهی عمیق نسبت به فناوری  ،مشاركت جويی  ،انعطاف پذيری  ،باز بودن درتجربهها و
فعالیتهای گروهی با معلمان  ،والدين  ،جامعه ی محلی  ،انجمنهای معلمان و نظايرآن  ،متخصص حرفهای ،
الگو دهندگی  ،خبره و كارشناس و جانشینی برای والدين و حتی برای رهبران جامعه  ،مهارت در ايجاد انگیزه
برای يادگیری  ،خالقیت و مشاركت دانشآموز  ،به جای بازخوانی اطالعات و عملكرد در آزمونها و  ...را "
انتظار دارد .
 . 2صالحیت هاي حرفه اي معلمان درقالب  12مهارت

به نظر قديمی و بروج ( )6 77مهارتهای حرفهای معلم كه موضوع اصلی تحقیق آنان است ؛ به صورت
توانايیهايی تعريف میشود كه برخی از آنها به شرح زير است :
 كاربرد روشهای مناسب تدريس در دروس مختلف
 مديريت و سازماندهی كالس

 درك صحیح خصوصیات و انديشههای دانشآموزان
 ارتباط با دانشآموزان ،همكاران و اولیای دانشآموزان
 ارائه پسخوراند به طور منظم
 روزآمد كردن دانش حرفهای خود
 ارزيابی از كار خود و همچنین ارزشیابی مستمر عملكرد دانشآموزان

1

- Teachers For Tomorrow’s School

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

61

 به كارگیری روشهای اصالحی (كمك به يادگیری كودكانی كه بار اول مطالب را ياد نگرفتهاند)
 فرصت فراگیری مجدد
 ايجاد انگیزه در دانشآموزان
 ارائه آموزش همراه با مشاركت فعال دانشآموزان
 خالقیت و نوآوری
 .صالحیتهاي حرفه معلمي در  4گروه ( ديدگاه دفتر برنامه ريزی و تالیف كتب درسی )
گروه تربیت معلم دفتر برنامه ريزی و تالیف كتب درسی ( ) 6 79انواع صالحیتهای موردنظر خود را كه
در سال  6 71تهیه و تدوين كرده بود درسال  6 79بازنگری كرد و از آن تاريخ (حدود  66سال قبل ) به شرح
زير اعالم و توصیف كرده است ؛ البته درسال  6 39نیز اين صالحیت ها را مورد بازنگری مجدد قرار داد ولی
تاكنون نتیجه بازنگری دوم را اعالم نكرده است  .اين صالحیت ها عبارتند از :
 -6صالحیتهای ورودی  -صالحیتهای شناختی  -صالحیتهای عملكردی - 4اخالق حرفهای -6-صالحیتهاي ورودي

صالحیتهای قبل از ورود به دورههای تخصصی تربیت معلم شامل ويژگیهای عمومی و قابلیتهای قبل
از ورود به دورههای مختلف(كاردانی ،كارشناسی و )...است كه عبارتند از:
 -6-6اعتقاد به دين مبین اسالم يا يكی از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران. - -6سالمت جسمانی كه طبق دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكی در پذيرشمعلمان در بدو خدمت مورد بررسی قرار میگیرد.
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 - -6سالمت فكر وروان :يعنی غلبه بر بیماریهای روانی از قبیل انواع اسكیزوفرنی ،افسردگیهایمزمن ...از طريق مراجع ذی صالح كه در بدو خدمت مورد بررسی قرار میگیرد.
نگرش مثبت به تعلیم و تربیت :نگرشهای معلم نسبت به انسان و تحول او در فرآيند تعلیم و تربیت ،در
بدو خدمت بايد ا ز طريق مصاحبه مورد بررسی قرار گیرد تا بتواند در طول خدمت به ايجاد نظام با ارزشی در
مورد پیشرفت و تكامل در سطح فردی ،ملی و بین المللی كمك نمايد.
 -2-صالحیتهاي شناختي

مجموعه دانش ها ،مهارتهای فكری و شناختی است كه انتظار میرود دانشجوی تربیت معلم در پايان دوره
به آن دست يابد اين صالحیتها عبارتنداز:
 -6-2شناخت اصول وفلسفه تعلیم و تربیت - -2شناخت فلسفه ،اهداف غائی و اصول تعلیم و تربیت اسالمی - -2شناخت جامعه -4-2شناخت موضوع درسی  :معرفتهای بشريت كه به صورت رشتههای مختلف مثل فیزيك ،رياضیو ...در برنامه درسی گنجانده میشود.
 -1-2شناخت راهبردهای ياددهی – يادگیری - -صالحیتهاي عملکردي

عملكردی است كه دانشجو موضوعات آموخته شده رادرموقعیتهای جديد به كار میبرد  .در شیوههای
مختلف آموزشی مثل كاروزی  ،بازآموزی  ،خودراهبری تجلی پیدا میكند وبراين اساس صالحیت عملكردی به
صورت زير طبقه بندی شده است :
  -6-مهارتهای حرفهای ويژه  -معلم در طول فرآيند تدريس با دو مدل مهم از مهارتهای تدريسروبه رو است كه يكی مدل نظری مربوط به مهارتهای تدريس و ديگری مدل عملی مربوط به مهارتهای
تدريس است .پايه ی نظری اساس مهارت هاست ،گرچه مهارتهای تدريس در برقراری ارتباط با شاگردان در
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موقعیت تدريس به تحقق میرسد ،اما زمانی اين مهارتها توسعه میيابد كه درك كلی از مهارتهای خاص
تدريس ايجاد شده باشد.
  - -مهارت برنامه ريزی  -مهارتهای برنامه ريزی عبارت است از تشخیص نیازهای شاگردان ،تعیینهدفهای مورد نظر و تعیین فعالیتهای مناسب يادگیری مرتبط با هدف ،به عبارت ديگر برنامه ريزی ابزاری
مهم و اساسی در مهارتهای تدريس است اين ابزار هم اساس يك تدريس درست است و هم مبنايی است برای
مدلهای تصمیم گیری مربوط به تدريس  .تنها از طريق برنامه ريزی درست است كه میتوان به كنترل يادگیری
شاگردان پرداخت ،موضوعات و مواد درسی را به درستی تدوين كرد و نظم مورد نیاز يك دوره ی تحصیلی را
در كالس درس به وجود آورد .مهارت های برنامه ريزی شامل موارد زير است :
 انتخاب مواد درسی تشخیص و تعیین آنچه را كه شاگردان هم اكنون درباره ی موضوع مورد انتخاب شما میدانند. تعیین موضوعات آموزشی تعیین جريانات آموزشی(،معلم را در دست يابی به هدفها كمك خواهد كرد) تعیین چگونگی كاركرد اين جريانات بازنگری يا اصالح عملكرد خويش  - -مهارتهای عملی -در مرحله ی عملی معلم ملزم است همه آن تصمیماتی را كه در مرحله یبرنامه ريزی اتخاذكرده است اجرا نمايد مخصوصا تصمیماتی كه پیرامون روشهای تدريس ،استراتژی ها،
فعالیتهای يادگیری وارزش يابی اتخاذ شده است .مهارتهای اين مرحله شامل جلب توجه شاگردان ،عرضه ی
مطالب ،تشريح مطالب ،پرورش مهارتهای تفكر ،اقامه دلیل ،مطرح كردن سواالت با سطوح متفاوت شناختی و
دست يافتن به اهداف غايی ،ارزيابی و بازنگری تدريس است .فعالیتهای عملی يادگیری در آموزش معلمین به
صورت ،كاروزی ،بازآموزی و خود راهبردی تجلی پیدا میكند.
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  -4-مهارت تكنولوژيكی  -تكنولوژی آموزشی مجموعه ی روشها و دستورالعمل هايی است كه بااستفاده از يافتههای علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طرح ،اجرا وارزش يابی در برنامهها به كارگرفته
میشود .در اين مهارت ،بهره گیری از نرم افزارهای آموزشی و تولید مواد آموزشی در فرآيند يادگیری مورد نظر
است.
  -1-مهارت ارزشیابی  -ارزش يابی پیشرفت تحصیلی فرآيندی منظم برای تعیین و تشخیص میزانپیشرفت يادگیرندگان در رسیدن به هدفهای آموزشی است (سیف6 11،ص ) 1اين دسته ازصالحیت های
عملكردی را می توان در موارد زير خالصه كرد:
  -1-مهارتهای حرفهای ويژه مهارت برقراری ارتباط بین دانش(موضوع درس) با مهارتهای مورد نیاز يادگیرنده در طول زندگی مهارت برقراری ارتباط بین دانش( موضوع درس) با بافت جغرافیايی ،اجتماعی ،اقتصادی جامعه بازنگری در راهبردهای موجود آموزش به منظور دست يابی به راهبردهای نوين متناسب با نیازهایيادگیرنده
 توسعه ی صالحیت حرفهای به منظور به كارگیری روشهای ياديگری مشاركت جويانه توانايی طراحی آموزشی مبتنی بر فرآيند خود آموزی و خود آگاهی ايجاد روحیه ی علمی و انتقادی متناسب با رويكرد نويت آموزشی برای پذيرش تغییر و استفاده ی موثراز آن در فعالیت حرفهای
 توانايی بهره گیری از تحقیق( اقدام پژوهی) به منظور نوآوری آموزشی در فرآيند يادگیری مهارت استفاده از نظامهای ارتباطی( روزنامه ،بولتن ،رايانه ،اينترنت ،پست الكترونیك)...، مهارت به كارگیری تجارب و يافتههای علمی در فرآيند تدريس مهارت استفاده از پست الكترونیك (آموزش از راه دور) به منظور خودآموزی -توانايی عضويت فعال و معنادار در تصمیم گیریهای آموزشی و تربیتی مدرسه و جامعه محلی
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 توانايی تعیین موقعیت ،مشاهده ،تجزيه و تحلیل به منظور ارتقا و بهبود فرآيند ياديگری  -7-مهارتهای ارتباطی توانايی برقراری ارتباط با يادگیرنده از طريق گوش دادن موثر توانايی ايجاد اعتماد متقابل بین دانش آموزان و همكاران توانايی ايجاد جو اجتماعی و روانی دلگرم كننده در جريان تدريس مهارت راهنمايی تحصیلی يادگیرندگان در موقعیتهای مختلف ياديگری توانايی شناخت و گردآوری اطالعات الزم در زمینه ی هدايت تحصیلی - 4اخالق حرفه ايتجلی مطلوب گرايش ها،6فعالیت ها  ،و كنش متقابل در عملكرد معلم است كه به هنگام تعامل با دانش
آموزان با اولیاء و همكاران ظهور پیدا میكند.
صاحب نظران براين باورند كه اساسا تربیت ناظر برانسان برای انسان و در تعامل با انسانهاست .بنابراين
اساسی ترين مهارت يك معلم توانايی او در سازگاری و برقراری ارتباط موثر با انسان هاست .پس توجه به ابعاد
نظری و عملی اخالق حرفهای در تدوين برنامههای درسی تربیت معلم يك ضرورت است.
 . 4صالحیت هاي حرفه اي معلمان درقالب  26توانایي
دانش پژوه (  )6 3از قول سه منبع 4مهارتهای حرفهای را اين چنین تعريف كرده است  :مهارتهای حرفه
ای به صورت توانايی معلم در زمینههای زيرتعريف و از طريق « مشاهده رفتار»  « ،پرسشنامه مدير» و «پرسشنامه
معلم» ارزيابی میگردد .از آن جمله توانايی معلم در :
 برقراری ارتباط با دانشآموز (انتقال -گفتگو و روبرو شدن با دانشآموز)
 ايجاد نگرش انتقادی در دانشآموزان به منظور توسعة قوة تشخیص آنان
 تقويت حس كنجكاوی يا روحیه انتقادی در دانشآموزان
- 6گرايش ها :نگرشها و تلقیاتی است كه میان افراد و درون گروهها به وجود میآيند .اين مفاهیم با وجود مجزا بودن«رابطه تنگاتنگ دارند»Attitudes.
 فعالیت ها :مجموعه رفتاری است كه از سوی فرد به هنگام انجام وظايف يا مسولیتها بروز میكندActivities. -كنشهای متقابل :رفتاری كه در حین ان جام وظايف در ارتباط با گروه دانش آموزان ،همكاران و اولیاء در میان افراد بروز میكندInteraction.

 - 4دلور  ،ژاك (  ، ) 6 71مهرمحمدی  ،محمود ( )6 79و جويس و امیل كالهون ( . ) 6 31
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 هدايت و راهنمايی دانشآموزان به عنوان تسهیل كننده فرايند يادگیری
 استفاده از روشهای نوين و خالق در امر تدريس
 شركت دادن دانشآموزان در فعالیتهای يادگیری -ياددهی كالس درس
 فراهم كردن فرصت تمرين و به كار بستن آموختهها در فعالیتهای خارج از مدرسه
 ارزشیابی مستمر عملكرد دانشآموزان
 پرورش خالقیت دانشآموزان از طريق راهنمايی در تعیین تكالیف خالق برای آنان
 برانگیختن دانشآموزان به تفكر از طريق پرسش و پاسخ در كالس
 استفاده از رسانههای مدرن (در صورت وجود)
 بازخورد به دانشآموزان  ،برای بهبوديادگیری ازطريق تصحیح وارزشیابی تكالیف خارج از مدرسه
 شركت دادن دانشآموزان در اداره كالس
 فرصت تجربه اندوزی به دانشآموزان از طريق دخالت در كارهای عملی
 راهنمايی فردی به دانشآموزان در امر يادگیری
 همكاری با معلمان و اولیای دانشآموزان در جهت بهبود امر يادگیری دانشآموزان
 به روزكردن دانش حرفهای خودازطريق شركت درگردهمايیهاونشستهای علمی ومطالعه
 توجه به تفاوتهای فردی دانشآموزان در تعیین تكالیف درسی برای آنان
 مطرح كردن پرسشهای مناسب در مراحل تدريس برای به تفكر واداشتن دانشآموزان
 توجه به گفتهها و اظهار نظرهای دانشآموزان
 فرصت دادن به دانشآموزان برای مطرح كردن سؤالهای خود
 اجتناب از سخنرانی يك طرفه و بدون جلب مشاركت دانشآموزان
 ربط دادن مواد درسی به تجربه روزانه دانشآموزان
 استفاده كافی از وسايل كمك آموزشی برای ارائه بهتر درس و رسیدن به اهداف تعیین شده
 جمع بندی و نتیجه گیری از درس
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 سنجش نتايج پیشرفت دانشآموزان و مقايسه آن با اهداف تعیین شده و توضیح علل احتمالی ناهمگرايی
بین آنها در صورت لزوم .
 .5صالحیت هاي حرفه اي معلمان در الگوهاي غیر متمركز و فعال
سلسبیلی (  )6 3صالحیتهای حرفهای معلمان را در الگوی غیرمتمركز برنامه ريزی درسی به چهار گروه
دانشو آگاهی دربارة « موضوع درسی ،برنامه درسی ،روان شناسی يادگیری و روشهای ارزشیابی» و در الگوی
روشهای تدريس فعال « منزلت اجتماعی تقلیل يافتة حرفة معلمی ،محتوای سنتی آموزشهای دورههای تربیت
معلم و محدوديتهای اختیارات معلم در جريان آموزش» تقسیم كرده است و معیارهای پذيرش معلمان را سالمت
روانی ،اعتقاد به ارزشهای انسانی ،داشتن انرژی زندگی ،عشق به آموختن مداوم ،فراتر رفتن از انگیزههای كمبود ،

توانايی تحلیل فلسفی و منطقی و ظواهر و فیزيك بدنی مناسب معرفی كرده است.
 .6صالحیت هاي حرفه اي معلمان در سه گروه شناختي و مهارتي /نگرشي و رفتاري  /مدیریتي
مواليی نژاد و ذكاوتی ( )6 31در بخش نتیجه گیری مطالعة تطبیقی برنامههای درسی تربیت معلم
كشورهای انگلستان ،فرانسه ،ژاپن ،مالزی و ايران صالحیت های مورد انتظار معلمان را به سه گروه  -1صالحیت

هاي شناختي و مهارتي -2 ،صالحیتهاي نگرشي و رفتاري و  -صالحیتهاي مدیریتي طبقه بندی كرده و
برای گروه اول  6صالحیت ،گروه دوم 66 ،و گروه سوم 64 ،صالحیت را معرفی كرده است .نمونه صالحیت
ها در گروه اول عبارتست از -6-6 :دانش مربوط به توانايیها  ،ارزشها  ،عالئق و چگونگی رشد دانشآموزان
و مهارت استفاده از آنها در كالس درس  - -6دانش عمیق مربوط به موضوعات درسی و مهارت استفاده از
روشهای تدريس متناسب با موضوع درس  - -6درك چگونگی تولید و سازماندهی دانش موضوعی و پیوند
آن با رشتههای ديگر و نحوهی كاربرد آن با دنیای واقعی و  . . .نمونه صالحیت ها در گروه دوم عبارتست از:
 -6تعهد به يادگیری و احترام به برابری فردی دانشآموزان - - ،تشخیص و احترام به تفاوتهای قومی،فرهنگی و مذهبی  - -تعهد به ارزشها و قوانین جامعه  -4-عشق و عالقه به دانشآموزان و تدريس و . . .
نمونه صالحیت ها در گروه سوم عبارتست از  -6- :توانايی مديريت  ،برنامه ريزی و ايجاد انگیزه در دانش
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آموزان  - -توانايی استفادهی بهینه از زنان  - -توانايی درگیر كردن دانشآموزان برای كمك به تدريس و
يادگیری در طول عمر و . . .
 .1صالحیت ها ي حرفه معلمان درسه قلمرو دانشي ،مهارتي و نگرشي 22 ،مهارت و 24توانایي
احمدی  ،غالمعلی ( )6 31صالحیتها را شامل آن دسته از دانشها  ،مهارتها و نگرش هايی توصیف می كند
كه معلم با كسب آنها میتواند در فرايند آموزش و يادگیری تغییرات مطلوب را در رفتار و اعمال شاگردان
تسهیل نمايد  .اين صالحیت ها بیشتر به مهارتهای حرفهای معلم در فرآيند ياددهی -يادگیری مربوط میشود .به
نحوی كه همه معلمان صرف نظرازاينكه چه درسی میدهند به چه كسی ودركجا درس میدهند برای اينكه
درنقش حرفهای خود به عنوان معلم ظاهرشوندبه يادگیری وكسب مهارت درآنها نیازمندند.وی مفهوم صالحیت
ها رادرقالب هفت ويژگی آن نشان می دهد ودرادامه صالحیت های حرفه معلمی رادرسه قلمرودانشی  ،مهارتی
و نگرشی دسته بندی كرده است  .ويژگیهای صالحیت ها  :هر صالحیت بايد به گونهای بیان شودكه :
 به يك توانمندی منتهی شود. پاسخگوی نیازهای خاص هر موقعیت مشخص در حرفه مورد نظرباشد. جنبه كاربردی داشته باشد. قابل اندازه گیری و سنجش باشد. برای حرفه مورد بحث حیاتی و ضروری باشد. درحرفه مورد نظر عمومیت داشته باشد. درعرصه عمل كارايی و اعتبار خودرا نشان داده باشد.صالحیت های حرفه معلمی از طريق تحلیل تكالیف و وظايف معلمان در سطوح مختلف يك نظام آموزشالی
تعیین میشود .در اين كار مجموعه دانش ها  ،مهارتها و نگرشهای مرتبط با هر وظیقه بنیادی برای معلم مشالخص
میگردد .هر صالحیت با تعدادی نشانگر يا شاخص عملكردی معرفی میشود .اين نشانگرها از رفتارهای عینالی و
قابل اندازه گیری خبر میدهند كه عمال از صاحب آن صاحب سر میزند .بر اين اساس میتالوان صهالحیت هالای
حرفه معلمی را در سه قلمرو دانشی ،مهارتی و نگرشی دسته بندی كالرد كاله در اداماله باله تالدريج باله آن خالواهیم
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پرداخت  .وی  ،پس از بررسی  ،مقايسه و جمع بندی كلی صالحیت های حرفه معلمی تعريف شده توسط افراد و
مؤسسات داخلی وخارجی  ،صالحیت های حرفه معلمی را درسه گروه شناختی  ،مهارتی و نگرشی (عاطفی) و در
قالب614ويژگی (شامل دانش وشناخت ورغبالت وعالقاله  ،توانالايی وبالاور ومهالارت) ارائاله كالرده اسالت  ،كاله 1
صالحیت آن در گروه مهارتی شامل  3مهارت و  4توانايی به شرح زير است :
.6مهارت تحلیل محتوای دروس موجود در برنامه و كتاب درسی و سازماندهی
 .تدريس با توجه به حوزه امكانات و محدوديتها
.مهارت برقراری ارتباط با دانش آموزان از طريق سخن گفتن ،نوشتن ،ترسیم كردن ،نمايش دادن و...
.4توانايی تعیین سطح آمادگی دانش آموزان برای تدريس از طريق انجام ارزش يابی تحصیلی
.1توانايی برقراری ارتباط عاطفی بادانش آموزان درموقعیتهای رسمی وغیررسمی داخل وخارج ازكالس درس

.1مهارت مقدمه چینی و ايجاد انگیزه در آغاز تدريس
.7توانايی ايجاد فرصتهای مناسب يادگیری فردی و گروهی برای دانش آموزان
.3مهارت سازمان دادن و جهت دادن به فعالیتهای يادگیری دانش آموزان
.9توانايی طراحی و تولید رسانههای آموزشی ساده و ارزان برای تدريس
.61مهارت توجه به تجربیات پیشین و روزمره دانش آموزان در جريان تدريس
.66توانايی تبیین و تشريح هدفهای آموزشی برای فراگیران
.6توانايی استفاده از انواع روشها و راهبردهای فعال تدريس
.6توانايی شناسايی و حذف موانع يادگیری در جريان تدريس( از طريق ارزش يابی تكوينی يا مرحله ای)
.64توانايی برانگیختن دانش آموزان به تعامل و جنب و جوش هدفدار در جريان تدريس
.61توانايی استفاده از انواع مواد و وسايل آموزشی مناسب در جريان تدريس
.61توانايی ايجاد فرصت برای انجام فعالیتهای علمی ،كارگاهی و آزمايشگاهی دانش آموزان در جريان تدريس

.67مهارت نظارت و پی گیری فعالیتهای يادگیری فردی و گروهی دانش آموزان در جريان تدريس
.63توانايی ايجاد فرصت برای اينكه دانش آموزان فعاالنه به ساخت و سازماندهی يادگیریهای خود بپردازد.
.69توانايی ايجاد فرصت برای بروز و ظهور استعدادها و خالقیتهای فراگیران در جريان تدريس
. 1توانايی ايجاد فرصت برای تمرين و تكمیل آموختهها در جريان تدريس
. 6مهارت جمع بندی و نتیجه گیری مطالب و مفاهیم آموخته شده توسط دانش آموزان
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.توانايی طراحی يك موقعیت ياددهی -يادگیری تعاملی
.مهارت در حفظ فضای عاطفی -اخالقی توام با نشاط در جريان تدريس
. 4مهارت پی گیری و تعقیب مداوم هدفهای درس در جريان تدريس
. 1توانايی كاربا انواع سخت افزارهای آموزشی مانند دستگاه ،اپك ،اورهد ،نمايش فیلم،كامپیوتر...
. 1توانايی ايجاد فرصت برای ارزش يابی از میزان تحقق هدفها و رفتارهای مورد انتظار در پايان جلسه
تدريس ارزش يابی مجموعی)
. 7مهارت استفاده از مديريت زمان در جريان تدريس
. 3مهارت مديريت و اداره كالس هنگام بروز حوادث پیش بینی نشده در جريان تدريس
. 9توانای ايجاد فرصتهای چندگانه يادگیری با توجه به تفاوتهای فردی برای دانش آموزان
. 1مهارت تعیین تكالیف و تمرين هايی متنوع برای فراگیری كه فرصت بررسی و تجديد نظر را آموختهها را
برای آنان فراهم كند
. 6مهارت در راهنمايی و مشاوره آموزشی ،تربیتی و اخالقی فراگیران
.توانايی ايجاد فرصت برای برقراری ارتباط با والدين دانش آموزان به منظور شناسايی و رفع مشكالت
آموزشی و تربیتی آنها
.مهارت درمهرورزی ،ايجاد جو دوستی وداشتن حس مسئوالنه نسبت به سرنوشت تحصیلی دانش آموزان
. 4مهارت ايجاد فرصت برای برقراری ارتباط با همكاران و اولیاء مدرسه به منظور حل و فصل مشكالت
مربوط به آموزش و يادگیری دانش آموزان
. 1مهارت برقراری نظم و انضباط هدفدار رد جريان تدريس
. 1مهارت تحلیل هدفهای كلی آموزشی به فعالیتها و رفتارهای قابل مشاهده و اندازه گیری از فراگیران
. 7توانايی ايجاد فرصت برای رشد و توسعه مهارتهای فرايندی(مانند :مشاهده دقیق ،جمع آوری و دسته
بندی اطالعات ،فرضیه سازی و آزمون فرضیه هاو...
. 3توانايی ايجاد فرصت برای تمرين و كسب مهارتهای اجتماعی مانند :همكاری،مسوولیت پذيری،مشاركت
در تصمیم گیری و ...در دانش آموزان
. 9مهارت در به كارگیری انوع نرم افزارهای آموزشی مرتبط با درس در جريان تدريس
.41مهارت برنامه ريزی يادگیری بهتر يا بیشتر دانش آموزان كند آموز و تند آموزكالس
 .46مهارت سازماندهی مناسب امكانات و تجهیزات موجود در مدرسه و كالس درس در جهت تسهیل و
توسعه يادگیری دانش آموزان
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.4توانايی ايجاد فرصت برای انجام ارزش يابیهای مقطعی و امتحانات قوه به منظور تمرين و حفظ انگیزه
دانش آموزان برای يادگیری بهتر و عمیق تر
 .4توانايی ايجاد فرصت برای دادن استقالل و رشد مهارتهای خود راهبردی در يادگیری و خد ارزش يابی در
دانش آموزان
.44مهارت در انجام فعالیتهای اقدام پژوهی(پژوهش در عمل) به منظور شناسايی و حل مشكالت مربوط به
فرايند ياددهی -يادگیری
 .41توانايی ايجاد فرصت به منظور ارزش يابی عملكرد خود از جانب دانش آموزان ،همكاران اولیای مدرسه و
والدين دانش آموزان
.41مهارت مشاهده دقیق و غیر مستقیم اعمال و رفتار فراگیران در موقعیتهای مختلف به منظرو شناخت مسائل
و مشكالت آموزشی ،تربیتی و اخالق فراگیران و كوشش برای كاهش يا حل آنها
.47مهارت در طراحی ،تولید و به كارگیری انواع ابزارهای مناسب برای اندازه گیری سنجش پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان
.43مهارت درتحلیل وتفسیرنتايج ارزشیابیهای انجام شده وارائه بازخورد مناسب به دانش آموزان وديگران
.49توانايی ايجاد فرصت برای رشد حرفهای خود از طريق مطالعه ،تحقیق ،تالیف و شركت در همايش ها،
كارگاههای آموزشی و ..مرتبط با رشته درسی و حرفه معلمی
.11توانايی ايجاد فرصت استفاده بهینه ازفناوری اطالعات برای رشدحرفهای وتدريس بهتربه دانش آموزان
.16توانايی برقراری ارتباط با همكاران در مباحث گروهی و پژوهشهای مبتنی برمشاركت به منظور ايجاد
رشد در خود و همكاران
.1توانايی استفاده خالقانه و مبتكرانه از فرصت هايی كه در كالس درس بروز میكند در جهت تسهیل و
توسعه يادگیری دانش آموزان
 . 2صالحیتهاي حرفه معلمي معرفي شده ازسوي مراكز علمي و دانشگاهي
بسیاری از صالحیتهای حرفه ی معلمی نخستین باراز طريق مراكز علمی و دانشكدههای تربیت معلم
تعريف و برای آموزش معلمان پیشنهاد شده است .در اين بخش از پژوهش صالحیتهای پیشنهاد شده برای
تربیت معلمان كه دردانشگاه های ويرجینیا (  6صالحیت درقالب  4نشانگر يا مهارت )  ،ايلی نويز( 66
استاندارد و  611نشانگر يا مهارت ) و اوهايو ( 66صالحیت ) و انجمن نطارت و توسعه برنامه درسی ( 1
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صالحیت اصلی و  6صالحیت فرعی و  33نشانگريا مهارت ) استفاده می شود و احمدی ( ) 6 31درتحقیق

خود معرفی كرده است كه دو مورد آن به صورت خالصه ارائه می شود: 1

 -6-3در قالب  6نوع صالحیت و  4نشانگر ( مهارت ) معرفی شده دانشگاه ويرجینیا
 زمان یادگیري  :معلم با صالحیت می داند زمانی است كه فراگیران درگیرفعالیت های يادگیری هستند. پاسخگویي  :معلم كارآمد پاسخگويی دانش آموزان را تشويق می كند . روشن سازي ساختار  :معلم كارآمد می داند روشنی هدف هاو ساختاردرس يادگیری را آسان می كند. تفاوتهاي فردي  :معلم كارآمد می داند با تفاوت های فراگیران دريادگیری  ،ياددهی رابايدتنوع بخشد . قواعدپایدار  :معلم باصالحیت قواعد مربوط به رفتاركالسی راواضح وشرايط درك آن رافراهم می كند. جومؤثر :معلم با صالحیت می داند برای يادگیری آسان بايد جوآزاد وبدون ترس دركالس حاكم شود. درک یادگیرنده ازخود  :معلم بايستی به موقع انتظاراتش رابايد باال ببردتا درك فراگیرازخودبیشترشود. معناداري :برای درك بهترفراگیرمعلم بايد محتوای درس راباعاليق وآموخته قبلی فراگیرهماهنگ كند. طراحي كردن :معلم توانايی طراحی وبرنامه ريزی اهداف  ،فعالیت ها  ،روش ها و تفسیرآنهارادارد . مهارت پرسش:معلم بايد از پرسش های واگرا  ،همگراوكاوش گرانه دريادگیری بهترفراگیراستفاده كند . تقویت مجدد  :معلم با صالحیت می داند كه تا چه اندازه تشويق كردن درتقويت يك رفتارمؤثراست. ارزشیابي  :معلم كارآمد ارزشیابی را كه يكی از فرآيندهای پیشرفت يادگیرنده است به او می شناساند. - -3در قالب  66استاندارد و  611نشانگر ( مهارت ) معرفی شده دانشگاه ايلی نويز
 دانش محتوا (  6مهارت)  /رشد ويادگیری يادگیرنده ( / )9تفاوت های فردی (  / )6طراحی تدريس (تهیهطرح درس) ( / )63ايجاد انگیزه  ،رفتارهای گروهی (محیط يادگیری) ( / )63راهبردهای تدريس (توزيع آموزشی)
( / )64برقراری ارتباط ( / )66ارزشیابی (سنجش) ( / )61رهبری گروهی ( )63تفكر ورشد حرفه ای ( / )9ارتباط
و رهبری حرفه ای (. ) 1

 .9صالحیت ها درسند تحول راهبردي آموزش وپرورش درقالب صالحیت و4جنبه هويت
برحسب آنچه كه درسند تحول راهبردی درشورای عالی آموزش وپرورش تصويب گرديده  ،صالحیت ها
اينچنین تعريف شده است :

 - 1برای دستیابی به آخرين اطالعات مربوط به دانشگاه های مذكور به سايت های آنها ونیز نشانی های پژوهشگر( احمدی  ،غالمعلی  )6 31 ،مراجعه شد
ولی اطالعات جديد دراين زمینه ويا همان اطالعات نیزبه دست نیامد .
 -اين سند در جلسه شماره  3 1شورای عالی آموزش وپرورش سال  (6 39موسوم به سند مشهد مقدس ) تصويب شد .
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صالحیت ها  :منظوراز صالحیت ها مجموعه ای تركیبی از صفات وتوانمندی های فردی وجمعی ناظر به
همه جنبه های هويت ( عقالنی  ،عاطفی  ،ارادی وعملی ) ونیز تمام مولفه های جامعه سالم براساس نظام معیار
اسالمی است  ،كه متربیان برای دستیابی به مراتب حیات طیبه درجهت درك موقعیت خود وديگران وعمل فردی
وجمعی برای بهبود مستمر آن  ،بايد اين گونه صفات وتوانمندی ها را « كسب » كنند .
صالحیت هاي پایه  :آن دسته از صفات وتوانمندی ها هستند كه متربیان بايد آن ها را برای وصول به مرتبه
ای الزم يا شايسته از آمادگی عموم افراد جامعه برای تحقق حیات طیبه كسب كنند .
صالحیت هاي ویژه  :آن گروه از صفات وتوانمندی هاست كه در سطحی باالتر از سطح مورد انتظار از
آمادگی همگان جهت تحقق حیات طیبه است وافرادبرحسب عالقه واستعدادفعلیت يافته خود ونیاز های خاص
جامعه آن ها را كسب می كنند .
.11استقرارنظام سنجش صالحیت هاي  :عمومی ،تخصصی وحرفه ای درسندتحول بنیادين آوپ 1ازطريق :
 استقرار نظام سنجش صالحیت هاي عمومي ،تخصصي و حرفه اي ( راهكار) /61 -انطباق شايستگی های حرفه ای معلمان در سطح ملی وجهانی باتوجه به الگوی برنامة درسی كشور(بند)66

 ايجاد سازوكارهای الزم برای جذب و نگهداشت استعدا دهای برتر و برخوردار از صالحیت های دينی،اخالقی ،انقالبی و شخصیتی به رشته های تربیت معلم ( راهكار . ) /66
 ايجاد نظام ارزيابی صالحیت معلمان شامل شايستگی های ،اخالقی ،اعتقادی ،انقالبی  ،حرفه ای وتخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و اهداف سند تحول راهبردی ()4/66
 بهینه سازی نظام پرداخت ها ،مبتنی بر شايستگی ها و بر اساس رويكرد رقابتی ( )6/6 . 11صالحیت هاي حرفه اي معلمان درقالب  11مهارت
بروجیا و استاورس (  ، 11ص ) 6صالحیت های معلمان را با تأكید برمعلمان ومربیان فنی وحرفه ای با
صالحیت های عمومی شروع می كند :

 - 6اين سند درتاريخ

 6 91/9/توسط رئیس جمهورايران رونمايی شد .
. Brugia, Mara & Stavros, Stavrou
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 -1-11صالحیت شنیدن و مهارت هاي ارتباطي در كلیه سطوح آغاز می كند و چنین توضیح می دهد :
توانايی برای گوش سپردن و همكاری در ايجاد ارتباطات مناسب دو طرفه  ،به عنوان مثال  ،معلم می تواند روش
های آموزشی خود را طوری برنامه ريزی كند كه سايرين از جمله دانش آموزان نیز بتوانند در ان مشاركت آزاد
داشته باشند .معلم بايد درك روشنی از نظريه های ارتباطی در تمام سطوح داشته باشد .او بايد بتواند بین انواع
روش های تعلیمی و آموزشی تمايز قائل شود .با اين روش می تواند با افراد و گروه های ديگر بحث و تبادل
نظر كند و به يك نتیجه كلی در باره روش تدريس دست يابد.
 -2-11تفکر انتقادي ،احساسي و مفهومي :يك معلم بايد اين توانايی را داشته باشد كاله احساسالات خالود را
كنترل كند و هم چنین بتواند در موقعیت خاص تفكر انتقادی خاصی را پیاده سازد .معلم يالا مربالی بايالد درك ايالن
مساله را داشته باشد كه ذهن چگونه می تواند احساسات را به كنترل خود درآورد و يك فرد چگونه می توانالد بالر
احساست خود و عواقب آن مسلط باشد.
 - -11مهارت هاي ارائه  :يك معلم بايد اين توانايی را داشته باشد كه ارائه خوبی از دروس به دانش آموزان
بدهد .او بايد بداند كه از چه روش هايی برای موثر تر شدن اين ارائه می تواند استفاده كند .او می تواند از پشتیبانی
رسانه ها و يا هر گونه مطلب يا فعالیتی كه به موضوع مورد بحث ارتباط دارد استفاده كند تا دانش آموز را هر چاله
بیشتر در فعالیت های كالسی شركت دهد .معلم بايد در هنگام ارائه يك مطلب تمام متغیرهای موجود را بشناسالد.
خود اوست كه بايد متوجه شود برای هر نوع خاص از ارائه يا مطالب كدام روش بهتر است كه استفاده شالود و بالا
كدام روش می توان اين قسمت از برنامه درسی را هر چه بهتر و جالب تر ارائه داد.
 -4-11مهارت هاي انگیزشي :معلم بايد اين توانايی و قابلیت را داشته باشد كه فضای كالس درسی را انقدر
جالب و جذاب كند كه هیچ كدام از دانش آموزان در طول درس احساس خستگی و كسالت نكنند .او بايد از تمالام
مهارت های تاثیر گذار خود استفاده كند تا بتواند كالسی مملو از فعالیت داشته باشد .معلالم بايالد عامالل هالايی كاله
سبب افزايش انگیزه در دانش آموزان را میشود ،بشناسد و بداند كه هر يك از دانش آموزان را بالا چاله روشالی مالی
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توان بیشتر ترغیب كرد .برخی از دانش آموزان خود برای يادگیری عالقه نشان می دهند اما آن هايی كه نسالبت باله
درس بی عالقه هستند بايد با روش های موثری كه معلم می داند به فضای كالس درس عالقه مند شوند.
 -5-11مهارت هاي آسان سازي :معلم بايد اين توانايی را داشته باشد كه درس را از آنچه كه به نظالر میرسالد
مطلبی سخت و طاقت فرسا است خارج كند .او می تواند با تاسیس گروه هايی متشكل از اعضا روش سالاده تالری
برای آموزش در پیش گیرد و سپس با ارزيابی هر كدام از اين گروه ها میزان يادگیری افراد گروه را بسالنجد .معلالم
بايد مفهوم و معنای دقیق " آموزش بزرگساالن" را درك كرده باشد .و بايد بداند كه چه وقالت و در چاله مالوقعیتی
بايد روش تدريس خود را به منظور بازدهی بهتر و بیشتر تغییر دهد.
 -6-11مهارت هاي مشاوره و راهنمائي :معلم ب ايد اين توانايی را داشته باشد كه فضائی ايجاد كند كه دانالش
آموز محور باشد و دانش آموز بتواند در تمام مراحل شركت داشته باشد .او می تواند از طريق راهنمايی و مشالاوره
به مشاركت هر چه بهتر دانش آموزان كمك كند .معلم بايد اين درك را داشالته باشالد كاله مشالاوره و راهنمالايی بالا
تدريس و آموزش تفاوت های اساسی دارد .او بايد بر اين موضوع واقف باشالد كاله چگوناله اسالتفاده هالای بجالا و
مناسب از روش های مشاوره می تواند میزان يادگیری دانش آموزان را باال ببرد (.بروجیا ) 11 ،
 -1-11وساطت اختالفات و مدیریت بحران :يك معلم بايد بتواند موارد مورد اختالف را در محیط آموزشالی
مديريت كند .از جمله اينكه بايد بتواند چالش های اجتماعی و احساسی كه دانش آموزان با آن ها روبرو هستند را
مدبريت و كنترل كنند .معلم بايد بداند كه چگونه می تواند به روشی اين اختالفات فردی و يالا آموزشالی را كنتالرل
كند كه در نهايت سود و منفعتی را برای تجربه های آموزشی به همراه داشته باشد.
 -2-11رشد فردي :معلم بايد تعهد و التزام الزم را هم برای رشد فردی و شخصیتی و هم برای توسعه مهالارت
ها در فرآيند آموزش ،داشته باشد .او بايد بداند چگونه می تواند هر چاله بهتالر و بیشالتر در راه پیشالرفت در زمیناله
تدريس قدم گذارد و چگونه می تواند میزان مهارت های خود در زمینه آموزش را افزايش دهد.
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 -9-11توجه به یکساني ها و تفاوت ها  :معلم بايد بتواند برای هر كدام از گروه هايی كه زير نظالر او امالوزش
می بینند تغییرات خاصی را اعمال كند .او نمی تواند به دو گروه كه ويژگی های متفاوتی با هم دارند ،برناماله هالای
آموزشی يكسانی را ارائه دهد .همچنین پس از اينكه برای هر يك از اين گروه ها روش های مختلفی را پیاده كالرد
بايد در همان گروه تفاوت ها را در بین نتايج به دست آمده از دانش آموزان مختلف در يگ گروه را بسنجد.
 -11-11وفاداري به دستورالعمل هاي رفتاري و بیانیه هاي ارزشي :معلم بايد بتواند طبق دسالتورالعمل هالای
رفتاری عمل كند و به آن ها وفادار نیز بماند .او بايد استانداردهای رفتاری را بشناسد و علالم قالومی و نالژادی نیالز
داشته باشد تا بتواند به ارزش های همگان احترام بگذارد.
 -11-11درک نظریه هاي آموزشي :معلم بايد بتواند تجارب آموزشی خود را فهم و درك مناسبی كه از روش
های مختلفی آموزشی دارد ارائه كند .او بايد كلیه نظريه های آموزشی را بشناسالد و ارائاله دروس خالود باله دانالش
آموزان را بر طبق همان انجام دهد .هم چنین او بايد دركی انتقادی نسبت به اين نظری های آموزشی داشته باشد و
نبايد صرفا برای اينكه نظريه ای ارائه شده است آن ها را بی چون و چرا اجرا كند.
 -12-11شناخت نیازهاي آموزشي :او بايد تسلط فراوانی بر صالحیت های مورد نیاز داشته باشالد آن چنالان
كه فواصل و وقفه های صالحیت ها را بشناسد و بتواند با استفاده از روش های مختلف آموزشی ايالن فواصالل را
پر كند .او بايد مطالب مفهومی و فعالیت های عملی كه در ارزيابی صالحیت ها دخیالل هسالتند را بشناسالد تالا بالا
استفاده از آن ها اين فقدان های صالحیت ها را پر كند.
 -1 -11شناخت روش شناسي آموزشي :معلم بايد اين توانايی را داشته باشد كه خود برنامه ريزی های درسی
را طراحی و ارائه دهد .اين برنامه ريزی بايد طبق مناسب ترين و دقیق ترين روش ها صورت گیرد .از جملاله فنالی
كه آموزش بر آن مبتنی است ،آموزش آزاد ،مقاالت ،بحث ها ،پروژه های آموزشی ،فرصت های مطالعالاتی ،تمالرين
های كالسی ،گروه های كالسی و اتحاديه های صنفی نیز بايد در نظر گرفته شوند .همچنین بايد به تنوع موجود در
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روش های آموزشی و تفاوت های میان دانش آموزان نیز توجه كافی شده باشد .معلم خود بايالد قالدرت درك ايالن
مساله را داشته باشد كه بداند برای هر كدام از گروه های مختلالف دانالش آمالوزان بهتالر اسالت كاله از كالدام روش
آموزشی استفاده شود .بهتر است كه معلم تجربه های دست اولی را از روش های آموزشی مختلف در اختیار داشته
باشد .به عنوان مثال اين روش ها می توانند آموزش های رو در رو باشالند ،آمالوزش غیالر مسالتقیم و يالا از راه دور
باشند ،غیر حضوری باشند و همچنین آموزش های تكنولوژيكی باشند.
 -14-11طراحي آموزشي :معلم بايد پاسخ های آموزشی مناسبی را ايجاد كند تا بتواند از آن ها برای افالراد و
گروه های مختلف و همچنین در زمینه های متفاوت استفاده كند .معلم بايد درك انتقادی درسالتی از روان شناسالی
آموزشی داشته باشد .همچنین بايد كاربرد دقیق آن را در برنامه های آموزشی بداند تا بتواند در فرصت های مناسب
و ضروری از برنامه های روان شناسی آموزشی بهترين استفاده را بكنند.
 -15-11طراحي و برنامه ریزي اهداف آموزشي :معلم بايد اهداف آموزشی را بر طبالق بالازده هالای رفتالاری
برنامه ريزی كند .يعنی اينكه معلم بايد بداند كه از دانش آموز در آخر چاله تالوقعی مالی رود .يعنالی در پايالان دوره
آموزشی از دانش آموز انتظار می رود كه چه چیزهايی را آموخته باشد .با توجه به اين مساله معلم می توانالد بالرای
طول دوره تحصیل دانش آموز برنامه ريزی كند تا در نهايت دانش آموز بتواند به آنچه كه هالدف برناماله تحصالیلی
بوده دست پیدا كند .معلم بايد مكانیزمی كه سبب اتصال نیازهای سازمانی و توانايی های دانش آموزان می شالود را
بشناسد و برنامه های آموزشی خود طبق همین اطالعات طرح ريزی كند.
 -16-11انتخاب و استفاده از منابع و تسهیالت آموزشي :معلم بايد بتواند تسالهیالت و منالابع آموزشالی كاله در
اختی ار دارد را گسترش دهد و بتواند با توجه به گروه های مختلف دانش آموزی برای هر كدام از اين گالروه هالا از
روش ها و تسهیالت ويژه ای استفاده كند  .حتی خود معلم هم می داند كه چگونه برخی از تسهیالت آموزشالی را
طراحی كند .او می تواند با توجه به نیازهای دانش آموزان و اهداف آموزشی برنامه های خاصی را ارائه كند.
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 -11-11باید در انتخاب موضوع تدریس یک متخصص باشد :بايد از تجربیات خاص خود اسالتفاده كنالد تالا
بتواند يك عامل موثر در يادگیری های گروهی بیابد .تا بتواند با استفاده از گروه بندی كالس فضای كالس را جال
بر و برنامه های آموزشی را تسهیل بخشد .او بايد بتواند از تجربه های دست اول خود در زمیناله اسالتفاده از روش
آموزشی خاص بهترين استفاده را بكند و با داشتن نگاهی انتقادی به آن بتواند ضعف هالا و نالواقص آن را برطالرف
كند( .بروجیا و استاوروس .) 11
 . 12شاخص هاي صالحیت هاي حرفه معلمي در 6مهارت
لیگالت (  ) 11نیز شاخص هايی را به شرح زير به عنوان صالحیت های حرفه معلمی معرفی می كند و
می نويسد  :از شاخص های بارز معلم ،باال بردن اطالعات و به روز كردن آن است و شامل:
- -6 6آشنایي با فناوري آموزشي :برای كسب موفقیت در قرن بیست و يكم ،معلمان بايد دانش آموزانی
تربیت كنند كه يادگیرندگان مادام العمر باشند و اين میسر نمی گردد مگر اين كه فرايند يادگیری مبتنی بر انتقال
صرف دانش تغییر پذيرد بنابراين معلمان بايد مهارت استفاده از كامپیوتر و اينترنت و كاربرد آنها درتدريس را
داشته باشند و دانش آموزان را نیز به اين امر ترغیب كنند .فناوری اطالعات به ما می گويد آن چه كه تا ديروز
درست بوده امروز ممكن است نادرست و حتی گمراه كننده باشد ،بنابراين معلمان با استفاده از اين تكنیك بايد
معلمانی محقق وپژوهشگرباشند ودانش آموزان پرسشگرامروز و پژوهشگر فردا تربیت كنند .
- - 6آشنایي با استاندارهاي جهاني كیفیت كارو باال بردن اطالعات عمومي :معلم قرن بیست و يكم در
همه ی زمینه ها اطالعات خودرا باالببردنه فقط درزمینه رشته ی تدريس خود چرا كه بسیاری از علوم به هم
وابسته اند .اصطالحات رايج روز را بشناسد ،امورسیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی جامع خود را بداندودرنهايت به
علم روان شناسی آگاه باشد چرا كه يك معلم بیش از معلم بودن خود بايد يك روان شناس آگاه و خبره باشد.
- - 6تدریس نوین  :استفاده از روش تدريس فعال و همگام با روز ،روش هايی تدريس معلم را ويژگی
خاص می بخشد عبارتند از  :روش همیاری ،روش تدريس فعال ،روش بارش مغزی ،روش ايفای نقش ،روش
نمايشی ،روش بحث گروهی ،روش حل مسئله ،روش استقرايی ،روش اكتشافی .تمامی اين روش ها را می
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شناسدو می داند كه هريك را درچه درسی ودرچه كالسی به كار گیردوبه تعبیری تدريس اومبتنی بر استانداردها
است و تدريس بر اساس استاندارد نوعی بهبود فرايند كار در آموزش و پرورش است.
- -4 6شركت در دوره هاي ضمن خدمت :معلم همیشه خود بايد در حال فراگیری علم باشد و اطالعات
جديد و نو را بگیرد ،در طول كار خود همیشه يكسان تدريس نكند و نكات را از جهات مختلف و زوايای متعدد
بیان كند .الزمه ی اين كار ،شركت در دوره های ضمن خدمت آموزش معلمان است.
- -1 6آشنایي با اصول روانشناسي تربیتي :از آنجائی كه معلم در طول تدريس خود نیاز به ارتباط مقابل
دارد ،بنابراين بايد مخاطبان خود را شناسايی كند .بداند در چه شرايطی زندگی می كنند ،تا حدی از خانواده آنها
مطلع باشد .در اين صورت می تواند پیام های ياددهی خود را شفاف منتقل سازد.
- -1 6داشتن طرح درس :معلم ،بايد زمان تدريس خود را حساب كند كتاب مورد تدريس را با طرح
درس ساالنه ،بودجه بندی كند و همچنین طرح درس روزانه ،داشته باشد و اطالعاتی كافی و جامع درباره ی
مراحل طرح درس نويسی داشته باشدف ارزشیابی تشخیصی،تكمیلی ،پايانی را بداند و در مراحل تدريس خود به
كار بندد .هدف های جزئی و كلی و هدف های رفتاری را شناسايی كند .حیطه های آموزشی (دانش ،درك و
فهم ،كاربرد،تركیب قضاوت) را بداند و در طرح ريزی سؤاالت و ارزشیابی های مستمر خود كه در طرح ساالنه
خود در نظر گرفته است اعمال نمايد ( لیگالت  11 ،ص . ) 1
 . 1شاخص هاي صالحیت هاي حرفه معلمي درقالب 9ویژگي و  6مهارت
 -1-1ویژگي ها

دانیل و هالتین ، 11 ( 6ص ) نیزدر گزارش خود تحت عنوان آموزش فنی و حرفه ای در قرن  6به
سازمان جهانی كار  ،آورده اند  ،دومین ويژگی قرن بیست و يكم  ،قرن ابتكار است كه در اين زمینه  ،معلم قرن
بیست و يكم دارای ويژگی های زير است.
1
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 خالق است :يكی از ويژگی های معلم قرن بیست و يكم خالق بودن است ،دست به شیوه های جديد میزند و دانش آموزان را نیز خالق بار می آورد هر اندازه دانش آموز از نظر اطالعات  ،غنی تر باشد انگیزه ی
خالقیت كه در نهاد او بالقوه وجود دارد به فعلیت می رسد و اين صورت نمی پذيرد مگر اين كه معلم و راهنما
خودش  ،آراسته به صفت خالقیت باشد.
 ایجاد دنیاي پرسش در كالس درس  :معلم مبتكر ،كسی است كه همیشه سؤالی برای مطرح كردن دركالس داشته باشد و حس انگیزه ی كنجكاوی دانش آموزان را تحريك كند .آنان را به فعالیت و جنبش وا دارد.
( در كالس مرده و خسته كننده ،مرتباً ديدگان دانش آموزان فقط به عقربه های ساعت می باشد) ،را روشن سازد
و عشق يادگیری فنون جديد را در آنها زنده كند.
 ایجاد دنیاي تخیل در كالس درس  :معلم مبتكر به تخیل دانش آموزان احترام می گذارد .يك ايده نو يايك فعالیت غیر عادی را به مسخره نمی گیرد  ،از جنبه ی خالقانه و مبتكرانه به آن می نگرد زيرا تخیل است كه
خالقیت و ابتكار را به دنبال دارد.
 واهمه نداشتن از شکست :معلم مبتكر در به كارگیری مسائل از هیچ گونه شكستی نمی هراسد بلكه قویو استوار می ايستد ،طرح های خالق خود را آزمايش می كند و جواب و نتیجه را می گیرد و به همه منعكس
میكند.
 خطرپذیري :معلم مبتكر در راه خود هر گونه خطری را می پذيرد اعم از خطرات مالی يا غیر مالی ،زيرا بههدفش امیدوار و معتقد است.
 قدرت تغییر پیش فرض ها :معلم مبتكر پیش فرض های جديد ارائه می دهد و به يك مسئله از زوايایمختلف می نگرد ،پیش فرض های قديمی برای او جالب نیستند ،می انديشد در ذهن خود ((چرا)) پروری ذهنی
ايجاد می كند و پیش فرض ها را تغییر می دهد ،تجربه می كند ،می آزمايد تا باالخره روشی جديد و طرحی نو
در اندازد.
 تشخیص پیش نیازهاي دانش آموزان :يكی از زمینه فعالیت های معلم اين است كه از كجا شروع كند وپیش نیاز فراگیران او چیست؟ نقطه ی شروع مبتكر سنتی و معمولی نیست ،بهترين نقطه ی شروع را به كار می
بندد ،گاهی با طرح سؤالی نوين با آوردن وسیله با ماكتی سؤال برانگیز و...
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 درمان ناتوانایي هاي یادگیري :معلم مبتكر دانش آموزان ناتوان را شناسايی می كند و به درمان آنها میپردازد .معلمی كه با دانش آموزان يك دست خالق وتوانا كاركند ،ابتكارخاصی شايد نتوانددركارخود به كار بندد،
اما معلم مبتكركسی است كه بابه كاربردن روش ههای جديد آموزشی به دانش آموزان ناتوان كمك كند.
 شناخت تفاوت هاي فردي :معلم مبتكر به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه دارد  .می داند به هركدام چه مسئوولیتی بدهد و در چه زمینه ای آنها را خالق بار آورد و استعدادهای نهان آنان را در چه رشته ی
تحصیلی بارور سازد.
 -2 -6مهارت ها
ویژگي هاي معلمان از نظر دانیل و هالتین (  ، 11ص  : ) 1بر اساس سومین ممیزه ی قرن بیست و يكم
كه مهارت و سرعت است  ،معلم بايد در اين مقوله دارای مهارت های زير باشد :
 مهارت های فردی :شامل قدرت طرح ريزی مدل ذهنی ،به كارگیری اصول منطقی در تدريس ،قدرتتجزيه و تحلیل مسائل قدرت تصمیم گیری.
 مهارت های ارتباطی :مهارت های ارتباطی معلم شامل ويژگی های :كنترل احساسات ،فن بیان ،به كاربردن شعر و امثله در تدريس و گزارش دهی صحیح می باشد.
 مهارت در تدريس :بیشترين تأثیر در اثر بخشی كار معلمان ،مهارت در تدريس و اطالع از دانش تدريساست و ارتباطی خاص بین دوره كارآموزی و عملكرد معلمان وجود دارد ،معلم قرن بیست و يكم بايد با فنون
جديد تدريس آشنا باشد و آنها در تدريس خود به كار گیرد.
 استفاده از فناوری آموزشی  :يكی از مقوله هايی كه به مهارت و سرعت تدريس معلم كمك می كند بهكار بردن وسايل كمك آموزشی در امر تدريس می باشد به ويژه در آموزش فنی و حرفه ای.
 مهارت تفكر انتزاعی :معلمانی كه تفكر انتزاعی بااليی دارند می توانند با ديدهای متفاوت به يك مسأله يامشكل بنگرند( از ديد خودشان ،دانش آموزان ،مشاوران ،مديران ،اولیاء و  )...بنابراين می توانند راه حل های
متفاوتی ارائه دهند و درباره ی مزايا و معايب هر برنامه ،فكر و بهترين راه را انتخاب كنند و اگر نتايج پیش بینی
شده ،تحقق نیابد مشتاقند كه برنامه را تغییر دهند .در هنگام برنامه ريزی مشكالت اضافی را می توانند حدس
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بزنند و قبل از اين كه مشكل روی دهد به طور منظم و اصولی پیشگیری هايی را تدارك ببینند ،مهارت تفكر
انتزاعی سبب می شود معلمان در امر ياددهی موفق تر باشند.
 مهارت تجزيه و تحلیل مسائل :اين معلمان سطح تفكر انتزاعی فوق العاده بااليی دارند .در حوزه كالمی ازهوش زيادی بهره مندند ،سرشار از انديشه های عالی هستند .درباره موضوعات گوناگون به روشنی بحث می
كنند ،می دانند انجام چه كارهايی الزم است و چه كارهايی ضرورت و اهمیت ندارد.
 .14صالحیت ها درقالب  11نوع مهارت هاي تدریس حرفه اي
كاسلین و پاركس (  ، 11صص  ) 1- 7از كنسرسیوم میان ايالتی حمايت و ارزشیابی معلمان( 6تأسیس
 ،6937به عنوان يكی از  9سازمان و تشكیالتی كه در آمريكا خدمات حمايتی به معلمان می دهند ) كه شامل
گروهی از نمايندگی های آموزش ايالتی  ،مؤسسات آموزش عالی و سازمان های آموزش ملی است  ،نقل می
كنند كه اين كنسرسیوم خود را وقف اصالح آموزش و پرورش و ارائه گواهی و پیشرفت حرفه ای مداوم معلمان
نموده است  .يكی از كارهای كنسرسیوم مذكور نظارت بركار معلمان برای حصول اطمینان از يادگیری و عملكرد
سطح باالی همه دانش آموزان است  .مأموريت ديگرش كه از طريق ايجاد انگاره استانداردها و ارزشیابی معلمان
مبتدی تحقق می يابد  ،ارتقای اصالحات مبتنی بر استانداردها است .استانداردهای اصلی كنسرسیوم چارچوبی
برای اصالح نظام مند آمادگی و پیشرفت حرفهای معلمان است ودرقالب  61اصل ( كه درواقع مهارت های
تدريس حرفه ای معلمان است) به شرح زير می باشد :
 درك چگونه ياد گرفتن دانش آموزان و ايجاد فرصت برای پیشرفت ذهنی ،اجتماعی ،و شخصی آنها.
 درك تفاوت های دانش آموزان در يادگیری و ايجاد فرصتهای متنوع منطبق با فراگیرنده ها.
 درك وكاربرد مفاهیم اصلی  ،ابزار تحقیق ،و ساختارهای دروس و معنی دار كردن تجربیات يادگیری.
 درك و كاربرد انواع راهبردهای آموزشی برای ايجاد مهارت های تفكر انتقادی ،حل مسئله و . . .
 درك انگیزه فردی و گروهی فراگیران و خلق محیط يادگیری تعاملی مثبت در يادگیری وانگیزه ها.
 توانادرفنون مؤثركالمی ،غیركالمی و انتقال رسانه درتقويت تحقیق ،همكاری و تعامل فعال در كالس.
)The interstate Teacher assessment and Support Consortium (INTASC
 -شرح اجمالی فعالیت های  3سازمان و تشكیالت حامی در بخش پیشینه پژوهشی همین گزارش آمده است .
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 درك وكاربردانواع راهبردهای ارزشیابی و تضمین پیشرفت مداوم ذهنی ،اجتماعی و فیزيكی فراگیرنده.
 متخصص متفكری كه به طور مداوم اثرات انتخاب ها و عملكردهای خود و همكاران (دانش آموزان،
والدين و افراد متخصص در جامعه در حال يادگیری)را ارزيابی می كند .
 معلم فعاالنه در جستجوی فرصت هايی برای رشد حرفهای است.
 برای حمايت از يادگیری و رفاه دانش آموزان ،روابط خود را با همكاران مؤسسه ،والدين و نمايندگی ها
در جامعه بزرگترها تقويت میكند.
 .15صالحیت ها درقالب  5نوع مهارت تدریس حرفه اي
شورای ملی استانداردهای تدريس حرفهای ( 6تأسیس سال  ، 6937يكی ديگر از  9سازمان وتشكیالت
حامی معلمان )  ،سازمانی غیرانتفاعی ،بدون تعصب و غیردولتی است كه برای كمك به حفظ ( بقاء) ،پاداش
دادن و پیشرفت معلمان ماهر از طريق نظام گواهی پیشرفته ايجاد شد .معلمی كه گواهی شورای ملی دارد از نظر
همكارانش ،شخصی ماهر است  .شورای مذكور پنج موضوع اصلی را مشخص نموده است كه دانش ،مهارت ها
و قابلیت های تدريس ماهرانه را توصیف میكند و استانداردهايی را برای معلمان كشور (در همه سطوح ) ايجاد
میكند .پنج استاندارد اصلی معلمان عبارتند از ( همان  ،صص: ) 3- 7
 خود را وقف دانش آموزان و يادگیری آنها میكنند.
 مالوضوع وچگونگی تدريس دروس را به دانش آموزان میشناسند.
 مسئول كنترل و نظارت بر يادگیری دانش آموزان هستند.
 درباره عملكرد يادگیرندگان و يادگیری از تجربه هايشان فكر و برنامه ريزی میكنند.
 خود عضو جامعه در حال يادگیری هستند.
استانداردها برای آموزش فنی و حرفه ای اوايل نوجوانی تا اوايل جوانی ايجاد شده اند و تا سال ، 111
 43معلم دارای مدرك شورای ملی بودند.

)The National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS
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به نقل از ون گلینسكی ( 111الف) در مطالعة ارتباط میان موفقیت دانشآموزان و كیفیت معلمان دريافت
دانشآموزانی كه معلمان شان بر مهارتهاي تفکر سطح باال ،آموزش در گروههاي كوچک و فعالیتهاي یادگیري

عملي تأكید دارند عملكرد بهتری نسبت به ساير همساالن خود دارند .وی همچنین دريافت ":معلمانی كه به طور
كلی پیشرفت حرفهای غنی و مداوم ،پیشرفت حرفهای متناسب با مهارتهای تفكر سطح باال و فعالیتهای عینی
نظیر آزمايشگاهها را كسب میكنند به احتمال بیشتر عملكرد كالسی مؤثرتری خواهند داشت" ( همان  ،ص دوم
پیشگفتار مؤلفان ) .
 .16صالحیت هاي تخصصي در حوزه تدریس شامل  9ویژگي( مهارت ) و 11توانایي
ويلیامز  ،كیم (  119صص  ) -1در دسته بندی ويژگیها ( مهارت ها ) ی يك معلم خوب به موارد زير
اشاره می كند :
- -6 61طرّاحی و برنامه ريزی آموزشی
 تمركز آموزش بر يك يا بیش از يك هدف توسعه توانايی دانش آموز برای يادگیری دانش .مهارت وتفكّر تلفیق مهارت  .محتوی و فرآيند تفكّر پیشنهاد اهدافی كه يادگیرنده را تحريك می كند ارائه تجارب متناسب با رشد يادگیرندگان- - 61ايجاد فضای يادگیری
 ارتباط در نقش مثبت و حمايت كننده ايجاد تعامل وتوازن محترمانه دركالس حسّاسیت نسبت به تفاوت های علمی  .فیزيكی  .اجتماعی وفرهنگی ارائه بررسی وبازخورد فعالیتهای خارج از كالس وتكالیف درسی انعطاف پذيری وتطبیق قرايندكالس با مقتضای محیط سازماندهی موادووسايل فعال سازی پژوهش های گروهی لستفاده از تكنیك های پرورش دهنده خود كنترلی -ايجادمیل به پذيرش بازخوردمثبت ومنفی
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- - 61اجرا و اداره آموزش
 تبیین استانداردهای اختصاصی پیونددانش پیشین دانش آموز با يادگیری نمايش مفاهیم وفرايندتفكّركه الزم به آموزش است استفاده ازراهبردهای چندگانه يادگیری ايجادشرايط مناسب برای يادگیری متناسب باتفاوت های فردی انتخاب نمونه های طرزتلقّی دانش آموزان برای تمركزخودشان بر تفكّر استفاده ازراهبردهای سؤال برانگیز راهنمايی دانش اموزان دربیان كردن وتوضیح دادن نسبت به عملكرد آسان كردن مهارت های بین فردی استفاده از چشم انداز مختلف درتطبیق دانش با تجارب يادگیری دانش آموز استفاده خلّاق از وسايل شناسايی مشكالت يادگیری دانش آموزان هدايت آنان استفاده بهینه اززمان ايجاد فضا برای تمرين آموخته ها پیوند يادگیری با انتظارات نقش های آتی - -4 61ارزيابی و ابال غ نتايج يادگیری
 بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ثبت وبررسی فرايندآموزش دردفاترمربو.طه استفاده از ارزشیابی ومنابع اطالعاتی چندگانه اطالعاتی چندگانه ايجاد شرايط متناسب با تفاوت های اجتماعی وفرهنگی دانش آموزان برای ارزشیابی از آنان تقويت حس ّموفّقیت در همه شاگردان ارزشیابی با مالك های مقرّر ترغیب دانش آموز به خودسنجی با مالكهای مقرر ّوتوجه به عملكردبعدی تحلیل اطالعات حاصل ازارزيابی به طور منظّم ونظاماتیك -اهتمام به ارزشیابی فرايندی وبكارگیری ابزارهايی چون پوشه كار ،چك لیست،آزمون عملكردی و...

 -1-61تعمّق برآموزش ووارزيابی
 -تقويت میل به مطالعه وكتاب خوانی دردانش آموز
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 تحلیل فردی وجمعی تأثیرتجارب يادگیری ارزيابی میزان اثربخشی آموزش وتحلیل نتايج- -1 61همكاری با همكاران و والدين
 مشخص نمودن مكان وزمان همكاری شرح هدف تالشهای مبتنی برهمكاری بیان استانداردهای همكاری به نمايش گذاشتن مديريت كارآمد (اثربخش) ازجهت سود همه جانبه تقويت سعه صدر نسبت به ديدگاه های مختلف - -7 61شركت در توسعه حرفه ای
 تالش درجهت ارتقاء سطح تحصیالت تعیین مالك ونقاط قوّت واولويت رشد طرّاحی توسعه حرفه ای به منظور گسترش خزانه دانش شركت در توسعه حرفه ای(ضمن خدمت( نشان دادن مالك های بهبود عملكرد -تالش در جهت بازسازی تجارب خويش

 -3-61آگاهی از دانش محتوايی
 ربط دادن زمینه های تحصیلی با با موقعیت های واقعی زندگی جمع آوری مفاهیم كلیدی مرتبط با رشته تحصیلی خاص به كارگیری اثربخش روش های پژوهشی مرتبط ارائه چشم انداز چند فرهنگی تدريس( محتوا جهانی) -بهره گیری ازتكنولوژی مرتبط

 -9-61استفاده از فنون و تكنولوژی
 بكارگیری االگوها وروشهای نوين تدريس استفاده از تكنولوژی در ارزيابی استفاده از كامپیوترچندمنظوره با نرم افزارهای مختلف استفاده از اصطالحات علمی و فنّی مرتبط با كامپیوتر در ارتباطات كتبی و شفاهی -نشان دادن دانش استفاده از علم تكنولوژی درتجارت  ،صنعت و جامعه
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 نشان دادن دانش پايه كامپیوتر تدريس چندرسانه ای با استفاده از اسكنر و دوربین های ديجیتالی .... استفاده از كامپیوتر برای پردازش واژه ها واينترنت استفاده از كامپیوتربرای ارتقای كارآمدی حرفه ای درخواست وسايل برای دانش آموزان ويژه ارائه طرح درس مبتنی بر نیازهای متفاوت دانش آموزان استفاده تخصّصی از كامپیوتر ممكن ساختن يادگیری مادام العمر با استفاده از تكنولوژی -شناسايی منابع الزم تكنولوژی مانند نرم افزارهای آموزشی

 .11صالحیت هاي حرفه اي در سه قلمرو علمي ،سیاسي و عملي
ديتريچ و همكارانش (  ، 119ص ، ) 64برضرورت توجه به سه صالحیت « علمی ،سیاسی و عملی » نیز
تأكید می كند و برای اين نظر خود داليلی را به شرح زير ذكر می كند :
درهر منطقه ای كه قرار باشد پیشرفت ها و نوآوری هايی در زمینه های اجتماعی ،اقتصادی و فنالی صالورت
گیرد وجود سه صالحیت ضروری است  .از لحاظ سیاسی به اين دلیل كه تصمیم گیرنده هايی كه در وزارتخانه
های دولتی مشغول به كار هستند نقش مهمی را ايفا می كنند .از لحاظ علمی به دلیل تحقیقاتی كه انجام می گیرد
و پیشرفت هايی كه نائل می شود .از لحاظ عملی به دلیل وجود صنايع و تجارت و ساير حرفه ها .در بسالیاری از
كشورها نظام های آموزشی از جنبه علمی و تحقیقی رشد كافی نداشته اند .بنابراين موسسالات تحصالیالت عالیاله
بايد مورد تشويق قرار گیرند تا نظام آموزش فنی و حرفه ای را از لحاظ علمی ارتقا بخشند .آموزش معلمان برای
تدريس در مدارس فنی و حرفه ای موضوعی پیچیده است و با بسیاری از شاخه های آموزشی سر و كار دارد .در
نتیجه بايد فن آموزش حرفه و شغل ،كار حرفه ای و تكنولوژی كه در دنیای كار مورد استفاده است و تكنولوژيی
كه در دنیای آموزش به كار گرفته می شود ،همه را با هم ادغام كرد تا بتوان يك نظام آموزشی يكپارچه به دسالت
آورد .در اينجا نقش معلم هايی كه در مدارس فنی و حرفه ای تدريس می كنند بسیار پر رنالگ و بالا اهمیالت مالی
شود .به دلیل تغییرات مداومی كه در اقتصاد و تكنولوژی يك جامعه صورت می گیرد معلمان بايد از نقش اساسی
كه دارند كامال مطلع باشند.
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يكی از مسولیت های مهمی كه آن ها دارند اين است كه نیروی كالاری شايسالته و مالاهر را تحويالل صالنايع
بدهند و بر اين اصل واقف باشند .مسولیت مهم ديگری كه آنها بر عهده دارند اين است كه دانش آمالوزان فنالی و
حرفه ای و يا كارآموزان اين رشته را طوری آموزش دهند كه در آينده بتوانند بالا اسالتفاده از صالالحیت هايشالان
استخدام شوند و چرخه زندگی خود را بگردانند و همچنین بتوانند خود را بالا پیشالرفت هالای فنالی و تكنولالوژی
هماهنگ سازند .يون سكو نه تنها از حق آموزش و تحصیل برای همگان صحبت می كند بلكه از حق آموزش های
فنی و حرفه ای هم برای همگان صحبت می كند.
 . 12صالحیت هاي حرفه اي معلمان و مربیان فني و حرفه اي ( وهاب ) 113 ،
سطح بندي صالحیت

1

يكی از انواع سطح بندی صالحیت های حرفه ای به صورت چهارمرحله ای است كه می توان از آن به عنوان
يك الگو برای تعیین صالحیت های مورد نیاز مربیان و معلمان آموزش های فنی و حرفه ای استفاده نمود كه
شامل موارد زير است :
• آگاهی :دانستنی های پايه ،دارای آگاهی و توانائی كار تنها تحت سرپرستی – فهم سطح پايه ,تعیین,
فهرست نمودن ,تشخیص ,سوال نمودن ,توانائی كسب اطالعات و نیازمند سرپرست بودن
• دانش :دانش فنی انجام كار ,توانائی انجام كار بدون سرپرستی بطور مستقل ,توصیف  ,مشاركت ,توضیح,
كار با استفاده از خطوط راهنما و دانستن در مورد زمان ارجاع به راهنما
• مهارت :4ماهر و قادر به آموزش و هدايت ديگران ,برنامه ريزی و تحلیل ,پاسخ گوئی در برابر كارهای
خود ,سر و كار داشتن با سطح وسیعی از كار ها و فعالیت ها  ,كشف راه ها جهت افزايش مشاركت خود و
ديگران ,فراهم نمودن خطوط راهنما و هدايت ,ارائه صالحیت به ديگران ,تعیین چشم انداز بیرونی
• تسلط :1خبرگی در انجام كار و آموزش ديگران ,ايجاد ,نوآوری ,سازگاری ,عیب يابی  ,هدايت و راهنمالايی
ديگران ,اقتباس چشم انداز بلند مدت (وهاب  ، 113نقل از اسمعیلی6 39 ،ص.)61
1

. Competency Leveling
. Awareness
. Knowledge
4
. Skill
5
. Mastery

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

95

 .19صالحیت هاي محوري در قالب  6مهارت
كشورهادرصدد تهیه فهرست بلند بااليی از صالحیت های محوری نیستند ولی می توان آن هالا را باله شالش
گروه اصلی دسته بندی نمود كه هركدام ازاين گروه ها شامل چند صالحیت محوری می باشد (شكل زير).

نمودار  -گروه بندي  6گانه صالحیت هاي محوري
البته مدل ارائه شده يك مدل كلی برای مولفه های صالحیت های محوری است كه ممكن است در برخالی از
كشورها ،قسمتی از آن به عنوان صالحیت محوری شناخته شده باشد.
بطور مثال اگر كارآفرينی به عنوان يك صالحیت محوری در يك كشور شناخته شالود زيالر مجموعاله گالروه
مهارت های مرتبط با دنیای كسب و كار قرار می گیرد و سخت كوشی و پشالتكار ممكالن اسالت در زيالر گالروه
مهارت ها و ويژگی های شخصیتی جای داده شود .
در مقاله ای تحت عنوان صالحیت عملكردی و نوآوری در آموزش فنی و حرفه ای ( همان منبع )  ،دسالته
بندی از صالحیت ها ( به طوركلی ) و صالحیت ه ای مورد نیاز كارگران ماهر ارائه شد كه با الهام از آن می توان
صالحیت های مورد نیاز معلمان آموزش فنی و حرفه ای را كه در واقع آموزش دهندگان نیروی كار مالاهر مالورد
نیاز جامعه هستند ارائه كرد كه در زير به آن خواهیم پرداخت .
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 .21صالحیت هاي عملکردي 1در قالب 4نوع صالحیت
صالحیت عملكردی توانايی تطبیق با مهارت های شغلی وحرفه ای در زمان مناسب است و باله بیالان ديگالر
كارگران ماهر بايد قادر باشند كه كار مناسب را در زمان مناسب انجام دهند و برای تصمیم گیری در مورد معانی ،
مواد و تجهیزات فرآيند كار و ساير مواردی كه بايد آماده شود اطالعات ضروری داشته باشالند و ارتبالاط منطقالی
میان مشتری  ،همكاران و كارمندان بوجود بیايد  .بنابراين كارآموز بايد قادر باشد تا كار را در شالرايط مطلالوب و
پايدار اجراء نمايد و جنبه های مختلف آن را به نمايش بگذارد  .بنابراين آموزش های شغلی به معنالای آن اسالت
كه كارآموز بايد بتواند صالحیت عملكردی را به نمايش بگذارد  .اين نوع صالحیت به معنای توسعهی صالحیت
های فردی است ؛ بنابراين يك كارگر ماهر می تواند دارای صالحیت های حرفه ای باشد ولی اين باله معنالای آن
نیست كه بتواند موفق به انجام يك كار واقعی بشود .زيرا ممكن است نقاط ضعفی در اجرای كار داشته باشد يالا
اينكه توانايی حضور در يك تیم كاری داشته باشد ولی تحرك پذيری كافی را از خودش به نمايش نگالذارد و يالا
قدرت سازماندهی شخصی نداشته باشد و يا اينكه به تنهايی نتواند برنامه ريزی را به صورت مسئوالنه انجام دهد
.

نمودار  -4گروه بندی  4گانه صالحیت های
عملكردی

 -1این نوع صالحیت ها كه خود چهار نوع شایستگي را دربر مي گیرد از دیدگاه این منبع
« صالحیت » نامیده شده است .

1

. Action competence
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گروه بندي چهارگانه ي صالحیت ها ي عملکردي
صالحیت اجتماعي

صالحیت فردي (شخصي )

صالحیت حرفه اي ( فني )

صالحیت روش مند

 -اعتبارفردي

 -مشاركت دركار گروهي

 -تصمیم گیري و تصمیم سازي

 -ارتقاي دانش حرفه اي انجام

 -مسئولیت پذیري

 -توانایي كار در شرایط

 -فعالیت وكارهاي هدفمند

كارهابه صورت سیستماتیک

 -دقت درانجام كار

متفاوت در كار تیمي

 -طراحي و اجراي مستقل كارها

 -تشحیص سیستم وروند پیشرفت

 -اشتیاق به شركت كهههردن

 -قابلیت ارایه بحث هاي

 -طبقه بندي نیازمندي ها و

كار به موازات یکدیگر ( بطور موثر

درفعالیت هاي جمعي

فني

وظایف پیچیده شغلي

و هدفمند)

 -شناخت نقاط ضعف وقوت

 -تشخیص مشکالت و

 -انتخاب رویه هاي مناسب

 -تعیین مراحل كاري وانتخاب راه

 -تمایل به تحصیالت بیشترو

همکاري در بدست آوردن

كاري انتقال نتایج وروش ها (

هاي مناسب براي حل مشکل

حرفه اي تر

راه حل

متدها)

 -انتخاب روش ها و منابع درآمد

 -مشخص كردن نیاز و تمایالت

 -كامل كردن فرآیندها و

 -ساخت اطالعهههات ساخت

كمکي

شخصي براي زندگي آینده

پردازش هاي جدید و

توسعه روش هاي حل مسأله

 -بکار گرفتن واژهاي تخصصي

پویاي گروه هاي كار

 -تجزیه وتحلیل مشکالت

 -توانایي درک مطالعه طرح هاي

منعطف بودن در شرایط جدیدكاري و شرایط جدید زندگي

 به اشتراک گذاشتن كارها ارزیابي و اصال ح طرح ها -طبقه بندي و نام گذاري

 -برخورد مسئوالنه بازمینه هاو

با نظم وتربیت منطقي

نظریه هاي جدید

ارتقاي سطح همکاري تیمي اهداف یک

 -داراي پشت كار وجدیت

 -بیان نقدهاي عادالنه

خالق بودن وانتقاد ازخود

 -مبادله اطالعات تخصصي ممکن

 برخورد با كشمکش هايدروني و بیروني

 -قادر به كنار گزاري

بدست آوردن اطالعات با تکنیک

عالیق شخصي در كارهاي

هاي شخصي به صورت مستقل

بیان ایده ها و افکارجدید

تیمي

 اعتقاد داشتن و پیوستن به قوانینو مقررات موجود

 -وظیفه ارزشیابي راه حل هاي  -اعمال اصول اجرایي در فرآیند

مورد نیاز

 -نمایش اعتماد به نفس و خود

جدید

كار

 -تحقق اهداف قابل تشخیص

تضمین پیشرفت روند كیفیت كار افزایش ایده ها به منظور ارتقاءفعالیت هاي شغلي
 -بهینه كردن فرآیندهادرجریان كار

در بر داشتن تمام اين صالحیت ها منجر به صالحیت های عملكردی در كار خواهد شد.
صالحیت هاي فني
صالحیت فنی شامل دانش  ،مهارت و توانايی هايی است كه مستقیما به نوع شغل بستگی دارد  .عالالوه بالر
دانش تئوری و عملی و بررسی نوع مواد و جنس ،وسايل  ،ابزارها و ماشین آالت  ،توانايی انتقال دانش و تطالابق
آن با وظايف جديد نیز سنجیده می شود  .بهرحال صالحیت های حرفه ای بايد به طريق منطقی مشخص شوند
 .اين گونه پردازش ها ممكن است به منظور حل مشكالت و تصمیم گیری در رابطه با تكنیك های كالاری مالورد
مطالعه و ارزشیابی قرارگیرند.
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صالحیت های حرفه ای و تئوری های مرتبط در يك زمان واحد بايد مهیا شوند تا قادر باله تشالخیص اينكاله
چه چیزی بايد در طول زندگی حرفه ای ما آموخته شود باشیم .
صالحیت هاي متدیک (روشي )
صالحیت های متديك بی ترديد آينده كارگران ماهر را می سازد  ،به منظور اعمال آموختاله هالا  ،آزمالودن
توانايی ها و منعطف كردن خالقیت و تجربیات در موقعیت های نا شناخته و زمینه های كاری جديد پايه ريزی
می شوند  .صالحیت های متديك می تواند بواسطه آموزش بر پايه فعالیت ها و طراحی های جهت دار در طالول
برگزاری دوره توسعه  ،ترقی پیدا كند  .نكته قابل توجه برای كالارورزان تشالخیص سالاختار وظالايف  ،اعمالال و
ارزشیابی فرآيندهای كاری  ،حل مشكالت و تصمیم گیری  ،انتقال دانش تخصصالی بطالور مسالتقل در كارهالای
خاص است كه راه حل مشخص وروشنی برای آنهامتصور نیست و همچنین پیش بینی كردن ايالن امالر از ابتالدای
كار ضرورتی است كه بايد مورد توجه وعالقه برنامه ريزان باشد.
صالحیت هاي فردي
صالحیت های فردی به منزله ی توانايی انجام صحیح كار برای خود و ديگران در جهت مسئولیت پالذيری
وكسب اعتماد ديگران است  .اين به معنای بهبود اعتباراجتماعی ،رضايت درفراگیری آمالوزش و اجالرای صالحیح
آموخته ها  ،استقامت ،پشتكار و توانايی انجام كار در حالت های خاص  ،حساس و مهم می باشد.
اين صالحیت همچنین سبب افزايش دقت،وظیفه شناسی و آمادگی برای دريافت مسئولیت می شود  .همچنین
توانايی نقد كردن  ،ارزشیابی شخصی در كنار باال بردن قدرت ابتكار و انعطاف پذيری نیز بايد باله قالدری كامالل
پرورش پیدا كند.
صالحیت های فردی سبب ايجاد انگیزه هر چه بیشتر در انجام صحیح كار در میان كار آموزان می شود و ايالن
امری بسیار مهم برای خود آنها و هم برای ديگران تلقی می شود كه می توانند ويژگالی هالا و تالوان منالدی هالای
خودرابه نمايش بگذارند .
صالحیت هاي اجتماعي
صالحیت های اجتماعی به معنی توانايی در همكاری ها،رفع تضادها  ،برقالراری ارتباطالات اجتمالاعی و
تاثیر متقابل در موقعیت های دشوار حرفه ای است  .روابط و عاليق اجتماعی بايالد باله گوناله ای درك شالوند تالا
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بتوانند در برقراری ارتباط محسوس و مسئوالنه بكار گرفته شوند .بردباری  ،تعالاون  ،نزاكالت ،تحلیالل تضالادها ،
مسئولیت پذيری و وظايف از جمله ويژگی های يك تیم كاری است  .صالحیت های اجتماعی كاری و فعالیت
های مسئوالنه می توانند بطور ريشه ای وبواسطه فعالالالیت های فردی و ادغام آنها در گروه های كارپايدار شوند(
كريستینی ،مؤسسه فنیِ ِِتربیت حرفه ای آلمان  ،مترجم  :ابوالقاسم جاريانی . )6 31 ،
 -4-1-2تربيت معلمان باصالحيت

دیدگاه استادان
به نظر استاد محیط طباطبايی (  ، ) 6 11معلم  ،مانند نقاش زبردست و پیكر تراش هنرمند  ،بايد از تن و
جان نوباوگان پیكری دلپسند وتصويری دلپذير ابداع كند كه ساخته و پرداخته انديشه وی از نتیجه كار نگارگر
وپیكر تراش به مزيت وجدان وخرد ممتاز باشد  .البته وظیفه معلم از وظیفه هنرمندان ديگر دشوارتر است و آن
پديد آوردن انسان های بزرگ آينده  ،از كودكان خرد حاضر است .
استاد آرام  ،احمد ( )6 11معتقد است  :معلمی هنر است و مانند هر هنر ديگر  ،پیش از هر خصوصیت ،
داشتن ذوق وشوق برای آن نخستین ضرورت به شمار می رود  .اگر ابلهی خیال كند مجسمه ساز خوبی است ،
هرچه زودتر مشتش باز می شود وكسی به ساخته های او نیم نگاهی نمی كند وپولی برای خريدن آنها نمی
پردازد واوناگزير از اين خیال خام منصرف می شود  .ولی اگر چنین ابلهی به معلمی انتخاب شود  ،مجسمه
خرابی كه اومی سازد  ،نسل تباه شده ای است كه به زودی آشكار نمی شود .
عالمه و دايره المعارف بودن  ،برای سه قرن پیش شايسته بود كه همه معلومات از چند كتاب تجاوز نمی
كرد و معلم خوب فرصت آن را داشت كه همة آن كتابها را بخواند و بفهمد و جواب پرسشها را بدهد  .ولی
امروز  ،كه دانش بشری به هزاران شاخه تقسیم شده و تقسیم روز به روز در حال افزايش است  ،ديگر هیچ
دانشمندی نمی تواند مدعی دانستن همه چیز و آماده پاسخ گفتن به هر پرسشی باشد .
ديگر آنكه معلم چون به بیشتر پرسشهای شاگردان خود می تواند جواب دهد ممكن است كم كم اين شبهه
برايش پیدا شود كه همه چیز را می داند و به مطالعه و دانستن چیزهای تازه نیازی ندارد و قدرت دارد كه هر
مشكل علمی و ادبی را تنها با ذوق و قريحه خويش حل كند  .وی معلم خوب را اينگونه توصیف می كند :
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 -6معلم خوب جانشین مادر و پدر می شود .
 معلم خوب بین دانش آموزان تبعیض قائل نمی شود . معلم خوب فضل فروشی نمی كند زيرانمی تواندادعا كند كه همه چیزرا می داند . -4معلم خوب مبلغ ايمان است .
 -1معلم خوب بردبار است .
 -1معلم خوب چندان در بند منافع مادی نیست .
 -7معلم خوب مزد اصلی خود را از خدا می خواهد .
استاد كاردان  ،علیمحمد  ، ) 6 11 ( ،هنرمعلمی را انسان پروری توصیف می كند و براين باوراست كه كار
معلم ،تربیت شخصیت معنوی يك انسان است .
معلم وقتی كه خودش را با خواننده يا هنرپیشه مقايسه می كند  ،فوری اين سؤال به ذهنش می آيد كه
آهنگی را نواختن و شعری را خواندن يا داستانی را روی صحنه آوردن مهمتر است  ،يا انسانی را از قوه به فعل
در آوردن ؟ يعنی هنری را عرضه كردن مهمتر است  ،يا هنرمندی را به وجود آوردن ؟ هنرمندان بزرگ زير دست
استادان خوب تربیت شده اند تا هنر به اين مرحله رسیده است .
هروقت آگاهی و شعور جامعه نسبت به شناخت معلم به اينجا رسید  ،همین آگاهی خودش يك نوع
حمايت از معلم است .
صفات معلمان از ديدگاه دكتر كاردان عبارتند از :
 -6سالمتی تن و روان
آراستگی ظاهری تسلط داشتن به موضوع درس و فرهنگ عمومی ( دانش پويا  ،متحرك و متحول ) -4حساسیت نسبت به نوع انسان ( دوستی همراه با شناخت )
 -1تسلط به فن معلمی
 -1فروتنی
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اين استاد بزرگ تعلیم وتربیت درادامه درباره ابزارصالحیت و زمان تربیت معلمان چنین می نويسد « :در
مملكتی كه حتی به سلمانی هم بدون داشتن گواهینامه تخصصی اجازة مغازه باز كردن نمی دهیم  .حق هست كه
به هركسی اجازه بدهیم كه معلم شود ؟ معلمی برای خودش اصول و روشی دارد كه هركسی از عهدة آن بر نمی
آيد  .بنابراين  ،صرف داشتن ديپلم يا لیسانس در يك رشته نمی شود معلم خوبی شد  .تجلیل از مقام معلم
دراينجا عبارت از تو سعة فن تعلیم و تربیت  .يعنی از كسی كه می خواهد معلم شود امتحانی بكنیم و ببینیم اين
شخص هنر معلمی را دارد ؟ اگر دارد  ،او را در اين رشته تربیت كنیم و اگر ندارد  ،راهیش كنیم كه به سراغ
پیشه ديگری كه توانايی انجام دادنش را دارد  ،برود  .مطلب ديگر اين است كه به تصور من اقدام برای انتخاب
معلم بعد از ديپلم و بعد از دوره لیسانس خیلی دير است  .برای انتخاب معلم  ،اگر در سنین شور و هیجان بلوغ
اقدام كنیم  ،در كار انتخابمان موفقتر خواهیم بود  .چون در آن دوره معلم هنرمند و كسی را كه عاشق كار معلمی
است بهتر می توانیم تشخیص بدهیم » .
به نظر سیف  ،علی اكبر (  )6 7معلم فردی هزارپیشه است  .گروهی از اوتوقع سحر كالم دارنالد  .گروهالی
اورا اداره كننده و هدايت كننده ديگران می دانند  .كسانی ازاو توقع انتقال دانش وايجاد مهارت دارند  .بعضی ها از
او توقع بازيگری دركالس درس رادارند  .كسانی می خواهند كه او ديگران ( شاگردان) را به فعالیت وادارد  .كسان
ديگری از او توقع يك استادكار ماهر وهنرمند را دارند  .وحتی گروهی ديگالر اورا فالراهم آورنالده نشالاط وشالادی
زندگی برای يادگیرندگان می دانند  .اگر معلمی پیدا شود كه همه اين كارها از عهده اش برآيد آن وقالت اورا يالك
معلم شايسته به حساب می آورند  .اما آيا تاكنون كسی به دنیا آمده است كه اين همه كار ازاو ساخته باشد ؟ جواب
اين سئوال را نمی توان داد  .اما يك چیز به روشنی پیداست  .بعضی ها دربعضی از اين ويژگی ها قوی هستند ودر
ويژگی های ديگر ضعیف اند .
از اينها كه بگذريم سئوال ديگری مطرح است  .آيا الزم است اين همه كالار را از معلالم انتظارداشالته باشالیم ؟
جواب سئوال بسته به اين است كه معلمی را چه بدانیم  .شايد صالح كار دراين باشد كه به تعريالف زيالر از معلالم
اكتفا كنیم وآن وقت به سراغ مالك های شايستگی برای اوباشیم  « :معلم كسی است كه با يك يا چند دانش آمالوز
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به رفتار تعاملی می پردازد وهدفش ازاين كار آن است كه دردانش آموزان تغییری ايجاد كند  .اين تغییر چه شناختی
باشد چه حركتی (مهارتی) يا نگرشی  ،از سوی معلم يك تغییر هدفمند است ( مك نیل وپوفام  ، 697ص ) 69
 .بنابراين  ،هدف آموزش معلم ايجاد تغییر در ويژگی های شناختی  ،عاطفی يا روانی  -حركتی دانش آموزان است
 .پس بهترين معلم آن است كه به بهترين وجه تغییرات پیش بینی شده دربرنامه درسی را در شاگردانش ايجاد كند .
درنتیجه  ،بهترين مالك شايستگی يا اثر بخشی معلم همانالا تالاثیر گالذاری اوبرشالاگردان درجهالت ايجالاد تغییالرات
مطلوب وپیش بینی شده درآنان است .
«آموزش و پرورش» نیز علم و هنری است منوط به چگونگی «ياد دادن» و «ياد گرفتن» كه كیفیت بهتالر آن در
گرو ورزيدگیهای حرفهای «معلم» است ( همان ) .
مهر محمدی(6 31و )6 79در مقدمة كتاب خود تحقق پنج محور( خط مشی يا راهبرد يالا عوامالل مالوثر در)
تغییر و تحول در نظامهای تعلیم و تربیت در سطح ملی و بین المللی شامل ":اعطالای مسالئولیت بیشالتر در سالطوح
محلی( كاهش تمركز) ،ايجاد انعطاف در طراحی برنامه های درسی و اعطای فرصت تصالمیم گیالری در پالاره ای از
مولفه ها به سطوح پايین تر ( فاصله گرفتن از الگوی سنتی و تجويزی)  ،تقويت آموزش ارزشهای دينی و پرورش
اخالقی  ،پرورش ظرفیت خالق دانش آموزان  ،ايجاد تغییرات متناسب با تحوالت فناوری" را موكالول باله تقويالت
صالحیت های حرفه ای معلمان كرده است  .وی در ادامه  ،معلم را به عنوان نقطة اتكای هر تغییر و تحولی معرفی
می كند كه مستحق تحقق آرمانهای حرفه گرايی معلم 6توانمند ساختن معلم و معلم پژوهنده است و از نظامهالای
تعلیم و تربیت می خواهد  ،سه اصل زير را نصب العین خود قرار دهند :
اصل اول  :نمی توان به تحقق عملی هیچ هدف يا نوآوری در آمالوزش و پالرورش دل بسالت ؛ مگالر آن كاله
تغییرات متناسب با آن  ،پیشاپیش در معلمان به عنوان كارگزاران اصلی تغییر و تحّول به وقالوع پیوسالته باشالد  .باله

1-Teacher Professionalism
-Teacher Empowerment
-Teacher Researcher

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

11

عبارت ديگر ،رمز سالمت  ،رشد و بالندگی نظامهای تعلیم و تربیت را بايالد در سالالمت  ،رشالد و بالنالدگی معلالم
جست و جو كرد.
اصل دوم  :زمان ساده انديشی و برخورد ساده لوحانه با امرخطیر معلمی به سرآمده اسالت  .معلمالان  ،اعالم از
شاغل يا تحت تربیت  ،بايدظرفیت تحمل بارسنگین « تحقق صالحیت های متناسب با روح ومضمون تغییالرات »
داشته باشند  .معلمی كردن  ،به رغم تصور برخی  ،معادل تحمل بار سنگین حرفه ای است كه شاغالن ومتقاضالیان
ورودبه آن بايد ازكشش ذهنی وگرايش عاطفی متناسب باحمل اين بارگران برخوردارباشند .
اصل سوّم  :سرمايه گذاری مادی و معنوی در تربیت معلم و همچنین افزايش توان حرفه ای معلمالان شالاغل،
بايد متناسب با چنین نگرشی  ،دستخوش تحول شده و عزمی جدّی از سطوح ملی تا محلّالی  ،باله عنالوان پشالتوانة
دائمی اين حركت در طی نسلها  ،استقرار يافته و نهادينه شود.
رئوف  )6 31( ،معتقد است  :حرفه معلمی دو چهره آشكار و درهم تنیده دارد  .اين دو چهره مثل دو بال
عمل میكنند تا شكوه پرواز را به نمايش بگذارند  .يك بال آن دانش و آگاهی است و بال ديگر مهارت و توانايی
است  .اگر هر دو بال شكسته يا زخم خورده باشد پرواز صورت نمیگیرد و پرنده بر زمین میماند  .اگر يك بال
ضعیف شود  ،قدرت پرواز كاهش میيابد  .اگر هر دو بال ضعیف باشد  ،پرواز اوج نمیگیرد .
هر نظام تربیت معلمی كه بتواند عالوه برتوانايی های عمومی وپايه به هر انالدازه باورهالای حرفالهمنالد سالازی
نومعلمان را برپايه تقويت مهارت در ياد دادن استوارتر كند  ،به همان اندازه چنین نظامی را موجهتر و موفقتر جلوه
گر می سازد .
نظامهای تربیت معلم در كشورهای پیشرفته و حتی بسیاری از كشورهای درحالال توسالعه  -خالود را موظالف
میدانند معلمان جوان -و نیز معلمان شاغل -را آن طالور تربیالت كننالد يالا آمالوزش ضالمن خالدمت دهنالد كاله بالا
مهارتهای حرفهای خودشان آشنايی موجهی پیدا كرده باشند  .يعنی ،توانمندیهای خويش را آن چنان باله تمالرين
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گذاشته و پويايیها و خالقیتهای درونیشان را به منصه بروزوظهوررسانده تا به درجه خبرگی  ،تسلط  ،شجاعت
و به باور در عمل و اجرا رسانده باشند .
تعامل معلم و شاگرد كه مهمترين عنصر فرايند ياددهی -يادگیری اسالت ،در صالورتی باله گونالهای منطقالی و
اصولی برقرار میشود كه  ،معلم از صالحیت ها ،توانايیها ،بینشها و مهارتهای خاصی برخوردار باشالد .بالدون
داشتن مهارتهای الزم حرفهای ،تعامل مطلوب در فرايند ياددهی -يادگیری برقرار نمیشود .بنابراين آنچاله كاله در
فرايند آموزش و پرورش نقش اساسی دارد ،اعتال و پیشبرد صالحیت هالای حرفالهای معلمالان اسالت .بالرای درك
بیشتر موضوع ابتدا تعريف و مفهوم صالحیت را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار می دهیم.
اين مهارت ها را میتوان به دو شاخه بزرگ تقسیم كرد .يكی تبحر در دانش پايه يا مهارت های علمی و
اطالعاتی ،كه زمینه تدريس هر معلم را مشخص میكند ،و ديگری تبحر در شیوه های تدريس يا مهارت های
عملی و حرفه ای ،كه مشی واقعی شغلی او را نشان میدهد (رئوف6 31،ص. )6

مهارت هاي علمي و اطالعاتي معلم
مهارت های علمی و اطالعاتی هر معلم ،در هر پايه و رشتهای كه تدريس آن را به عهده میگیرد ،طبیعی
ترين نیاز اوست .از همین روست كه اولین معیار قضاوت درباره « معلم خوب » میزان سواد و دانش او قلمداد
شده است .اين قضاوت تا آنجا پیشرفته كه اين تصور نادرست را در برخی اذهان به وجود آورده است كه  :هر
كسی بداند ،و زياد هم بداند ،میتواند معلم بشود و به ديگران درس بدهد ؛ درحالی كه آمادگی موثر و كارساز در
تدريس به معنی انبوه سازی اطالعات و معلومات نیست  ،بلكه قدرت و توان مداوم و پژوهش و كشف و توسعه
و پیشرفت درمهارت تدريس مد نظر است  .معلمان صرفا عامالن پخش اطالعات نیستند بلكه شركای ذی نفعی
هستند كه در توسعه علم و اطالعات دخالت دارند  .لذا شیوه های حل مشكل و دستیابی به مطالب نو و تازه بايد
كم كم و به تدريج در تمام رشته های تحصیلی دانشكده ها و مراكز تربیت معلم به درون فكر و انديشه دانشجو
معلمان گنجانده شود تا به مرحلهای برسند كه برای همیشه و مادام العمر آمادگی الزم برای دريافت های نو و تازه
داشته باشد.
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مهارت هاي علمي و حرفه اي معلم
مهارتهای حرفه ای معلم ،الزم ترين و ضروری ترين نیاز اوست و هر نوع بی توجهی در بدست آوردن اين نوع
مهارت ها  ،عدم موجوديت شغلی و حرفه ای او را به اثبات می رساند .و خط بطالن روی صالحیت او می كشد .
بدون هیچ تحقیقی می توان فهمید كه دانستن صرف ( مهارت های علمی معلم) كافی نیست .هماله كسالانی كاله در
مدرسه ها درس خوانده اند با معلمانی مواجه شده اند كه از درجه دانش و سواد كافی برخالوردار بالوده انالد  ،ولالی
توان به كار بستن مهارتهای حرفه ای را نداشته اند  .اصل مسلم اين است كه آگاهی اطالع و دانش كافی و پرمايگی
برای تدريس اهمیت به سزايی دارد ولی واضح است كه تدريس موثر اصالل مساللم ديگالری اسالت كاله مربالوط باله
مهارت های حرفه ای معلم می شود و اين تا بدانجاست كه می توان ادعا كالرد مهارتهالای علمالی خالود بخشالی از
مهارت های حرفه ای معلم است .در حقیقت كل مهارت های معلمی كه هويت و موجوديت ايالن حرفاله را صالحه
می گذارد ،همانا مهارت های حرفه ای آن است ( همان ) .
احمد نصر (  ) 6 7درباره گزينش افراد با صالحیت می نويسد  :متفاوت بودن توانايیهاو نگرش های افراد و
تخصصی شدن مشاغل ايجاب می كند تا در به كارگماردن افراد به مشاغل مختلف  .تالش شود تا بیشترين توافق
و هماهنگی بین توانايی های افراد و مقتضیات آن مشاغل حاصل شود  .بنابراين  ،بايد در میان ويژگی های
معلمان انتخاب شده و مقتضیات شغل معلمی كه به حق يكی از دشوارترين و با اهمیت ترين مشاغل محسوب
می شود و نیاز به توانايی های متعدد دارد  ،توافق و هماهنگی كاملی وجود داشته باشد تا هم افراد از شغل خود
احساس رضايت كنند و هم دانش آموزان از آنها بهره ببرند  .به عبارت ديگر  ،مطابقت داشتن عالقه  ،توانايیها و
ويژگی های شخصیتی متقاضیان با نیازمندی های حرفه معلمی موجب بهبود كیفیت آموزشی معلمان می
شود.6اينگونه معلمان نه تنها در تدريس موفق هستند  ،بلكه در كالس نیز با مشكالت انضباطی كمتری مواجهند و
به راحتی می توانند كالس خود را اداره كنند .

Ibid . P 11
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احمدی  ،غالمعلی (6 31ص )69در گزارش تحقیق خود درباره ارزشیابی دوره كاردانی تربیت معلم می نويسد
« :در مدل جديد برای تربیت افراد در اين حرفه يك برنامه توسعه شغلی تعريف میشود كه در آن به ويژگیهايی از
قبیل توسعه و رشد مداوم  ،جهت دهی مستقل برنامه  ،بازخورد شخصی و ...توجه شده است ايالن برناماله كاله بالا
عنوان برنامه توسعه حرفه ای»  ،نامیده میشود دارای دو وجه شخصی و سازمانی اسالت .در وجاله شخصالی نقشاله
حرفهای را خود معلم ترسیم میكند و در وجه سازمانی وزارت آموزش و پرورش يا واحدهای تابعه مسیر توسالعه
حرفهای معلم را ترسیم مینمايند .اين برنامه يك مجموعه نظام مند است كه نیازمند سیاسالتهالای كلالی در حالوزه
مدارك و قوانین و ...است .اين برنامههای نوين و يا مهندسی نظام توسعه حرفالهای معلمالان باله واسالطه اسالتفاده از
توانمنديهای فناوریهای اطالعات و ارتباطالات تسالهیل و عملالی مالیشالوند» (موسساله پژوهشالی و نالوآوریهالای
آموزشی . )6 31،با توجه به نكات قبلی وآنچه كه درسطرهای قبل بیان شد  ،وی تغییالر در برنامالههالای آموزشالی
دورههای تربیت معلم به ويژه تغییر بنیادی دروس تربیتی كاله بیشالترين نقالش رادررشالد و توسالعه صالالحیتهالای
حرفهای معلمان دارند امری كامال ضروری واجتناب ناپذيرتوصیف كرده است .
زيبا كالم ( ،)6 79بر اين باور است كه چون معلمی ،حرفهای تخصصی است  ،لذا معلمان بايستی از میان
افراد با استعداد و خالق انتخاب شوند و شغل معلمی در جامعه بايد در حد وكالت و طبابت و نظاير آن دارای
موقعیت اجتماعی باشد.
جارويس (  1) 11بنابر آنچه كه در كتاب نظريه و عمل آموزش آمده ،معتقد است :تصور سنتی از تدريس
و كار معلم به عنوان گچ و گپ مدتها پیش سپری شده است .آيزنر ( ،)6977گیج( )6973و شوآپ ( )693
عمل تدريس را كار هنری و معلم را هنرمند مینامند (ويتراك 6931 ،و دالمونت )6991 ،و دالمونت ،داليل اين
توصیف را خالقیت و عدم قطعیت در شغل معلمی تعريف میكند .البته تعدادی از نويسندگان به خاطر نبودن
پشتوانههای نظری و يا تجربی ،چنین برداشتی (كه معلم يك هنرمند است) را ندارند.

- Jarvis, Peter
. Chalk & talk
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معلمان فني و حرفهاي در كانون انقالبي فني

مك كاسلین و دارل پاركس (  1) 11نیز بر اين عقیده اند كه هدف كلی آموزش و پرورش اينست كه
افراد را برای زندگی و پیشرفت جامعهای كه در آن زندگی می كنند آماده نمايد  .برنامه آموزشی هر كشور بايد با
شیوه سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و زندگی در آن مرتبط باشد و اين امر مخصوصاً در باره تربیت معلم فنی و
حرفهای صادق است .انجمن ملی رؤسای ايالتی كنسرسیوم آموزش فنی حرفهای 2در آمريكا اعالم كرد كه
آموزش فنی و حرفهای در انواع گوناگون فضاها و سطوح آموزشی شامل مطالعات حرفهای دوره های اول ودوم
متوسطه  ،درجات وگواهی نامههای كاردانی و آموزشهای مرسوم كارمندان در محل كارارائه میشود  .همچنین
آموزش فنی و حرفهای برای دانش آموزان و بزرگساالن موارد زير را فراهم میكند :
.6مهارتهای فنی و دانش الزم برای پیشرفت در مشاغل و حرف ،
.مقدمات ضروری مربوط به محل كاروچندكاری برای موفقیت درهرشغل ياحرفه
.مهارتهای برقراری تعادل میان مسئولیتهای كاری وخانوادگی،
.4زمینهای كه درآن مهارتهای آموزش سنتی وتعالدادی ازاهالداف آموزشی كلالیترمیتوانندتقويت شوند.
در طول تاريخ  ،معلمان آموزش فنی و حرفهای رسالت آماده كردن هنرجويان برای ورود به بازار كار و كسب
موفقیت در آن را به عهده داشتهاند  .اين مسئولیت برای برآورده نمودن نیازهای جديد محل كار مستلزم تجهیز
دانش آموزان به اطالعات ضروری و مهارتهای مرتبط با دنیای كار است.
در مقابل  ،امروزه معلمان فنی و حرفهای با بسالیاری از انتظارات و تقاضاها مواجه میشوند كه معلمان فنالی
وحرفهای قرن بیستمی را قديمی جلوهگر میسازد  .در وهله اول  ،از معلمالان انتظالار مالیرفالت كاله باله سالازگاری
نیازهای فزاينده دانش آموزان به پیشرفت شغلی كمك كنند تا آگالاه  ،مطلالع و باله لحالاظ فنالی بالرای فرصالتهالای
استخدامی آينده آماده شوند  .ثانیاٌ  ،از آنها خواسته شد دانش آموزانی را آمالاده كننالد كاله در رياضالیات  ،علالوم و
ارتباطات تبحر بیشتری دارند و از مهارتهای استدالل  ،حل مسئله و كار گروهی در سطح باالتری برخوردار هستند
 - 6مترجمان  :علی اصغر خالقی و مريم دانای طوسی
- The national Association of State Directors of Career Technical Education Consortium -نظیرحل مسئله ،كارگروهی وتوانايی استفاده ازاطالعات
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 .گذشته از اينها  ،معلمان فنی و حرفهای بايد همیشه پاسخگو باشند و در عین حال از آنهالا انتظالار مالیرود كاله در
خدمت دانش آموزانی كه به لحاظ آموزشی و اجتماعی مشكل دارند نیز باشند .سرانجام  ،معلمان فنی و حرفهای در
كانون انقالبی فنی قرار دارند كه مستلزم اصالحات مداوم در برنامه درسی است .انتظار میرود كاله معلمالان فنالی و
حرفه ای درآستانه دهه دوم قرن بیست ويكم كامالً متفاوت از معلمالان گذشته باشالند و الزم اسالت بالرای بالرآوردن
چالشهايی كه در طول اين قرن با آنها مواجه میشالوند از آمالادگی الزم برخالوردار باشالند .همگالی نیروهالايی كاله
آموزش فنی و حرفهای را تحت تأثیر قرار میدهند ريشه در جامعه و يا اقتصاد ما دارند و تا حد زيادی دانش آموز،
مدرسه و اجتماع را تحت تأثیر قرار میدهند ..تغییرات چشمگیر در جمعیت جامعه و نیروی كار منجر باله چالالش-
های مهمی در تفاوتهای زبانی ،اعتقادات فرهنگی ،و نگرشهای كاری شده است كه مسالتقیماً بالا نحالوه طراحالی و
ارائه آموزش فنی و حرفه ای ارتباط دارد( .همان  ،ص)1
هرشباخ (  )699در مقالة تضمین كیفیت در آموزش وتربیت حرفهای چنین نوشته است :دو توانمندی سالامانه
ای ،بحث جداگانهای را ايجاب میكنند :تربیت معلم ،و تدوين و توسعة مطالب آموزشی .هر دوی اين توانمندیها
به طور معنی داری بر كیفیت آموزش و تربیت حرفهای تأثیر میگذارند.
تامپسون (  )699معتقد است هدف برنامه های تربیت معلم اغلب تنها ارائه شايستگی های تالدريس اسالت و
توسعه توانايی های حل مسئله درآن جايگاهی ندارد  .در حالی كه تربیت معلم فنی وحرفه ای بیش از تربیت معلالم
عمومی (در دوره های تحصیلی ديگر)  ،نیازمند توسعه ی مهارت های مديريتی  ،تجارب دنیای كار و ابتكار عمل
است .
حرچبچ (  )699براين عقیده است كه تربیت معلم به تنهايی كیفیت باالی آموزش وتربیت حرفهای را
تضمین نمیكند  ،اما كیفیت بدون آن هم به سادگی حاصل نمیشود .معلمان بهتر تربیت شده به راحتی نتاج
بهتری تولید میكنند ،وسطح پیشرفت دانشآموزان آنها درمجموع ،درمقايسه با معلمان با كیفیت كمترتربیت شده
باالتر است .يك باركه معلم آموزش اولیه را كسب نمايد ،كاربردروشهای خوب تدريس تقريباً رايگان میشود و
ارزش تأثیرفزايندة آن بر يادگیری ،در بلند مدت از سرمايه گذاری اولیه در حرفه آموزی فراترمیرود.
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معلمان استخدام شده از طريق برنامههای رسمی تربیت معلم  ،اغلب مهارتهای آموزشی خوبی دارند اما از
يك زمینة فنی جامع بیبهره اند؛ معلمان استخدام شده از طريق صنايع ،معموالً زمینة فنی نیرومندی دارند اما فاقد
مهارتهای آموزشی هستند :آموزش ضمن خدمت بايد بر همین اساس تنظیم گردد .آموزش ضمن خدمت
هنگامی بیشترين تأثیر را دارد كه برای بلند مدت برنامه ريزی شود ،و ضمن ارائه در محل واحد آموزشی ،از
راهنمايی و نظارت آموزشی بهرهمند گردد.
چگونگي آماده سازي معلمان فني وحرفه اي آینده

بروجیا  ،مارا و استاورس  ،استاورا (  ) 11معتقدند  ،تاكنون گزارش های فراوانی مبنی بر چگونگی آماده
سازی معلمان فنی وحرفه ای آينده فراهم شده است .اقتصاد يك جامعه به كارگران ماهری نیاز دارد كه بتوانند از
اشتباهات خود درس بگیرند ،در حل مشكالت همكاری همه جانبه داشته باشند و عملكرد بی نقصی در محل كار
داشته باشند .به همین دلیل پیشنهاد شده است كه به دانش آموزان وجوانان يادبدهیم كه چگونه فكر كنند  ،نه فقط
به چیزمعین فكر كردن را به آن ها بیاموزيم .آن ها بايد بتوانند خالقانه بیانديشند  ،تصمیم گیری كنند  ،مشكالت
راحل كنند وهمچنین بتوانند تحلیل وتفسیر كنند.
تحصیالت هنگامی تمام منفعت خود را نشان می دهد كه يك معلم بداند چه چیزی را بايد در كالس
تدريس كند و يا چه فعالیت هايی بايد در كالس صورت گیرد تا هم مهارت های دانش اموزان رشد پیدا كند و
هم عالقه آنها به مشاركت در كالس افزايش يابد .معلم بايد نكات موثر در يادگیری را بداند و به كار برد :
 انگیزه های درونی فراگیران برای يادگیری و توانايی آنان در انجام كارهای مهم را شناسايی كند . نیاز آن ها برای مهم قلمداد شدن را كشف كند. روحیه همكاری وكارگروهی رارواج دهدحتی اگرشده اينكاررا باگروه های كوچك كالسی آغاز كند. برای ارزيابی فراگیران  ،از نطام ارزيابی عملكردی استفاده كند نه فقط به نمرات امتحانی اكتفا كند. -فرصت هايی را برای دانش آموزان به ارمغان آورد تا بتوانند از طريق تجربه نكاتی را بیاموزند.
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بروجیا واستاورس براين باورند كه شايد بتوان مهم ترين نقش معلم فنی و حرفه ای را پرورش مهارت ها
دانست .معلم بايد بتواند دانش و مهارت های دانش اموزان را توسعه دهد زيرا اين دانش اموزان در آينده ای نه
چندان دور می خواهند وارد دنیای كار شوند  .در برخی از كشورها خصوصیات و صالحیت هايی كه يك معلم
بايد داشته باشد به صورت "قوانین برای معلمان" منتشر می شود مانند چین  .مهم ترين اين صالحیت ها داشتن
ديپلم های آموزشی و توانايی آموزش و تدريس است .آن افرادی كه تحصیالت خود را در شاخه تربیت معلم
گذرانده اند و يا ديپلمی در اين رشته دارند  ،خیلی راحت تر می توانند در خواست كار دهند و آسان تر نیز
پذيرفته می شوند اما آن هايی كه در رشته های متفاوت ديگری تحصیل كرده اند هنگام ورود به حرفه معلمی بايد
در آزمونهای ورودی شركت كنند تا بتوانند صالحیت های خود را در زمینه آموزش و تدريس به اثبات رسانند .
از آنجايی كه وظیفه مدارس فنی و حرفه ای اين است كه دانش آموزان را برای ورود به بازار كار آماده كنند يكی
ديگر از مهم ترين صالحیت هايی كه معلم فنی و حرفه ای بايد داشته باشد اين است كه در زمینه مهارت هايی
كه قصد تدريس آن ها را دارد بايد تجربه كافی داشته باشد .برای اينكه معلمان بتوانند به يادگیری هر چه بهتر
دانش آموزان كمك كنند  ،بايد بتوانند تحلیل های خوبی از دانش آموزان داشته باشند و قابلیت ارائه روش های
تدريس و آموزش های نوين را نیز داشته باشند .هر چقدر كه دانش آموزان در سطوح باالتری مشغول به تحصیل
باشند ،معلم هايشان نیز بايد از مهارت ها و دانش بیشتری برخوردار باشند .
كاسلین و پاركس (  ) 11به نقل از لینچ )6996(6می نويسند  4 3 :دانشكده يا دانشگاه را نام میبرد كه
يك يا چند برنامه تربیت معلم حرفهای ضمن خدمت ارائه می دهند .بروانینگ و همكاران تعداد  31مؤسسه
(كاهش تقريباً  61درصدی از تحقیق لینچ در سال  )6996شناسايی نمودند كه معلمان فنی و حرفهای را برای
گرفتن گواهی آماده مینمايد.
در كشور ما به جای  31دانشكده ودانشگاه  ،تنها يك دانشگاه  ،تربیت دبیر فنی وحرفه ای را به عهده دارد
كه تا  61سال پیش هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای كشوررا تأمین می كرد ولی از سال  6 31به مرور
آموزش وپرورش سهمیه تربیت هنرآموز را كاهش داد  ،تا اينكه هم اكنون به پايین ترين حد خود رسیده است ،

- Lynch
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همین امر سبب شده كه اين دانشگاه نیز مسیر دانشگاه تربیت معلم را طی كند و به سمت تربیت نیروی متخصص
در رشته های فنی و مهندسی و علوم پايه آزاد روی بیاورد .
درتصمیم گیری های مربوط به ارائه مجوزمعلمی درآمريكا  ،چارچوبی به نام مجموعه پراكسیس 6ايجاد
شده كه برای ارزشیابی حرفه ای معلمان مبتدی استفاده می شود وازسه آزمون مجزا تشكیل شده است (همان) :
پراكسیس -Iارزشیابی رايانه ای مهارتهای آموزشی است وغالباً پیش ازپذيرش حرفهای توزيع می شود.
پراكسیس –IIشامل :آزمون تخصصی معلمان و اصول ياددهی و يادگیری است كه عموماً در اواخردوره
تحصیلی دانشجويان توزيع می شود.
پراكسیس -IIIابزار عملكرد كالسی برای ارزشیابی مهارت های تدريس وعملكرد كالسی است ومعموالً تا
پايان سال اول تدريس معلمان توزيع می شود.
شورای ملی تأيید گواهی تربیت معلم شركتی  41ايالتی است كه برای كمك به ايجاد آمادگی معلمان با
كفايت ايجاد شده است .اين شورا متشكل از انجمن تخصصی معلمان  ،مدرسان معلمان ،متخصصان محتوا  ،و
خط مشی گذاران ايالتی است كه نماينده بیش از سه میلیون نفر است .شورای مذكور از طريق بازنگری برنامه ها
در دانشكدههای علوم تربیتی ،استانداردهای آمادگی حرفه ای ملی و ايالتی معلمان را تلفیق میكند .شش
استاندارد شورای ملی تأيید گواهی تربیت معلم تحت عناوين عملكرد داوطلب و گنجايش واحد دسته بندی می
شود .اين استانداردها مشتمل بر موارد زير میشود:
 عملكرد داوطلب
 دانش ،مهارت ها و استعدادهای داوطلب
 نظام ارزشیابی و ارزيابی واحد
 گنجايش واحد
 تجربیات میدانی و عملكرد بالینی
 تنوع
1
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 مدارك دانشگاهی ،عملكرد و پیشرفت
 حاكمیت واحدی و منابع
در ادامه بحث چگونگی آماده سازی معلمان فنی وحرفه ای آينده  ،با اينكه ما مالی تالوانیم صالالحیت هالای
ايده آل بیشماری را برای معلمان برشماريم اما به صورت منطقی هیچ معلمی نمی تواند تمام صالحیت های الزم
را در اختیار داشته باشد .به همین دلیل براي یک معلم ضروري است كه تنها آن دسته از صالحیت هایي را دارا

باشد كه پایه و اساس محسوب مي شوند .مهارت هايی كه يك معلم الزم است داشته باشد بايد كافی و مناسالب
باشند .دانش آموزان نیاز دارند تنها در يك سطح متوسط اين مهارتها و تكنیك های عملی را بیاموزند  .پس بالرای
يك معلم نیز ضرورتی ندارد كه مهارت ها را در حد ارشد آموخته باشد.
برخی از معلم هايی كه به تازگی از دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند  ،توانايی راه اندازی و كنتالرل كالالس
های عملی ،آزمايشگاه ها و كارگاه های آموزشی را ندارند .آن ها ترجیح می دهند كه واحدهای نظری را تدريس
كنند  .اين مساله نشان دهنده مشكالتی است كه معلمان در دوران پیش از خدمت و دوران هالای آموزشالی حالین
خدمت با آن مواجه هستند .دوره های آموزشی پیش از خدمت معلمین كه به معلم كمك می كنند اسالتعداد هالای
خود را بازيابد و سطح علم و مهارت خود را ارتقا بخشد  ،با ضعف های عمیقی روبرو هستند  .باله عنالوان مثالال
نظام آماده سازی معلمان برای تدريس و يا نظام سنجش و ارزيابی آن ها نقص هالايی دارد  .مشالكالت اصاللی در
رابطه با اين به وجود می آيد كه يك معلم بايد در چه حد دانش و علم در اختیار دانش آموز قرار دهد  ،يعنی در
زمینه بخش هايی كه بر عهده معلم است  ،به چه میزان بايد به دانش آموزان تدريس شود تا بتوانند به هدف خود
برسندودرصنعت مشغول به كارشوند .درزمینه سنجش وارزيابی اين مشكل وجود دارد كه صالحیت های معلمان
با چه معیار و میزانی بايد مورد ارزيابی قرار گیرند .معیار سنجشی كه هم اكنون مورد استفاده قرار می گیالرد تنهالا
برای معلم های دروس عمومی كاربرد دارد و نمی توان با تكیه بر آن معلم های فنی و حرفه ای را مورد ارزيالابی
قرارداد وهمچنین اين معیارها هنوز برای صالحیت های الزم وضروری كافی نیستند.
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يكی از راه هايی كه به دوره های آموزشی پیش از خدمت كمك می كند شناسالايی و اسالتقبال از تجربیالات
معلم ها در دوره های پیش از درخواست به كار معلمی است .اين تجربیات ممكن اسالت در محالیط هالای كالاری
باشد يا اينكه به صورت دوره های تحصیلی مختلف در موسسه ها و آموزشگاه های مختلف باشد و يا حتی مالی
توان از تجربیات زندگی روزمره باشند .
انتظار اين است كه علم و مهارت معلمان فنی و حرفه ای همیشه به روز باشد .با تاكید بر اهمیت تجربه در
محیط كاری  ،معلمان فنی و حرفه ای بايد تشويق شوند تا به صورت كار پاره وقت در محیط های كاری حضالور
داشته باشند  .بهترين كار برای جذب معلمان با تجربه اين است كه افرادی كاله در صالنايع و محالیط هالای كالاری
مختلف مشغول به كار هستند را تشويق كنیم كه به حرفه معلمی روی آورند .اين امر سبب می شود كاله معلمالان
آينده از مهارت ها و تجربیات الزم برای تدريس در هنرستان های فنی و حرفه ای برخوردار باشند.
با توجه به اين كه هنرستان های ما از مشكل كمبود معلم متخصص رنج می برند ؛ بايستی نظالام اسالتخدامی
كشور كه از پیچیدگی های زيادی برخوردار است شرايط تحقق اين پیشنهاد را در هنرستان ها فراهم كنالد  .البتاله
اين نظر وقتی بازده مطلوب دارد كه متخصصان غیرمعلم وارد شده از محیط های كاری شرايط معلمالی را داشالته
باشند ويا مايل به كسب چنین شرايطی باشند .
با توجه به اين كه معلمان و مربیان فنی و حرفه ای معموال بايد يالك سالری واحالدهايی را در زمیناله علالوم
تربیتی و روان شناسی و روش ها وفنون تدريس را به صورت كامل بگذرانند .با اينكه ايالن درس هالا باله آن هالا
كمك می كند تا آمادگی بیشتری برای تدريس داشته باشند  ،اما گاهی ممكن است در اواسط كار خسته كننده باله
نظر آيند و افراد از ادامه آن ها دلسرد شوند .در بعضی از كشورها كارگران ماهر به صورت موقت به مدارس فنالی
وحرفه ای منتقل می شوند تا بتوانند آن مهارت ها و علومی كه دانش آموزان بدان نیاز دارند را به آن ها آمالوزش
دهند  .معلمان دروس نظری و عمومی ( به عنوان مثال آن فردی كه در مدرسه شیمی يا ادبیات تدريس می كنالد)
نسبت به آن معلم همكارش كه دروس فنی و كارگاهی را تدريس می كند ارتباط كمتری با دنیالای كالار دارد  .در
بعضی از كشورها  ،معلمان فنی و حرفه ای به صورت نیمه وقت كار می كنند  .نیمی از وقت خالود را باله عنالوان
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معلم مشغول به كار هستند و نیمه ديگر را به عنوان صنعتگرو يا حرف ديگر  .اين امر می توانالد بسالیار سالودمند
باشد زيرا معلم در ارتباط مستقیم با آخرين تغییرات در حرفه خود می تواند اين اطالعالات را باله دانالش آمالوزان
انتقال دهد و همچنین اين روش می تواند تشويقی باشد برای كسانی كه می خواهند عالوه بر معلالم بالودن شالغل
خود در حرف ديگر را هم حفظ كنند .البته مشروط براينكه حرفه فرد با رشته تدريس او ارتباط داشته باشد .
درحال حاضر در كشور ما اين موضوع معكوس است  ،يعنی بسیاری از معلمان مالا پالس از كسالب تجرباله در
هنرستان ها  ،به كار دوم و نیمه وقت در صنايع ويا بخش خدمات روی می آورند  .خوشالبختانه درمالواردی كاله
حرفه دوم معلم ما با رشته تدريس او تناسب دارد  ،اين گروه معلمان از آگاهی های دنیای كار در شالغل معلمالی
خود استفاده می كنند .
در كشورهايی كه معلمی شغلی با شأن پايین محسوب می شود و همچنالین شالركت و همكالاری در هنرسالتان
های فنی و حرفه ای هم از جايگاه خوبی برخوردار نیست  ،پذيرفتن دو حرفه يعنی معلمی و صنعتگری می تواند
مفید باشد زيرا هم می تواند افراد بیشتری را جذب اين شاخه كند و هم اينكه ممكن است آن افالراد شايسالته باله
روی آوردن به اين حرفه ترغیب شوند .در حالی كه بیشتر توجه موسسه های فنی و حرفاله ای بالر ايالن موضالوع
معطوف است كه بتوانند معلم ها ر ا هر چه بیشتر با محیط های كاری آشنا كنند ،در محیط های كاری نیز دغدغاله
اين است كه كارآموزان و تازه واردان را هر چه بیشتر با مسائل آموزشی آشنا كنند .
به نظر بروجیا  ،تدريس و آموزش به صالحیت های خاصی نیاز دارد .دو صالحیت كه خیلالی اهمیالت دارنالد
مهارت های ارتباطی و توانايی رويرو شدن با مشكالت است كه معموال اكثر كاراموزان در اين موارد ضعیف عمل
می كنند .در بسیاری از كشورها تجربه كاری مرتبط برای معلم و مربی شالدن از ضالروريات اسالت ولالی معمالوال
داشتن مهارت های آموزشی و صالحیت های مديريتی برای آن ها ضروری نیست .تحقیقالات نشالان داده اسالت
مربیانی كه در شركت ها مشغول به كار هستند و از اهمیت نقش خود باخبر نیستند معموال كمتالر بالرای پیشالرفت
مهارت های خود تالش می كنند .و همین طور موسسات و كارخانه هايی كه تفاوت چنالدانی میالان آنچاله فردباله
عنوان كارگرويا به عنوان يك معلم انجام می دهد ،قائل نیستند تسهیالت كمتری برای پیشبردصالحیت هايش باله
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عنوان يك معلم دراختیارش می گذارند .البته در برخی از كارآموزی های مربوط به معلمین گذرانالدن واحالدهايی
برای معلم ومربی الزامی است .در گذشته آن دسته از معلمان و مربیانی كه می خواستند با كارآموزان كالار كننالد و
نكات كلیدی را به آن ها آموزش دهند بايد دوره ای را از قبل برای آمادگی می گذراندند .
براساس گزارشی كه دپارتمان آموزشی درسال  11منتشر كرده است  ،اعالم كرده اند  :متوسط سنی معلمان
به  4سال رسیده است واين نشان می دهد تعداد قابل توجهی معلم جوان وارداين حرفه نشده اند .اغلب اين
معلمان از تحصیالت عالی برخوردارنبوده اندوشايد كمی مشكل باشدكه بگويیم پس بنابه چه صالحیت هايی اين
افراد معلم شده اند .شايد صالحیت های معلمان راداشته اند زيراگاهی ديده شده است كه شخصی كه به تازگی از
دانشگاه فارغ التحصیل شده است درمقايسه با شخصی كه دانشگاه نرفته توانايی كمتری درتدريس دارد (همان) .
مشكل پیر شدن معلمان فنی و حرفه ای در كشور ما نیز بسیار جدی است ؛ ازطرفی دربرابر تعداد
هنرآموزان زيادی كه همه ساله بازنشسته می شوند  ،معلمان جوان متخصص و دارای صالحیت های حرفه
تدريس كمتری جايگزين می شوند  ،در نتیجه اين مشكل سبب می شود از آنها كه رشته تحصیلی شان با حوزه
تدريسشان مطابقت ندارد استفاده كنند ويا افرادی به صورت حق التدريس به كار گرفته شود كه دوره های
مهارتی تدريس را طی نكرده اند.
در بسیاری از كشورها نگرانی خاصی در مورد طبیعت و كیفیت معلمان فنی و حرفه ای وجود ندارد.
بنابراين معلمان فنی و حرفه ای از لحاظ امكانات و جزوات درسی به هیچ عنوان نمی توانند به پشتیبانی دانشگاه
ها امید داشته باشند  .اما برخی از كشورها كم كم دارند به سمتی پیش می روند كه معلمان فنی و حرفه ای را
جدی بگیرند و برای آن ها هم مانند ساير معلمان تسهیالت خاص در نظر بگیرند .هم چنین بعضی دانشگاه ها در
صدد هستند تا معیارهای الزم برای اين حرفه را در واحدهای درسی بگنجانند  ،هر چند كه برخی بر اين اعتقادند
كه اين معیارها برای چنین طرح آموزشی كمی سنگین و طاقت فرساست ( همان ).
مك كاسلین و پاركس (  ) 11در همان كتاب سیاست هايی را به طور جداگانه در سطوح گوناگون
تصمیم گیری در اياالت متحده آمريكا ( سطح فدرال  ،ايالت ها و محلی ) برای بهبود كیفیت تربیت معلم فنی
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وحرفه ای معرفی كرده است  ،كه بخاطر اهمیت آن وتأكید دوباره به مسئوالن سیاست گذاری در آموزش وتربیت
فنی وحرفه ای رسمی كشورمان  ،دراينجا نقل می كنیم  .ضمنا نگارنده در هرجا كه خالصه كردن مطالب لطمه
ای به اصل آن وارد نكرده  ،آنها را خالصه كرده است .
سیاست هاي پیشنهادي در سطح فدرال :
 .1برقراری بورس دوره لیسانس برای دانشجويان سطح باال دربرنامه تربیت معلم فنی و حرفهای .
 .برقراری بودجه حمايت زيرساختهای تربیت معلم فنی وحرفهای و مشاركت درصنعت و تجارت برای
متخصصین تربیتمعلم فنی و حرفهای .
 .تأمین جايزه توسعه مديريت و رهبری برای افراد شايسته آموزش فنی و حرفهای شامل معلمان
تحصیلكرده ،پژوهشگران ،مديران ،راهنمايان و مدرسین ..
 .4مقررات الزم برای ارتقا و بهبود تربیت معلم فنی و حرفهای را تدوين نمايند.
 .5حمايت مالی از همايشها و كنفرانسهايی كه موضوع آنها تربیت معلم فنی و حرفهای است.
سطح ملي
 .6معلمان تحصیلكرده فنی و حرفهای بايد انجمنهای ملی آموزشی راتشويق كنند .
 .انجمن تربیت معلم فنی وحرفهای بايد تخصص معلمان فنی وحرفهای را ارتقا دهند .
 .انجمن تربیت معلم فنی وحرفهای بايد توسعه نیروی انسانی را از طريق آموزش فنی و حرفهای با
همكاری انجمنهای ملی ارتقاء دهد و آنها را به تهیه توصیه سیاستی برای كنگره و رئیس جمهور تشويق نمايند.
سطح ایالتي
 .6به تصويب رساندن قانونی كه بر اساس آن برنامههای توسعه نیروی انسانی از طريق تربیت معلم فنی و حرفهای
و برنامههای مرتبط با كیفیت بخشیدن به تربیت معلم را حمايت كنند.
 .برنامه های مالی مشوق مانند بورسیه ،وام دانشجويی قابل بخشش ،كمك هزينه جديد و برنامههای خانهسازی
 .حمايت مالی از معلمان فنی و حرفهای كه گواهی استاندارد تدريس حرفهای را از شورای ملی 6به دست آورند.
 .4ايجاد نهاد هماهنگ كننده توازن برنامههای تربیت معلم فنی و حرفهای با استانداردهای ايالتی و محلی.
National Board
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 .1كنترل قوانین فدرال و سیاستهای عملی كه تأثیر منفی بر تربیتمعلم فنی و حرفهای دارند .
 .1مشوقهای مالی برای استخدام معلمان آموزش فنی و حرفهای كه مايلند تدريس در فعالیتهای چالشبرانگیز
(مانند مناطق يا مدارسی كه با نسبت بااليی از خانوادههای با موقعیت اقتصادی ،اجتماعی پايین را بپذيرند )  ،قرار دهند.
 .7وام ضروری 6برای معلمان فنی و حرفهای تا برای بهبود مهارت و دانش علمی و فنی دانشجويان كوشش كنند.
بخاطر رهمیت سیاست هايی كه
 .3موسسات آموزش ايالتی و نهادهای آموزش عالی بايد تالشهای مرتبط با تربیت معلم فنی و حرفهای را هماهنگ
سازند.
 .9موسسات آموزش ايالتی و متخصصان تربیت معلم فنی و حرفهای بايد به تدوين استانداردهای بومی برای كیفیت
برنامههای تربیت معلم فنی و حرفهای كه شامل مسیرهای چندگانه حرفهای است بپردازند تا به جذب ،انگیزش و حفظ
كیفیت عالی معلمان ناشی از افزايش عرضه آنها كمك كنند.
 .61موسسات آموزش ايالتی بايد تالشهای نهادينه شده در تربیت معلم فنی و حرفهای را به دقت دنبال كنند تا
اطمینان حاصل كنند استانداردها مراعات شدهاند.
 .66موسسات آموزش ايالتی بايد از برنامه كنفرانسها و همايشها در موقعیتهای مناسب و عملی مرتبط با تربیت معلم
فنی و حرفهای حمايت و در آنها مشاركت كنند.
 .6موسسات آموزش ايالتی بايد متخصصان فنی و حرفهای را كه استعداد دفاع موثر و رهبری تربیت معلم فنی و
حرفهای مرتبط را دارا هستند و میتوانند در سطح ايالت و فدرال به قانونگذاری و سیاستگذاری بپردازند ،معرفی و
تربیت كند.
 .6موسسات گواهینامه دهنده معلمی ايالتی بايد اجازه دهند گواهینامهها و اعتبارنامههای معلمین فنی و حرفهای
در تمام خطوط ايالت قابل انتقال باشد.
 .64موسسات گواهینامه دهنده معلمی بايد گواهینامة و اعتبارنامههای جايگزين برای برنامههای غیرسنتی داوطلبان
معلمی فراهم نمايند.
 .61روسا و مسئولین و هیأت علمی تربیت معلم فنی و حرفه ای بايد سیاستی را برای نقش كالج و دانشگاه تربیت
معلم فنی وحرفهای در توسعه نیروی انسانی اتخاذ كنند و برنامههايی را برای اجرای اين نقش طراحی نمايند.
Venture capital
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 .61روسا و مسئولین كالج بايد تأكید زيادی بر توسعه كیفیت عالی معلمین فنی و حرفهای بخاطر توسعه
شاگردمحوری و استخدام شاگردان برجسته عالقمند به فعالیتهای مرتبط با كالجشان (مانند كشاورزی و علوم زندگی،
تجارت ،بهداشت ،بومشناسی انسانی و فناوری) نمايند.
 .67هیأت علمی كالج و دانشگاه تربیت معلم فنی و حرفهای بايد به تدوين استانداردهای فنی و تربیتی برای آنچه
كه معلم فنی و حرفهای به خاطر آن تربیت میشود ،بپردازند.
 .63هیأت علمی كالج و دانشگاه تربیت معلم فنی و حرفهای بايد معلمان فنی و حرفهای آينده را بر اساس تنوع
جمعیتی استخدام نمايند.
 .69برنامههای تربیت معلم فنی و حرفهای بايد شاگرد محور باشد و بر هر دو جنبه نظری و عملی تأكید نمايد.
 . 1برنامههای تربیت معلم فنی و حرفهای بايد مشتمل بر مهارتها و دانش در زمینه موضوعات جاری مانند تلفیق
مهارتهای فنی و نظری ،خوشههای شغلی ،مشاغل دانشگاهی (فكری) تعهد و ارزيابی و توسعه حرفهها باشد.
 . 6هیأت علمی تربیت معلم فنی و حرفهای بايد در زمینه موضوعاتی مانند عرضه و تقاضای معلمین آموزش فنی و
حرفه ای ،مقدار و نوع مهارتهای علمی و فنی كه دانشجويان فنی و حرفهای به آن نیاز دارند ،درجهای كه معلمان بايد با
ابزارهای مختلف آماده شوند (مثل ديپلم متوسطه ،وفوقديپلم و گواهینامههای جانشین) ،كمك به دستیابی دانشجويان به
مهارتهای فنی و علمی ،كارآيی برنامههای تربیت معلم كه از طريق آموزش راه دور توزيع میشود و عوامل كمككننده به
استخدام معلمین از جمعیتهای متنوع ،اقدام به پژوهش نمايند.
 .هیأت علمی كالج و دانشگاه تربیت معلم فنی و حرفهای بايد ورودیهای چندگانه را در برنامه (مانند ديپلم،
فوقديپلم و گواهینامه جايگزين) برای دانشجويان غیرسنتی توسعه دهد.
 .برنامههای كالج و دانشگاه تربیت معلم فنی و حرفهای بايد شامل اطالعات برای به كارگیری فناوری در
برنامههايشان باشد.
 . 4برای شناخت بیشتر در زمینه فعالیتهای امدادی و استخدامی مانند برنامههای تربیت معلم راهنماهای تبلیغاتی و
استخدامی كالجها و دانشگاه بايد بازنگری شود.
 . 1هیأت علمی كالج و دانشگاه ترببت معلم فنی و حرفه ای بايد مشاركت با كاركنان موسسات آموزشی ايالت،
كالجهای محلی ،موسسات آموزشی محلی و انجمنهای حرفهای معلمان را در جهت توسعه برنامههای منطقی و مشاورهای
برای معلمان تازهكار شكل دهد.
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 . 1هیأت علمی كالج و دانشگاه تربیت معلم فنی و حرفهای بايد مشاركت با كاركنان موسسات آموزشی ايالتی،
موسسات آموزشی محلی و انجمنهای حرفهای معلمان را در جهت طراحی برنامههای تخصصی توسعه به نحوی كه آن با
استانداردها و ارزيابیهای مبتنی بر دادههای استخراج گره خورده شكل دهد.
 . 7هیأت علمی كالج و دانشكده تربیت معلم بايد به حضور در كالس درس موسسات آموزش محلی تشويق شود .
 . 3برنامه های كالج و دانشگاه تربیت معلم بايد تأكید زيادی بر كمك به معلمان آينده برای درك بهتر و توانايی
پاسخگوئی به نیازهای آموزشی و اجتماعی مبتنی بر تنوع دانشجويی داشته باشد.
سطح محلي
 .6موسسات آموزشی محلی بايد برای معلمان فنی و حرفهای كه در بازار كار جذب میشوند مبلغی را به عنوان
جبران خسارت پرداخت كند و همچنین حقوق و دستمزد باالتری برای معلمانی كه كار بیشتری انجام میدهند و يا درمیان
ديگران به عنوان بهترين ارزيابی میشوند درنظر بگیرد.
 .موسسات آموزشی محلی بايد به توسعه برنامههای منطقی و مشاورهای برای معلمان تازهكار بپردازند.
 .معلمان بايد به زمان كافی و كمكهای مالی جهت برنامههای توسعه حرفهای دسترسی داشته باشند.
 .4ارزشیابی معلمان بايد مشتمل بر ورودیها شامل دانش معلمان از محتوی دوره برنامهريزی و آمادگی ،فضای
كالسی ،تدريس و مسئولیتهای حرفهای .مبتنی بر اصول و برابری و عملكرد محور باشد
 .1موسسات آموزشی بايد وام ضروری برای معلمان فنی و حرفهای فراهم كنند تا با روشهای نوآورانه برای بهبود
مهارت و دانش علمی و فنی دانشجويان كوشش كنند.
تجارت و صنعت
 .6متخصصین تربیت معلم فنی و حرفهای بايد مشاركت با مديران و رهبران تجاری و صنعتی را شكل دهند و از
آنها بخواهند به شورای مشاوره درزمینه نیازهای مهارتی و دانش علمی و فنی كاركنان خود خدمات مشاورهای ارائه دهند.
 .متخصصین تربیت معلم فنی و حرفه ای و معلمان بايد از بخش تجارت و صنعت بخواهند فرصتهای آموزشی و
كاری را جهت به هنگام ساختن دانش آنها از محیط كار فراهم سازند.
 .متخصصین تربیت معلم فنی و حرفهای بايد از بخش تجارت و صنعت بخواهند به عنوان سخنران در كالسهای
آنها مشاركت كنند ( .همان ،صص 13تا . ) 71
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تجزیه وتحلیل داده هاي مربوط به تربیت معلمان با صالحیت
استاد محیط طباطبايی (  ) 6 11معلم را مانند نقاش زبردست و پیكر تراش هنرمنالد كاله بايالد از تالن و جالان
نوب اوگان پیكری دلپسند وتصويری دلپذير ابداع كند توصیف می كند و ساختن و پرداختن انديشه را از نتیجاله كالار
نگارگر وپیكر تراش به مزيت وجدان وخرد ممتاز تر می داند  .بدون ترديالد سالخن اسالتاد حالق وبجاسالت ؛ زيالرا
درست است كه هنرمند اثر هنری پديد می آورد ولی معلم مؤثر اثر هنری را به جامعه عرضه می كند .
استاداحمدآرام ( )6 11ذوق وشوق را ازويژگی های هنر معلمی می داندو برای معلم خوب صالفاتی را برمالی
شمارد كه ازاين قبیل است  :صبوروباايمان بودن  ،چندان دربند منافع مادی نبودن  ،مزداصلی خودرا ازخدا خواستن
 ،تبعیض قايل نشدن میان فراگیران  ،ادعای گزاف نداشتن و  . . .استاد زنالده يالاد ايالن صالفات صالادقانه را از روح
پاكش الهام گرفته است ومايه افتخاراست برای معلمانی كه اين رهنمودهارا سرلوحه كارخودقرارمی دهند .
استاد علیمحمد كاردان ( )6 11هنرمعلمی را انسان پروری توصیف می كند و براين باوراست كه كار معلم،
تربیت شخصیت معنوی يك انسان است  .او نیز در مقايسه معلم وهنرمند سئوالی را مطرح می كند و به آن پاسخ
می دهد  :آهنگی را نواختن و شعری را خواندن يا داستانی را روی صحنه آوردن مهمتر است  ،يا انسانی را از
قوه به فعل در آوردن ؟ يعنی هنری را عرضه كردن مهمتر است  ،يا هنرمندی را به وجود آوردن ؟ هنرمندان
بزرگ زير دست استادان خوب تربیت شده اند تا هنر به اين مرحله رسیده است  .اين استاد روان شاد نیز عشق به
معلمی را از ويژگی های معلم توصیف می كند و تواضع وفروتنی داشتن  ،به فن معلمی مسلط بودن  ،نسبت به
نوع انسان حساسیت داشتن  ،آراستگی ظاهری  ،سالمتی تن وروان  ،مطابقت داشتن عالقه و توانايیها و ويژگی
های شخصیتی متقاضیان با نیازمندی های حرفه معلمی را از شرايط اولیه برای حرفه معلمی می شمارد  ،كه قابل
توجه وزارت آموزش وپرورش ومراكز تربیت معلم است  .استاد زنده ياد كاردان معتقد است  ،تربیت معلمان را
بايستی از سنین نوجوانی آغاز كرد  ،قبل از اخذ مدرك ديپلم  ،زمانی كه می توان عاشق حرفه معلمی و هنرمند
را بهتر شناخت و تربیت او را برای اين حرفه مقدس آغازكرد .
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سیف  ،علی اكبر(  )6 7انتظارش از تعامل معلم با فراگیر را برای ايجاد تغییرمطلوب و هدفمند دانش آموز
توصیف می كند و كیفیت بهتر فرآيند ياددهی – يادگیری را درگرو ورزيدگی حرفه ای معلم می داند .
مهر محمدی(6 31و )6 79انعطاف در برنامه ها داشتن  ،فرصت تصمیم گیری به معلمان دادن  ،آموزش
ارزشهای دينی و اخالقی را تقويت كردن  ،ظرفیت خالق دانش آموزان را پرورش دادن و . . .را موكول به تقويت
صالحیت های حرفه ای معلمان نموده است  .به نظراو معلم نقطة اتكای هر تغییر و تحول و مستحق تحقق
آرمانهای حرفه گرايی است و بدين منظور مسئوالن آموزش وپرورش بايستی سه اصل زيررا نصب العین خود قرار
دهند .
جامه عمل پوشیدن هرهدف و هرتغییروهرنوآوری درمدرسه پیشاپیش موكول به تغییروتحوالت متناسب
درمعلمان است  .يا رمز سالمت  ،رشد و بالندگی نظامهای تعلیم و تربیت را بايد در سالمت  ،رشد و بالندگی
معلم جست و جو كرد.
معلمان  ،اعم از شاغل يا تحت تربیت  ،بايدظرفیت تحمل بارسنگین « تحقق صالحیت های متناسب با
روح ومضمون تغییرات » را ( به لحاظ كشش ذهنی وگرايش عاطفی ) داشته باشند .
سرمايه گذاری مادی و معنوی در تربیت معلم و همچنین افزايش توان حرفه ای معلمان شاغل ،بايد متناسب
با چنین نگرشی  ،دستخوش تحول شده و عزمی جدّی از سطوح ملی تا محلّی  ،به عنوان پشتوانة دائمی اين
حركت در طی نسلها  ،استقرار يافته و نهادينه شود.
علی رئوف (  )6 31نیز تعامل مطلوب معلم و شاگرد را موكول به معلمی كرده است كه از صالحیت ها ،
توانايیها  ،بینشها و مهارتهای خاصی برخوردار باشد .او اين مهارت ها را به دو شاخه بزرگ تقسیم كرده
است  .يكی تبحر در دانش پايه يا مهارت های علمی و اطالعاتی ،كه زمینه تدريس هر معلم را مشخص میكند ،
و ديگری تبحر در شیوه های تدريس يا مهارت های عملی و حرفه ای  ،كه مشی واقعی شغلی او را نشان میدهد
 .از طرفی  ،وی به تصور نادرستی اشاره می كند كه درذهن بعضی نقش بسته است كه  :هر كسی بداند  ،و زياد
هم بداند  ،میتواند معلم بشود و به ديگران درس بدهد ؛ درحالی كه آمادگی موثر و كارساز در تدريس به معنی
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انبوه سازی اطالعات و معلومات نیست  ،بلكه قدرت و توان مداوم و پژوهش و كشف و توسعه و پیشرفت
درمهارت تدريس مد نظر است  .معلمان صرفا عامالن پخش اطالعات نیستند بلكه شركای ذی نفعی هستند كه
در توسعه علم و اطالعات دخالت دارند  .درپاسخ اين سئوال كه معلم خوب كیست؟ می توان گفت  :معلم خوب
كسی است كه تدريس موثر و مفید داشته باشد  .وی  ،معلمان را درحد تسلط در مهارتهای حرفهای تربیت
كردن و آنها را به درجه خبرگی  ،شجاعت و باور در عمل و اجرا ارتقا دادن را از وظايف نظام های تربیت معلم
می داند .
احمد نصر(  )6 7مطابقت داشتن عالقه  ،توانايیها و ويژگی های شخصیتی متقاضیان با نیازهای حرفه
معلمی را در بهبود كیفیت آموزشی معلمان مؤثرمی داند و معتقد است اينگونه معلمان نه تنها در تدريس موفق
هستند  ،بلكه در كالس درس نیز با مشكالت انضباطی كمتری مواجهند و به راحتی می توانند كالس خود را
اداره كنند .
احمدی  ،غالمعلی (6 31ص )69در گزارش تحقیق خود به مدل جديد برای تربیت افراد در اين حرفه
اشاره می كند و آن برنامه توسعه حرفه ای است كه در آن به ويژگیهايی از قبیل توسعه و رشد مداوم  ،جهت
دهی مستقل برنامه  ،بازخورد شخصی و ...توجه شده است اين برنامه دارای دو وجه شخصی و سازمانی است.
در وجه شخصی نقشه حرفهای را خود معلم ترسیم میكند و در وجه سازمانی وزارت آموزش و پرورش يا
واحدهای تابعه مسیر توسعه حرفهای معلم را ترسیم مینمايند .اين برنامه به واسطه استفاده از توانمنديهای
فناوریهای اطالعات و ارتباطات تسهیل و عملی میشود .
مك كاسلین ودارل پاركس(  ) 11در كتاب خود ضمن اشاره به اينكه در طول تاريخ  ،معلمان آموزش فنی
و حرفه ای رسالت آماده كردن هنرجويان برای ورود به بازار كار و كسب موفقیت در آن را به عهده داشتهاند  .در
مقابل  ،امروزه معلمان فنی و حرفهای با بسالیاری از انتظارات و تقاضاها مواجه میشوند كه معلمان فنی وحرفه-
ای قرن بیستمی را قديمی جلوهگر میسازد  .در وهله اول  ،از معلمان انتظار میرفت كه به سازگاری نیازهای
فزاينده دانش آموزان به پیشرفت شغلی كمك كنند تا برای فرصتهای استخدامی آينده آماده شوند  .ثانیاٌ ،آنها
رادررياضیات  ،علوم وارتباطات  ،مهارتهای استدالل  ،حل مسئله وكارگروهی به سطح باالتری برسانند و درعین
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حال درخدمت دانش آموزانی كه به لحاظ آموزشی واجتماعی مشكل دارند نیز باشند.سرانجام  ،معلمان فنی و
حرفهای در كانون انقالبی فنی قرار دارند كه مستلزم اصالحات مداوم در برنامه درسی است.
انتظاراتی كه اين دو نويسنده آمريكايی از معلمان فنی وحرفه ای خود دارند انتظارات بجايی است كه شامل
معلمان فنی وحرفه ای اقصی نقاط جهان می شود ؛ اما نكته مهم اين است كه برآورده شدن آنها موكول به
تغییروتحول دراركان واجزای نظام های تربیت معلمان فنی وحرفه ای است،كه ازساختاروبرنامه هاتاصالحیت
های حرفه ای استادانِ معلمان و اصالح نطامِ پذيرش وگزينش و حقوق ومزايای معلمان را دربر می گیرد .
هرشباخ  ،تامپسون و حرچبچ (  )699نیز هر كدام در مقاله های جداگانه ارتقای كیفی آموزش وتربیت حرفه
ای را مستلزم كیفیت تربیت وآموزش ضمن خدمت معلمان فنی وحرفه ای و اصالح برنامه های درسی ومواد
آموزشی متناسب با نیازهای درحال تغییر دنیای كار نموده اند .
بروجیا  ،مارا و استاورس  ،استاورا (  ) 11معتقدند  :اگر به دانش آموزان يادبدهیم كه چگونه فكر كنند
 ،نه فقط به چیزمعین فكر كردن را به آن ها بیاموزيم .آن ها بايد بتوانند خالقانه بیانديشند  ،تصمیم گیری كنند ،
مشكالت راحل كنند وهمچنین بتوانند تحلیل وتفسیر كنند .بدين منظور آنها از معلمان و مراكز تربیت معلم
انتظاردارند  ،انگیزه های درونی فراگیران برای يادگیری و توانايی در انجام كارهای مهم را شناسايی كنند  /نیاز آن
ها برای مهم قلمداد شدن را كشف كنند  /روحیه همكاری وكارگروهی رارواج دهند /از نطام ارزيابی عملكردی
استفاده كنند نه فقط به نمرات امتحانی اكتفا كنند  /فرصت تجربه كردن را برای دانش آموزان به ارمغان آورند/
در زمینه مهارت هايی كه قصد تدريس آن ها را دارند بايد تجربه كافی داشته باشند .

كاسلین وپاركس (  ) 11درباره مجموعه پراكسیس به عنوان مجوزمعلمی درآمريكا  ،توضیحاتی داده اند
كه شامل سه آزمون مهارت های آموزشی (پیش ازپذيرش حرفهای)  ،تخصصی ( اواخر دوره تحصیلی دانشجو)
و عملكرد كالسی ( پايان سال اول تدريس) معلمان است  .شورای ملی تأيید گواهی تربیت معلم نیز از طريق
بازنگری برنامه ها در دانشكدههای علوم تربیتی ،استانداردهای آمادگی حرفه ای ملی و ايالتی معلمان را تلفیق
میكند .شش استاندارد شورای ملی تأيید گواهی تربیت معلم تحت عناوين عملكرد داوطلب و گنجايش واحد
دسته بندی می شود .اين استانداردها مشتمل براين موارد است  :عملكرد داوطلب  /دانش ،مهارت ها و
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استعدادهای داوطلب  /نظام ارزشیابی و ارزيابی واحد  /گنجايش واحد  /تجربیات میدانی و عملكرد بالینی  /تنوع
 /مدارك دانشگاهی ،عملكرد و پیشرفت  /حاكمیت واحدی و منابع .
انتظار اين است كه علم و مهارت معلمان فنی و حرفه ای همیشه به روز باشد .معلمان فنی و حرفه ای بايد
تشويق شوند تا به صورت كار پاره وقت در محیط های كاری حضور داشته باشند  .بهترين كار برای جذب
معلمان با تجربه اين است كه افرادی كه در صنايع و محیط های كاری مختلف مشغول به كار هستند را تشويق
كنیم كه به حرفه معلمی روی آورند .اين امر سبب می شود كه معلمان آينده از مهارت ها و تجربیات الزم برای
تدريس در هنرستان های فنی و حرفه ای برخوردار باشند ( بروجیا واستاوروس . ) 11 ،
البته اين پیشنهاد بروجیا و استاوروس خوب است ولی با توجه به قوانین دست وپاگیر دركشورما تحقق آن
با دش واری زياد مواجه است  ،ازطرفی منظر می رسد كمتر می توان از میان افرادی كه در كارخانجات و
موسسات تولیدی و خدماتی كار می كنند تعدادی واجد شرايط حرفه معلمی يافت .
 -5-1-2مقوله های فرآیندی درتربيت معلمان فنی وحرفه ای

اين مقوله ها شامل  :جذب ،سنجش ،ارزيابی ،مهارتها ،استانداردهاواهمیت صالحیت ها درتربیت معلمان فنی
وحرفه ای است  ،كه به ترتیب به آنها می پردازيم .
الف -الزامات جذب ونگهداري معلمان فني وحرفه اي با صالحیت
بروجیا و استاورس (  ، 11ص ) 11اين الزامات را در  66اصل به تفصیل توضیح داده اند  ،كه خالصه ی
آن اصول به شرح زير است :
 تدارك شكلهای مناسب تجربیات محل كار برای همه دانشآموزان  ،معلمان و مدرسان معلمان .
 محتوی برنامه درسی وفرآيندهای تمامی سطوح (ابتدايی ،متوسطه و تربیالت معلالم) ،نیازباله رشالدمهارت
شغلی ،درك محیط كارومهارتهای صنعتی را داردورويدادهای مناسب يادگیری وارزشیابی رانمونهسازی نمايد.
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 فرصتهای متنوع و گسترده ای برای معلمان در نظر گرفته شود تا تجربیات مناسب مربوط به محیط كالاررا
به دست آورند .به طور مثال ،معلمان به عنوان مشاوران پروژههای ويژه با كارمندان صنعتی تبادل نظر كنند.
 برنامههای آموزش فنی حرفهای و فرآيندها در جستجوی ارتقای مشاركت و مالكیالت جامعاله در تمالامی
سطوح باشد و خط مشی تهیه برنامه و فرصت همكاری از راههای سودآور متقابل را به حداكثر رساند.
 برنامههای مبادله معلم فنی حرفهای تحت نظر و حمايت يونسكو درآيد و معرفی شود.
 بهترين عملكردهای آماده سازی تربیت معلم حرفهای كه قدرت انعطاف پذيری و سازگاری در زمانهالا و
مكانهای مختلف دارند ،تدوين شود و به وسیله يونسكو و يونووك به صورت گسترده انتشار يابد.
 برا ی تضمین كیفیت باالی آموزش فنی وحرفه ای ،اولويت بايدبا استخدام وآمادگی اولیاله تعالدادكافی از
معلمان ،مربیان ،مديران و مشاوران شايسته باشدو برای كاركرد تاثیرگذاربايد ساير تسهیالت نیزفراهم شوند.
 حق الزحمه و ساير خدماتی كه ارائه می شوند بايد در مقايسه با افراد ديگر با همالین صالالحیت هالا در
رشته های كاری ديگر قابل قبول و مطلوب باشد .مخصوصا در مورد ترفیع ها ،حقوق ها و مزايا برای كارمنالدان
آموزش فنی و حرفه ای بايد هرگونه تجربه كاری كه می تواند به استخدام فرد مربالوط باشالد را در نظالر گرفالت
هرچند خارج از بخش فنی و حرفه ای باشد.
 تمام معلمان فنی و حرفه ای ،از جمله مربیانی كه مهارت های عملی تدريس می كننالد ،بايالد باله عنالوان
بخش جدايی ناپذير تدريس قرار گیرند .
 معلمان فنی و حرفه ای هم در سطح نیمه وقت و هم تمام وقت بايد ويژگی های فردی ،اخالقی ،حرفاله
ای و آموزشی مورد نیاز را داشته باشند.
 معلمان فنی و حرفه ای آمادگی های الزم و ضروری برای اينكه بتواننالد از عهالده مسالولیت هالای خالود
برآيند و خود را با محیط های دايم التغییر اجتماعی ،علمی و فنی وفق دهند .
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خالصه رویکردهاي سنجش اعتبار صالحیت هاي معلمان و مربیان فني و حرفه اي
دركشورهاي عضو سازمان توسعه اقتصادي () OECD
كورت و همكارانش ، ) 114 ( 6معتقدند كشورهای اروپايی در سنجش اعتبار صالحیت های معلمان
تفاوت ها (وشباهت هايی ) با هم دارند  .ما در اينجا ويژگی های پنج رويكرد را ذكر می كنیم :
.6نظام دو گانه (آلمان و استرالیا)  :در اين نظام مشاوره و رايزنی عمیق و نزديكی بالین بخالش اقتصالادی و
بخش آموزش صورت می گیرد و اعتبار صالحیت های معلمان دوبخش برتری نسبت به يكديگر ويا نسبت باله
آموزش های فنی مداوم ندارند .
.رويكردمديترانه ای ( يونان  ،ايتالیا  ،اسپانیا و پرتقال )  :دراين نظام يك درخواست عمیق ومبهم مبنالی بالر
درك عمیق روش شناسی در سنجش اعتبار صالحیت های معلمان وجود دارد و نظام آمالوزش غیررسالمی بالرای
پیشبرد كیفیت وباالبردن سطح عملی الزم دانسته می شود.
.رويكرد شمال اروپايی ( فنالند  ،نروژ  ،سوئد و دانمارك )  :در اين رويكرد تمركالز و تاكیالد بالر سالنجش
اعتبار صالحیت های معلمان آموزش های فنی و ادامه اين آموزش ها در طوالنی مدت است و شايان ذكر اسالت
كه آموزش های عملی غیر رسمی نیز بخش جدانشدنی اين نظام هستند.
 .4صالحیت های فنی در سطح ملی ( بريتانیا  ،ايرلند و هلند )  :اين رويكرد بازده محور است و در كالل بالر
اجرا تاكید دارد و برای پیشبرد صالحیت ها ی معلمان و سنجش اعتبار آن در انواع آموزش (به صورت رسمی يا
غیر رسمی ) هیچ تفاوتی ندارند .
.1رويكرد آزاد ( فرانسه و بلژيك )  :در اين رويكرد صالحیت های خارج از محیط آموزشی بالا صالالحیت
های موجود در فضای آموزشی ادغام شده است  .اين ادغام سبب می شود كه صالحیت ها و سنجش آنها در هر
دو محیط ساده تر به دست بیايد .
1
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نکات اجرایي :
.6جايگاه و آموزش معلمان و مربیان فنی و حرفه ای برای اغلب سازمان ها و نهادهای دولتی موضوعی مهم
و مورد بحث محسوب می شود .اين سازمان ها بايد در نظر گیرنالد كاله چاله چیالزی سالبب داشالتن صالالحیت و
صالحیت واقعی در بین معلمان و مربیان فنی و حرفه ای می شود .و چه فعالیت هايی بايد صورت گیرد تالا ايالن
صالحیت ها افزايش داشته باشند.
 .هنگامی كه می خواهیم میزان تاثیر آموزش های غیررسمی را تخمین بزنیم بايد اين مساله را به ياد داشالته
باشیم كه آموزش و فراگیری يك مساله كامال وابسته به قراين است .و هنگامی كاله ايالن آمالوزش هالا در اجتمالاع
اتفاق می افتند عمده نتیجه ای كه حاصل می شود بخاطر آن محیطی است كه وجود دارد.
 .نمی توان گفت آموزش تنها قسمت های غیرفعال دانش است  .يك فرد بايد اين مهارت را داشالته باشالد
كه در محیطی اجتماعی آموزش ببیند  .يادگیری وآموزش نه تنها يك بازتولید مفید است بلكه اصالح و بازسازی
دانش و صالحیت هاست .
 .4اگر بخواهیم كلی صحبت كنیم اولین شاخصه صالحیت برای شخصی كه می خواهد معلم شود  ،دانالش
و اطالعات در همان رشته و زمینه ای است كه می خواهد تدريس كند و همچنالین موفقیالت هالای او در آزمالون
های رقابتی است.
 .1هويت حرفه ای يك شخص به نظر میرسد كه در تاريخچه شخصی آن فرد بیشتر از مهارت او در رشالته
ای خاص ريشه دارد .افزايش و كاربرد اين مهارت به عنوان عنصر برجسته شاخص های صالحیت است كاله در
هنگام استخدام كارمندان بايد به آن توجه ويژه شود.
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 .1برای تبديل شدن به يك معلم ثابت مربیان اولیه بايدصالحیت درحالديك دوره لیسالانس ويالك دوره ساله
ساله تحصیل وموفقیت دررشته مربوطه داشته باشند .به همین منظور درسال 6993شبكه ای ازآمالوزش معلمالان و
مربیان تاسیس شد.
 .7اين موسسه به عنوان يك محل اجتماع برای ارتباطات  ،همكاری ها و تخصص ها و مهارت هالا در نظالر
گرفته شد  ،كه در زمینه آموزش هايی برای معلمان و مربیان فنی و حرفه ای فعالیت می كند ( كورت و همكاران
. ) 114 ،
ارزیابي صالحیت ها
ديتريش 1و همكارانش (  119ص ) 64معتقدند صالحیت ها از دو طريق می توانند معتبر شناخته شوند:
-6اعتبارصالحیت های غیر رسمی و خصوصی  :شامل گواهی هايی می شود كه يك فالرد بالرای صالالحیت
های مورد نیاز يك شغل و يا حرفه نیاز دارد .اين اعتبار می تواند با مجوزهای رسمی ترو معتبرترهمراه شود.
اعتبارصالحیت هايی كه از طريق رسمی به دست می آيد  :فرايندی كه از طريق موسساله هالای آموزشالیرسمی ( مدارس و دانشگاه ها ) با مدارك تحصیلی  ،ارزشی رسمی را برای صالالحیت هالايی كاله يالك فالرد در
محیط كاری بدان احتیاج دارد به ارمغان می آورد.
سنجش و ارزيابی صالحیت ها ازطرق مختلفی صورت می گیرد .صالحیت هايی كه از طريق آموزش هالای
غیررسمی به دست آمده اند ،باروش های مختلفی می توانند مورد ارزيابی قرارگیرندوانتخاب اين روش هابستگی
به نوع آموزش های غیررسمی آنها دارد .يعنی اينكه اين آمالوزش هالا در شالركت خصوصالی ويالا در آزمايشالگاه
هاوبخش های آزمايشی صورت گرفته است .از طرف ديگر صالحیت هايی كه ازطريق آموزش ها و تحصالیالت
رسمی به دست می آيند با همان روش های معمول و متعارف آزمون و امتحان مورد ارزيابی قرار می گیرنالد .كاله
اين امتحانات منجربه گرفتن مدارك تحصیلی وياگواهی های مختلفی می شود مانند مدرك ديپلم.
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حوزه های اصلی آموزشی درزمینه صالحیت را می تالوان درعنالوان هالای  :حرفاله ای و شالغلی  ،اخالقالی ،
تربیتی  ،اجتماعی  ،پیشرفت و نوآوری خالصه كرد و برپايه چهار اصل وقاعده زيرقرار دارد:
- 6صالحیت های دو گانه  :يعنی اينكه يك فرد هم در زمینه رشته تخصصالی اش صالالحیت مالورد نیالاز را
داشته باشد و هم هنر تدريس داشته باشد.
روش ها ی فراگیری سنتی حرفه و شغل  :فن تعلیم آموزش فنی و حرفه ایوسعت و پیوستگی برنامه های آموزشی- 4يكسانی و همسانی با بقیه معلم ها و مربیان در آموزش فنی و حرفه ای.
جنبه های عملی و شناختی از عناصر جدانشدنی آموزش و نوآوری هستند  .بنابراين در فرآينالد برناماله ريالزی
يادگیری گنجانده می شوند  .روش شناختی برنامه های آموزشی شامل مقاله ها ،ارائه ها و بحث های جامع ،حالل
مسائل و مشكالت و انجام پروژه های گروهی و ساير فعالیت های آموزشی گروهی می شود .آموزش روش های
تدريس به معلمان يا در عرض يك سال به صورت تمام وقت انجام می گیرد و يا اگر به صورت نیمه وقت باشد
دو سال به طول می انجامد .در طول مدت تحصیل و آموزش بايد شش مالاه كامالل را باله نظرياله هالای آموزشالی
اختصاص د اد ،فن تعلیم آموزش فنی و حرفه ای ،بررسی و نظارت ساعات كالسی معلم ها و مربیان در مالدارس
فنی و حرفه ای به مدت  6تا  64هفته .آموزش نظری و فن تعلالیم فنالی و حرفاله ای در طالول مالدت ايالن دوره
آموزشی مورد مطالعه قرار می گیرند .تدريس در مدارس راهنمايی و دبستان ( دروس تكنولوژی ) بايد به عنالوان
كارآموزی انجام شود .در بعضی موارد هم اين كارآموزی ها در برخی از شركت ها انجام می گیرد.
دربرخی ازبرنامه های آموزشی كه برای معلم های آينده برگزارمی شود آن ها بايالد مقالاله هالايی را باله عنالوان
تكالیف نوشتاری به اساتیدخود تحويل دهند .اين تكالیف بايد مورد قبول استادان قرارگیرند .دانشجويان و معلمان
استانداردهای رضايت بخش رامورد بحث قرارمی دهند .همكاری هالای دو جانباله بالین اسالاتید و دانشالجويان از
اهداف مهم دوران تحصیلی می باشد .قابل ذكر است كه اگر يكی از مقاله ها مالورد قبالول اسالتاد قرارنگرفالت آن
مقاله به عنوان يك مقاله ناقص به دانشجو تحويل داده می شودتادرمدت زمانی معین آن را تكمیل كند.
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با اينكه در بسیاری از كشورها بحث براين است كه تجارب جزئی از صالحیت ها قرار گیرد يالا خیالر امالا در
نهايت اين تجارب كاری بايد در جايی مورد استفاده قرار گیرد .اين مساله به افرادی كه می خواهنالد وارد كالالس
های روش تدريس شوند كمك می كند كه پیش از ورود خود صالحیت هايی را به دست آورند .اما ايالن مسالاله
ممكن است مشكل دار شود كه شايد آن واحدی كه فرد دوران كارآموزی يا تجالارب خالودش را در آن گذرانالده
است ،از لحاظ فنی معتبر نباشد .و در اينجاست كه مساله ارزيابی تجارب پیش از آموزش به وجود می آيد .البتاله
اين مساله تنها هنگامی اهمیت پیدا می كند كه فرد بخواهد از سوابق و تجارب خود در پرونالده صالالحیت هالای
خودش استفاده كند .در حالی كه تجارب پیشین عناصر جدانشدنی آموزش فنی هستند ولی نمی توان آن ها را به
عنوان استانداردها و محك های اصلی در نظر گرفت.
تربیت معلم ها برای نظام آموزشی فنی و حرفه ای چالشی بزرگ محسوب می شود كاله بسالیاری از كشالورها
هنوز آمادگی روبرو شدن با آن را ندارند .زيرا اين عقیده سنتی وجود دارد كه مهارت ها و دانالش عملالی بايالد از
فردی به فرد ديگر منتقل شود واين مهارت ها را نمی توان ازجانب كسی آموخت كه تجربه كالافی در ايالن زمیناله
ندارد .مطالعاتی كه بر كیفیت مدارس انجام گرفته است ثابت می كند كه هر چقدر كادر پرسنلی مدرسه از كفايت
باالتری برخوردار باشند ،كارآيی و كیفیت آن مدرسه نیز باالتر است.
ديتريش و همكارانش ( 119ص )64دربررسی خود دريافتند پرسنل مدرسه بايد اين توانايی را داشته باشند
كه  :محیط آموزشی مطلوب و فضای كاری جذابی ايجاد كنند .حس همكاری و اتحاد را در میان معلمان و ساير
كاركنان مدرسه به گونه ای فراهم آورند وتقويت نمايند تا بتوانند گروهی را تشكیل دهند كه هر روز به
اهدافشان نزديكتر شوند .برنامه و پروفايل يك مدرسه حاكی از سرمايه مشترك آن مدرسه است  .مدرسه را به
شكل يك سازمان آموزشی دربیاورند و همچنین بتوانند با والدين و عوامل محیطی ديگر در ارتباطی مستقیم
باشند .اين موارد فاكتور های قاطعی است كه موفقیت مدرسه را تضمین می كنند  .نخبگان مدارس بايد مهارت
های مديريتی و راهبردی خود را افزايش دهند  ،زيرا همین ويژگی هاست كه به موفقیت يك مدرسه كمك می
كند  .از آنجائی كه شكل و قالب صالحیت های جديد بر اساس استانداردهای حرفه ای هستند كه از تكنیك
های صنعتی سرچشمه می گیرند ،معلمان و مربیان فنی و حرفه ای بايد مهارت ها و تجربه های كاری مورد نیاز
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را داشته باشند  .با آموزش (مشاركتی) آنها می توانند بیشتر آموزش هايی را دريافت كنند كه بر مهارت های
عملی و حرفه ای (شغلی) تمركز دارند  .اين نمونه از برنامه آموزشی نیازمند همكاری همه جانبه بین موسسات
مختلف فنی و حرفه ای و شركت های مختلفی است كه در همان منطقه وجود دارند .از طريق بحث و گفتگو با
انجمن های تجاری و صنعتی ،دولت می تواند احتمال ارتباط با موسسات و شركت های بزرگتر در سطح بین
المللی را بررسی كند .از آنجائی كه آموزش هايی كه معلمان و مربیان دريافت می كنند تنوع بسیاری دارد در
نتیجه آنها می تواند همان تنوع را در كالس درس خود با دانش آموزانی با مهارت های متنوع تجربه كنند.
استانداردها و اهمیت آن درتربیت معلمان ومربیان فني و حرفه اي
بروجیا  ،ماراواستاورس  ،استاورا (  ) 11در كتاب كاربردی خود نقش استانداردها و اهمیت آن درتربیت
معلمان ومربیان فنی وحرفه ای وارتباط استانداردهاوصالحیت های حرفه ای معلمان ومربیان را به خوبی ترسیم
كرده و راهنمای مناسبی برای اين تحقیق بوده است  .ومی تواندراهنمای برنامه ريزی درسی مراكزتربیت معلمان
و مربیان درهمه كشورها باشد  .وی با توضیح هدف از طراحی وتدوين صالحیت ها آغاز می كند :
استانداردهای آموزشی معموال برای سه هدف استفاده می شوند .يكی از اهداف تعین كیفیت آموزش است.
به عنوان مثال يك دانش آموزازفرايند آموزش چه چیزی بايد به دست بیاورد .هدف دوم راهنمايی به منظور بسط
برنامه آموزشی شامل انتخاب موضوع ومحتواوهمچنین انتخاب روش است .هدف سوم كاربرداين استانداردها
برای سنجش و ارزيابی است تا بررسی شود كه آن برنامه آموزشی نتايجی را كه انتظار می رفته به ارمغان آورده
است يا خیر يا اينكه بررسی شود كه آيا دانش آموزان وظايف خود را به خوبی انجام داده اند يا خیر .هدف سوم
ايجاب می كند كه استانداردها بايد طوری تنظیم شده باشند كه حتما قابل اجرا باشند .در بسیاری از كشورها
استانداردهای آموزشی سنتی بسیار ديرپا محسوب می شوند با اينكه تفاوت های عمده ای با هم دارند .تحلیل
تجارب بین المللی نشان می دهد كه استانداردها معموال بر اساس مدل های صالحیت تعیین می شوند.
وظایف استانداردها:
 استانداردها تعین می كنند كه كدام صالحیت بايد در چه زمانی به دست آيد. -استانداردها بايد محوريتی بر يك حوزه تخصصی يا منطقه آموزشی داشته باشند.
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 ساختار استانداردها بايد توسط آنچه كه مدل های صالحیت نام می گیرند ،شكل گیرد. استانداردها می توانندصالحیت هايی راتوصیف كنندكه می شود از راه امتحان وسنجش آن هاراثبت كرد. استانداردها به روشی طراحی می شوند كه بتوانند صالحیت ها را توصیف كنند.بنابراين حفظ كیفیت از اهمیت زيادی برخوردار است .از يك نقطه نظر ،استانداردها می توانند كمك كنند تا
اين سه هدف به دست آيند:
 .6استانداردها پايه ای برای بسط كیفیت تربیت معلمان برای تدريس در مدارس فنی و حرفه ای است .اين
خود به معنای باال بردن سطح كیفی مدرسه نیز هست .افزايش معلمان با صالحیت و همچنین بسط دادن فرصت
های يادگیری برای دانش آموزان نیزسبب ارتقاء كیفیت است و بايد با توجه به استانداردها توصیف شود.
 .استانداردها به عنوان پايه هايی برای برنامه ريزی در سطح بین المللی مورد نیاز هستند .هر كدام از
موسسه های شركت كننده بايد از تجارب موسسه های ديگر استفاده كنند زيرا هر كدام از اين موسسه ها با برنامه
های آموزشی يك سری استانداردهايی را هم به وجود می آورند .به عنوان مثال استاندارد كیفیت ،آموزش و يا
محیطی كه دانش آموزان درس را می آموزند.
 .استانداردها همچنین می توانند به عنوان پايه هايی برای شناسايی دوگانه موفقیت های تحصیلی بین
موسسه های شركت كننده عمل كنند.
معلم ها بايد با اين استانداردها و چگونگی اجرای آن ها آشنايی كافی داشته باشند .كیفیت آموزش فنی و
حرفه ای ارتباطی مستقیم با كیفیت معلم های آن دارد  .اگر معلم ها اين استانداردها را بدانند و تدريس طبق اين
معیارها و استانداردها اجرا شود آموزش فنی و حرفه ای نیز به هدف خود خواهد رسید و به همان سمتی می
رود كه بايد برود.
دانشگاه ها نیز نقش مهمی در تربیت معلمان برای آموزش دوره های فنی و حرفه ای دارند .دانشگاه ها بايد
تسهیالت مورد نیاز را برای معلم ها فراهم كنند تا معلم ها بتوانند به بهترين نحو وظايف خود را اجرا كنند.
استانداردها و معیارهاي شغلي _حرفه اي
كارتادينیتا ( ) 113معتقد است  :اجرای نظام جديد ارزيابی و تصديق درآموزش فنی وحرفه ای به میزان
قابل توجهی به كیفیت كاركنان ارتباط دارد  .هر چقدر كارمندان  ،مديران  ،معلمان و مربیان در كار خود حرفه ای
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باشند و صالحیت های الزم را داشته باشند  ،اين نظام هم با كیفیت بهتری اجرا خواهد شد .آموزش های جديد
بايد در اسرع وقت ممكن انجام گیرند تا به استانداردهای بین المللی نزديك شوند .آموزش فوری برای همه
گروه ها ( كاركنان  ،معلمان ومربیان  ،كارشناسان ) الزم است :
 آموزش آگاهي براي تمام كاركنان نظام فني و حرفه اي  :به منظور اينكه تمام چالش های ابتكاری ونوين را درك كنند و آن ها را برای خود درونی كنند .تا بتوانند تعهد و التزام مورد نیاز را فراهم آورند.
 آموزش معلمان و مربیان  :بدين منظوركه چگونه نظام آموزشی جديد را به اجرا درآورند. آموزش توسعه دهندگان آموزش(كارشناسان)  :تا بیاموزندچگونه برنامه های آموزشی راگسترش دهند.مركزيت صالحیت ها درهسته برنامه های اجرائی ،رابطه بین نظام آموزش فنی و حرفه ای و جهان و حرفه
و دانش و انواع روش های ابتكاری تدريس را نزديك تر می كنند .در بین تمام اهداف مورد نظر نظام بین المللی
آموزش فنی و حرفه ای توسعه و گسترش دادن همكاری ها در بخش های عمومی از مهم ترين آن ها محسوب
می شود  .اگر شركت ها و موسسات بتوانند با هم همكاری های الزم را داشته باشند نتايج خوبی به دست
خواهند آورد  .در اين شرايط شركت ها وظیفه تدريس واحد های عملی و برگزار كردن كارگاه ها را بر عهده می
گیرند و آموزشگاه ها نیز وظیفه تدريس واحدهای نظری و نظری را بر عهده می گیرند  .با اين روش در حد
امكان از هزينه ها كاسته می شود و در نهايت دانش آموزانی كه فارغ التحصیل می شوند از صالحیت های
بیشتری برخوردار هستند.
برنامه های آموزشی بايد برای تمام سنین طرح ريزی بشوند .اين برنامه ها نبايد تنها در فصل تابستان به اجرا
گذاشته شوند بلكه در تمام طول سال بايد ادامه پیدا كنند  .اگر اين برنامه ها فقط به تابستان محدود شوند ،بالازده
كافی و الزم را نخواهند داشت .كارگاه های آموزشی بايد راه اندازی شوند تا هم آموزش هالای حالین خالدمت را
معرفی كنند و هم نظام جديد آموزش های فنی و حرفه ای .اين كارگاه ها فقط به منظور معرفی انجام نمی شالوند
بلكه به فرد شركت كننده كل نظام  ،اولويت ها و موارد مهم نیز معرفی می شود .اين كارگاه ها بايد بتوانند شركت
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كنندگان را متقاعد سازد و انگیزه الزم بالرای شالركت در برناماله هالای اموزشالی خالدمتی در آن هالا ايجالاد كنالد (
كارتادينیتا  113 ،ص. ) 1
فواید استانداردها در تربیت معلمان براي آموزش در مدارس فني و حرفه اي
بروجیا و استاورس (  ) 11معتقدند  :استانداردها توصیفات روشنی از فعالیت های معلمان فراهم می
سازند كه می توان با تمركز بر آن ها به نقاط ضعف و قدرت آنان پی برد: 6
 استانداردهابرای بسط تخصصی حرفه آموزی بااجرای منطقی سیاستهاراهبردهايی رافراهم می كند. استانداردها ممكن است « با تنظیم و مدرن سازی محتوا و شكل مورد استفاده آن » به اصالح تدريسمعلم ها كمك كند.
 استانداردها ممكن است زمینه هايی علمی ،منعطف و موثر برای اعتبار سازی موفقیت و ارزيابی اجرایتدريس توسط معلم را فراهم كند.
 استانداردها ممكن است نقطه اتصالی را برای ارتباطات بین المللی فراهم كند.معلم های فنی و حرفه ای مانند همه ما تحت تاثیر جهانی سازی قرار گرفته اند  .در بین تمام تغییراتی كه
جهانی سازی با خود آورد تغییرات غیر قابل دسترسی بود كه در زمینه آموزش و يادگیری به وجود آمد .اما برای
معلم های فنی و حرفه ای اين تغییرات به دو دلیل به مراتب پیچیده تر بود:
 -6جايگاه نظام های فنی و حرفه ای كه حد فاصل نظام های مولد و آموزشی است
 ساختار ضعیف روش هايی كه معلمان بايد از آن طريق صالحیت های خود را كسب كنند .نظام های آموزشی رسمی آنچه از علم و دانش ابتدائی و اساسی كه نیاز است دانش آموزان بدانند  ،به آنها
می آموزند  .هدف اصلی فراگیران آموزش فنی و حرفه ای يافتن شغل در اسرع وقت در زمینه ای است كه در آن
قابلیت دارد  .با توجه به جايگاه و نقشی كه برای نظام های آموزش فنی و حرفه ای در نظر گرفته شد  ،نقش
 - 6به دلیل اهمیت نظرات كاربردی بروجیا كه به خوبی ارتباط استانداردها را با انواع صالحیت های حرفه ای معلمان فنی وحرفه ای مشخص كرده  ،و نیز
بخاطر پیوستگی مطالب  ،دراين بخش سعی شده از گزيده های كتاب ارزشمند وی اطالعات بیشتری را درجهت تقويت اين پژوهش استفاده كنیم .
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معلم در اين باره اهمیت بیشتری دارد  .يك معلم آموزش فنی وحرفه ای بايد اين صالحیت را داشته باشد كه
ظرفیت ها را در دانش آموزان رشد دهد و همچنین پل ارتباطی بین دنیای تعلیم و دنیای تولید بنا كند.
برای يك معلم فنی و حرفه ای تجربه های گوناگون در گذرگاه آموزش ،يك مسیر سرگردانی و ناهنجاری
محسوب نمی شود بلكه اين تجربه هاي گوناگون يكی از صالحیت های با ارزش او محسوب می شود .اين
گوناگونی ،پیچیدگی های عملكردهای فنی و حرفه ای را بازتاب می دهد .انواع صالحیت هايی كه معلمان فنی
و حرفه ای به عنوان يك ساختار به هم پیوسته نیاز دارند بايد حداقل صالحیت هايی باشند كه از دوره های
كارآموزی فنی و حرفه ای  ،آموزشی و تولیدی سرچشمه می گیرند  .دو نوع رويكرد در ارتباط با جايگاه معیارها
و كار كردن با معیار ها قابل تشخیص است:
- 6معیارهای محصور و ايستا  ،مثل چهارچوب ها كه ورودی ها و خروجی ها را تنظیم مالی كننالد .بنالابراين
نقاط شروع و فرآيند رشد در حیطه وظايف اين معیارها نیست .در حقیقت اين معیارها نقش كنترل كننده مطلوبیت
برنامه های چندگانه را دارندو توسط نیروهای خارج از نظام به كار برده می شوند.
معیارهای پويا و نامحدود راه را برای فرآيند رشد باز می كنند و تغییرات كل فرايند را از لحظه ی شالروعتا زمانی كه به حد مطلوب برسد ،راهنمايی می كنند .در اين زمینه مقیاس ها بايد به عنوان معیارها تفسیر شوند.
پیا کورت  /عالي هارکنن و کريستینا ولماری (  1) 4002در مقاله خود با عنوان  « :پیشنهاد حرفه ای شدن
معلمان فنی وحرفه ای برای آينده » می نويسند  :تربیت  ،و به طور خاص ،آموزش و تربیت حرفه ای در سال
های اخیر  ،موقعیت مهمی را در دستور كار اجتماعی و سیاسی اروپا قرارداد  .زيرا  ،با تقاضا های جديد نیروی
كار بسیار ماهر برای اقتصاد امروز و فردای اروپا روبروشدند و همین امر چالش هايی را برای معلم و جامعه
تعلیم وتربیت به دنبال داشته است  .اين گزارش  ،چگونگی اصالحات در نظام های كنونی آموزش فنی وحرفه
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ای اروپايی را كه از لحاظ شیوه كار و تكنیك ها در آموزش و تربیت محیط زيست تأثیرگذار است شناسايی و
توصیه می كند :
ضروری است كه اصالح نظام تربیت معلم و مربی به طور مستمر ادامه داشته باشد زيرا بسیاری از كشورها
در حال حاضر ويا در آينده ای نزديك با كمبود معلمان وكارشناسان آموزش فنی وحرفه ای روبرو خواهند شد .
با توجه به اينكه بسیاری از آنها درگیر آموزش های بلند مدت منجر به كسب مدارك مورد نیاز حرفه ای نشده
اند  .اينها سیگنالهای هشدار دهنده است.
اهمیت روشن شدن صالحیت هاي معلمان فني و حرفه اي
بروجیا واستاورس براساس گزارشی كه درسال  11دپارتمان آموزشی منتشر كرده است  ،اعالم كرده اند :
متوسط سنی معلمان به  4سال رسیده است واين نشان می دهد تعداد قابل توجهی معلم جوان وارداين حرفه
نشده اند .اغلب اين معلمان از تحصیالت عالی برخوردارنبوده اندوشايد كمی مشكل باشدكه بگويیم پس بنابه چه
صالحیت هايی اين افراد معلم شده اند .شايد صالحیت های معلمان راداشته اند زيراگاهی ديده شده است كه
شخصی كه به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده است درمقايسه با شخصی كه دانشگاه نرفته توانايی كمتری
درتدريس دارد .
مشكل پیر شدن معلمان فنی و حرفه ای در كشور ما بسیار جدی است ؛ ازطرفی دربرابر تعداد هنرآموزان
زيادی كه همه ساله بازنشسته می شوند  ،معلمان جوان متخصص و دارای صالحیت های حرفه تدريس كمتری
جايگزين می شوند  ،در نتیجه اين مشكل سبب می شود از آنها كه رشته تحصیلی شان با حوزه تدريسشان
مطابقت ندارد استفاده كنند ويا افرادی به صورت حق التدريس كه دوره های مهارت تدريس را طی نكرده اند به
كار گرفته شوند .
در بسیاری از كشورها نگرانی خاصی در باره طبیعت و كیفیت معلمان فنی و حرفه ای وجود ندارد .هرچند
معلمان فنی و حرفه ای از لحاظ امكانات توسعه آموزش و جزوات درسی نمی توانند به پشتیبانی دانشگاه ها امید
داشته باشند ؛ اما برخی از كشورها درحال پیشروی به سمتی هستند كه معلمان فنی و حرفه ای را جدی بگیرند
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و برای آن ها هم مانند ساير معلمان تسهیالت خاص در نظر بگیرند .هم چنین بعضی دانشگاه ها در صدد هستند
تا معیارهای الزم برای اين گروه را در واحدهای درسی بگنجانند  ،هر چند كه برخی بر اين اعتقادند كه اين
معیارها برای چنین طرح آموزشی كمی سنگین و طاقت فرساست .
بسیاری از كشورها با كمبود معلم و مربی در زمینه آموزش فنی و حرفه ای مواجه هستند .اين كمبود اكثرا
در موسسات ديده می شود و از آنجائی كه سن نیروی كاری كه هم اكنون در بازار كار هستند به سن بازنشستگی
نزديك می شود  ،بايد راه حلی برای اين مشكل پیدا شود  .برخی از معلم ها و مربیان نیز تسهیالت و شرايط
الزم را برای تدريس ندارند زيرا تجربه اندكی در دنیای كار دارند  .لذا در بسیاری از كشورها بايد مربیان و
معلمان را تشويق كنند و همچین فرصت های مناسب اقتصادی را برای آنها فراهم كنند .اگر برخی از معلم ها و
مربیان در موسسه آموزشی به صورت نیمه وقت كار كنند و بقیه وقت خود را در محیط كاری بگذرانند  ،می
توانند به راحتی شرايط محیط كاری را به آموزش فنی و حرفه ای انتقال دهند  .معلمان و مربیان بايد نقش
آموزشی خود را به ياد بیاورند و آن را به خوبی اجرا كنند تا بتوانند دانش آموزان را از هر دو جنبه نظری و عملی
آماده كنند  .بايد مبادله و مشاركت میان موسسه های فنی وحرفه ای مورد تشويق قرارگیرند تا از اين طريق
پرسنل فنی وحرفه ای درصنايع و محیط های كاری تجربه كسب كنند تا علم و دانش خود را بتوانند به روز كنند
 .سنجش وارزيابی دانش آموزان فنی و حرفه ای بهتر است با استفاده از همان استانداردهای بین المللی انجام
شود ( بروجیا و استراورس . ) 11 ،
از نظر بسیاری از كشورها يافتن جايگزين های با صالحیت الزم به جای بازنشستگان مشالكل اسالت .در ايالن
جور مواقع رقابتی بین موسسات آموزشی و صنايع به وجود می آيد .زيرا برخی از افرادی كه واجد صالحیت های
الزم برای معلمی هستند در صنايع مشغول به كاراند .البته اين مشكل اخیرا حل شده است زيرا با توجه باله بحالران
های اقتصادی موجود و تعطیل شدن صنايع مختلف ،كشورها بايد از اين فرصت طاليی استفاده كنند و معلالم هالا و
مربیان را به هنرستان ها و موسسات بازگردانند .يك چالش ديگری كه در اين زمینه وجود دارد اين است كاله بايالد
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ضمانت شود كه معلم ها و مربیان از آخرين تغییرات پیش آمده در دنیای كار مطلع خواهند شالد .بالا اينكاله مالدرك
مستند در اين زمینه كمیاب است اما برخی ادعا می كنند كه داشتن تجربه كاری مرتبط بسیار مفید خواهد بود .زيالرا
اين امر زمینه را برای آنان فراهم می كند و اعتماد به نفس آن ها را برای حرفه شان باال خواهد برد .تجربه كاری در
ظاهر اين طور به نظر می رسد كه تاثیر چندانی بر تدريس نخواهد داشت اما در واقالع ذات و كیفیالت ايالن تجرباله
بسیار مهم تر از طول مدت آن است.
تجزیه وتحلیل داده هاي مربوط به مقوله هاي فرآیندي درتربیت معلمان فني وحرفه اي
يكی ازاين مقوله ها مربوط به الزامات جذب ونگهداری معلمان است و بروجیا واستاورس ( ، 11
ص)11دراين باره  66اصل ارائه كرده كه ما خالصه آن را معرفی كرديم  .دراينجا تیتر واربه آنها اشاره می كنیم:
تدارك شكلهای مناسب تجربیات محل كار /انتقال اينگونه تجربه ها به برنامه درسی /ايجاد فرصت كسب تجربه
از محیط كار برای معلمان  /تهیه برنامه های مشاركتی با بنگاه های اقتصادی  /برنامههای مبادله معلم فنی
حرفهای با حمايت يونسكو /انتشاربهترين عملكردهای آماده سازی تربیت معلم حرفهای به وسیله يونسكو و
يونووك  /معلمان ،مربیان ،مديران و مشاوران شايسته دراولويت استخدام آموزش فنی وحرفه ای  /تأثیر هرگونه
تجربه كاری مربوط درپرداخت حقوق ومزايا و حق الزحمه ها  /تأكید برويژگی های فردی ،اخالقی ،حرفه ای و
آموزشی مورد نیازمعلمان فنی وحرفه ای  /اين معلمان از عهده مسولیت های خود برآيند و خود را با محیط های
دايم التغییر اجتماعی ،علمی و فنی وفق دهند  .بديهی است جامه عمل پوشاندن به اين الزامات مستلزم تهیه
وتنظیم قوانین و مقررات خاص و تصويب در مراجع حقوقی مربوط است ؛ كه در كشور ما مهم ترين مشكالت
اجرايی درجايی است كه قرار است همكاری و مشاركت بین بخشی صورت گیرد .
كورت وهمكارانش ( ) 114سنجش اعتبارصالحیت های معلمان و مربیان فنی وحرفاله ای را در كشالورهای
گوناگون با رويكردهای گوناگون به صورت اجمالی بیان كرده اند كه چكیده آن عبارت است از:
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نظام دو گانه (آلمان و اسالترالیا) بالا رايزنالی عمیالق و نزديكالی بالین بخالش اقتصالادی و بخالش آمالوزش /
رويكردمديترانه ای ( يونان  ،ايتالیا  ،اسپانیا و پرتقال ) با درك عمیق روش شناسی در سالنجش  /رويكالرد شالمال
اروپايی ( فنالند  ،نروژ  ،سوئد و دانمارك ) با تمركزبر سنجش اعتبار صالحیت های معلمان و جدانشدنی بالودن
آموزش های عملی غیر رسمی  /صالحیت های فنی در سطح ملی ( بريتانیا  ،ايرلند و هلند ) بازده محور در انواع
آموزش  /رويكرد آزاد ( فرانسه و بلژيك ) با ادغام صالحیت های خارج و داخل محیط آموزشی  .به طوری كاله
دراين چكیده آمد در همه رويكردها سنجش اعتبار صالحیت های معلمان فنی وحرفه ای در هردونوع آمالوزش (
رسمی وغیررسمی ) به صورت يكپارچه و تفكیك نشده برنامه ريزی و اجرا می شود .
ديتريش و همكارانش (  119ص ) 64نیز معتقدند سنجش و ارزيابی صالحیت هايی كه از طريق آموزش
های غیررسمی به دست آمده اند ،باروش های مختلفی می توانند مورد ارزيابی قرارگیرندوانتخاب اين روش
هابستگی به نوع آموزش های غیررسمی آنها دارد .از طرف ديگر صالحیت هايی كه ازطريق آموزش ها و
تحصیالت رسمی به دست می آيند با همان روش های معمول و متعارف آزمون و امتحان مورد ارزيابی قرار می
گیرند .كه اين امتحانات منجربه گرفتن مدارك تحصیلی وياگواهی های مختلفی می شود مانند مدرك ديپلم.
بروجیا  ،ماراواستاورس  ،استاورا (  ) 11معتقدند استانداردهای آموزشی سه هدف را تأمین می كنند :
تعین كیفیت آموزش  :به عنوان مثال يك دانش آموز از فرايند آموزش چه چیزی بايد به دست بیاورد.
راهنمايی به منظور  :توسعه برنامه آموزش شامل انتخاب موضوع  ،محتوا و روش است.
كاربرد اين استانداردها برای سنجش و ارزيابی  :تا بررسی شود كه آن برنامه آموزشی نتايجی را كه انتظار می رفته
به ارمغان آورده است يا خیر يا بررسی شود آيا دانش آموزان وظايف خود را به خوبی انجام داده اند يا خیر.
هدف سوم ايجاب می كند كه استانداردها طوری تنظیم شود كه قابل اجرا باشند.
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عالوه براين  ،استانداردها می تواند پايه ای برای بسط كیفیت تربیت معلمان برای تدريس در مدارس فنی و
حرفه ای  ،پايه هايی برای برنامه ريزی در سطح بین المللی ونیز اساس شناسايی دوگانه موفقیت های تحصیلی
بین موسسه های شركت كننده باشد  .اگر معلم ها اين استانداردها را بدانند و تدريس طبق اين معیارها اجرا شود
آموزش فنی و حرفه ای نیز به هدف خود خواهد رسید .با توجه به نقش دانشگاه ها و مجريان برنامه های
آموزش ضمن خدمت  ،در آموزش و تربیت حرفه ای معلمان فنی و حرفه ای  ،آنها نیز می توانند معلمان را به
اين استانداردها مسلط نمايند  .انواع صالحیت هايی كه معلمان فنی و حرفه ای به عنوان يك ساختار به هم
پیوسته نیاز دارند بايد حداقل صالحیت هايی باشند كه از دوره های كارآموزی فنی و حرفه ای  ،آموزشی و
تولیدی سرچشمه می گیرند .
دركشور ما كه مهم ترين اسناد در آموزش معلمان و هنرجويان برنامه های درسی ويژه ی هريك از اين
دوگروه است  ،بايستی استانداردهای آموزشی و استانداردهای حرفه ای (متناسب با نیازهای روز بازار كار بومی و
جهت گیری های تحولی درپیش بینی آينده ی احتمالی آن و نیازهای مخاطبان ) به اين اسناد راه يابد  ،تا مراكز
تربیت معلم و آموزش وپرورش بتوانند برنامه های آموزشی را متناسب با آخرين تغییرات در برنامه های درسی
تهیه و اجرا نمايند .
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 -6-2تجزیه وتحليل داده های كيفی ونتيجه گيری از پيشينه نظری

مقدمه
آيا آهنگی راخلق كردن و نواختن  ،شعری را ساختن وخواندن  ،داستانی رانوشتن و روی صحنه آوردن و
تصويرو پیكری را خلق كردن مهمتر است  ،يا انسانی را از قوه به فعل در آوردن ؟ هنری را پديد آوردن مهمتر
است  ،يا پديد آور تربیت كردن ؟ برای انتخاب اهم و مهم می توان گفت :
چون هنرمند اثرهنری را به ثمرمی رساند و معلم هنرمند را  .بنابراين كار اولی مهم و دومی اهم (مهم تر)
است  .زيرا هنرمندان بزرگ را استادان بزرگ تربیت كرده اند وگرنه هنر به اينجا نمی رسید .
هدف از تعامل میان هنرآموز و شاگردانش آن است كه در هنرجويان تغییری سازنده وبالنده ايجاد شود  .اما
كیفیت تعامل میان آنها موكول به اين است كه هنرآموزان هنرستان های ما از دانش  ،نگرش و مهارتهای الزم (
صالحیت های حرفه معلمی) برخوردار باشند  .به عبارت ديگر با صالحیت ترين افراد برای حرفهی هنرآموزی
انتخاب شوند  ،اين امر مستلزم آن است كه عالوه برايجاد ساز وكارهای مناسب جذب بهترين ها برای احراز
شغل هنرآموزی  ،برنامههای درسی تربیت معلم فنی وحرفه ای نیز از نظرساختار  ،هدف  ،محتوا و روشهای
عرضه  ،به گونه ای بازنگری و اصالح شود كه با مفاهیم  ،رويكردها وفناوری های جديد دنیای آموزش و كار و
الگوی انتخابی در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای رسمی متناسب و سازگار باشد .
انتظار اين است كه برای كسب شرايط احراز شغل معلم فنی وحرفهای درقرن بیست ويكم  ،روشهای
جديدی انتخاب شود تا ضمن به روز رسانی مداوم صالحیت ها و توسعهی حرفهای هنرآموزان  ،موازنه ی بهینه
میان آموزش دانشگاهی و آموختههای محیط كار برقرار شود .
نتیجه تجزیه وتحلیل مباني نظري آموزش وتربیت رسمي فني وحرفه اي

از آنجا كه درباره مبانی نظری آموزش وتربیت رسمی فنی وحرفه ای و نقش پاراديگماتیك آن در تعیین
صالحیت های حرفه ای معلمان ( هنرآموزان ) هنرستان های فنی وحرفه ای توضیح داده شد و در زمینه معرفی 1
الگوی ساختاری آموزش فنی وحرفه ای معمول در جهان و تجويز نوع الگوی مورد نظر اين تحقیق درشروع
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فصل دوم به طور مشروح مطالب تحلیلی ارائه شد  .بنابراين دراين بخش بررسی تحلیلی را از « تعريف و مفهوم
صالحیت در حرفه معلمی » آغاز می كنیم .
درباره ی « صالحیت ( شايستگی) » ، 1براساس گزارش تحقیق مولدر  ،ويجل وكالینز (  ) 111كه سابقه
تاريخی آن را از زمان افالطون ( حدود  /1قرن پیش از میالد ) وحتی به دوران پیدايش حمورابی (حدود 67/1
قرن پیش از میالد) نسبت می دهند و نشانه های اين دوواژه را در ترجمه فرانسوی آن يعنی ظرفیت ها (
صالحیت ها وشايستگی ها) ی شاه  ،يافتند  ،برحسب آن  ،شاه می توانست برای تأسیس وبرقراری ارتباط
صمیمی باكشوری تصمیم بگیرد و اين يكی از ظرفیت ها (صالحیت ها) ی شاه بود . . .
تجزیه وتحلیل اجمالي مفهوم صالحیت در حرفه معلمي
مفهوم كنونی صالحیت ( شايستگی ) از قرن شانزدهم درزبانهای انگلیسی  ،فرانسه و هلند به رسمیت
شناخته شد  .استفاده از واژه های اروپای غربی  « ( competency and competenceصالحیت » و «
شايستگی » ) می تواند به روز شده آن باشد ( همان )  .البته اكثر منابع رسمیت يافتن صالحیت ( شايستگی ) را
به مك كله لند ( ) 6911و مقاله ای كه وی برای اولین بار دراين باره در مجله « روان شناس آمريكايی » 4به چاپ
رساند نسبت می دهند  .او دراين مقاله ادعا كرد در استخدام افراد در مؤسسات بايستی شايستگی جايگزين آزمون
های هوش و استعداد شود  .با اين وجود  ،استفاده از صالحیت نهادينه شده در توسعه تربیت حرفه ای از پديده
های اخیر است كه ظاهر شده و با نوآوری های ديگر مثل  « :يادگیری خود مديريت كردن  ،تلفیق نظريه و عمل ،
اعتباريابی قبل از يادگیری ونظريه های جديد يادگیری مثل  :يادگیری معنی دار ( معتبر )  ،ساختن گرايی
اجتماعی و ساخت دانش » درهم آمیخته است  .مفهوم صالحیت ( شايستگی ) دارای اهداف معنی دار و محتوای
يادگیری است كه سبب رشد فردی دانش آموزان می شود و موقعیت آنها را در درون حوزه دانش به بهترين
وجه تثبیت می كند و می تواند آنها را آماده عملكرد موثر در جامعه نمايد .
 - 6چون صالحیت و شايستگی در اكثريت قريب به اتفاق آثار نويسندگان وپژوهشگران يكسان ويا مشابه وبه جای يكديگر به كار رفته است ( به جز يك
منبع كه میان آنها مرزو تفاوت قايل شده و ما آن را معرفی كرده ايم ) دراينجا نیزتعاريف را برای هردو و يكجا آورده ايم .
شايستگی = - Competence
صالحیت = - Competency = Qualification

4

- American Psychologist
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نكته مهم اين است كه هرچند موضوع مقاله  ،كتاب ويا گزارش پژوهشی اكثريت قريب به اتفاق نويسندگان
و پژوهشگران يكی از مفاهیم « صالحیت و يا شايستگی » است ولی همه آنها تعاريفی تقريبا با مفاهیم يكسان و
مشابه از هريك از اين دو واژه ارائه كرده اند و اين دو را به جای يكديگر به كار برده اند .بنابراين می توان گفت
همه تعاريفی كه برای صالحیت ارائه شده همان تعاريفی است كه برای شايستگی ارائه شده است .
هرچند سه منبع زير را می توان نام برد كه ظاهرا میان اين دو مفهوم تفاوت قائل شده اند  ،ولی شايد دو
مورد از اين سه تعريف بتوانند تا حدودی قادر به تفكیك مرزی میان آنها باشد .
ترم  ،هیالری ( ) 119به نقل از اروت ( )6993به آشفتگی ادبیات مربوط به "صالحیت" ) (competencyو
"شايستگی" ) (competenceاشاره كرده است .او به اين نتیجه رسیده است كه در ادبیات امريكايی
"صالحیت" به يك قابلیت خاص اشاره دارد  ،در حالی كه "شايستگی" معنای كلیتری دارد .همچنین بنا به نظر
وی بعضی از نويسندگان استرالیايی صالحیت ها را ويژگیها و قابلیتهای خاص مانند دانش  ،مهارت و نگرش
ها تعريف میكنند كه متضمن "شايستگی" يا بعضی از جنبههای عملكرد حرفهای موفقیت آمیز هستند ( گونزی
و ديگران .6 ) 1-1 : 699 ،
براساس تحقیق سانجی  ،سیما (  ) 117نويسنده هندی كتاب « راهنمای طرح ريزی صالحیت »  ،در بیان
دلیل تفاوت شايستگی وصالحیت  ،معتقد است « شايستگی » به طیفی از مهارت ها اشاره دارد كه به طور
رضايت بخش انجام شده است ؛ درحالی كه « صالحیت » به رفتار تأيید شده در عملكرد صالح ( واجد صالحیت
) اشاره دارد .
- 6سند شماره  6دفتربرنامه ريزی وتألیف آموزش های فنی وحرفه ای وكاردانش نیز سعی كرده تفاوت
مفهوم صالحیت وشايستگی را در تعريف آنها به شرح زير نشان دهد :
 صالحیت ها مشخص می كنند كه چه چیزی سودمندتر وكاربردی تر برای آموختن مهارت هاست . شايستگی ها توصیف توانايی افراد در انجام صحیح كارها وبا حس مسئولیت پذيری در شرايط واگذاریكار ونیز ارتقای توانايی ها در شرايط جديد دنیای كار برای اثبات صالحیت های فردی است .
- Gonzi et al
- The Handbook of Competency mapping
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نتیجه جستجودر تعریف كلي از صالحیت حرفه اي
درانبوه تعاريف ارائه شده از سوی بیش از  1اثر بررسی شده  ،نمی توان ويژگی مورد نظر دفتر برنامه
ريزی و تألیف كتب درسی فنی وحرفه ای را يافت و صالحیت و شايستگی را از يكديگر تمیز داد وتفكیك كرد
 .اما شايد با استفاده از تعريف سانجی بتوان مرزی میان اين دو قايل شد  .به هر حال خالصه تعاريف ارائه شده
در اكثريت قريب به اتفاق منابع درباره صالحیت ( شايستگی ) به شرح زير است :
توانايی انجام وظايف و نقش های مورد نیاز در استانداردهای مورد انتظار  /دانش  ،توانايی ها و كیفیت ها
در عمل  /قابلیت فرد برای رسیدن به دست آوردهای خاص  /توانايی كاربرد دانش در عمل  /مجموعه دانش،
مهارت و نگرش برای انجام وظیفه يا كاركرد  /حد اقل توانمندی های آموزشی وحرفه ای كه از فراگیران آموزش
استاندارد انتظار می رود  /مجموعه ای از دانش ،مهارتها  ،ويژگیهای اساسی و انگیزه های افراد كه با عملكرد باال
در شغل مرتبط اند  /توانايی پاسخ به درخواست های پیچیده يا انجام وظیفه و فعالیت های موفقیت آمیز مركب
از دانش ها  ،ارزش ها  ،اخالق  ،نگرش ها  ،هیجان ها  ،رفتارها و مهارت های شناختی وعملی در عمل فرد در
زمینه خاص  /آمادگی كافی بر ای وارد شدن به يك حرفه خاص و داشتن گواهینامه در آن حرفه  /كیفیتی مبتنی
بر توان آموزش و تجربه الزم برای پذيرش وظیفه ای خاص  /خصوصیاتی ازفرد هستند كه به عملكرد برتر
دريك شغل مربوط می شوند  /مجموعه توانايی ها وظرفیت های فرد هستند كه سبب عملكرد مطلوب او و
موفقیت سازمان متبوعش می شود  /به رفتارهای هدفمندی داللت دارند كه شامل دانش ها  ،مهارت ها  ،ويژگی
ها  ،انگیزش  ،خود پنداره و نقش های اجتماعی می باشند  /شواهدی هستند دال بر اينكه فرد ويژگیهايی برای
عملكرد برتر و يا اثربخش را دارد  /قابلیت ها  ،معیارها و شاخص هايی هستند كه افراد مستعد بر اساس آنها و
در مقايسه با آنها ارزيابی شده و نیازهای سازمان به افراد مستعد در سطوح مختلف نیز با توجه به آنها تعیین و
شناسايی می شود  /شايستگی ها در آموزش  ،محیطی را ايجاد می كنند كه توانمندسازی ،پاسخگويی و ارزشیابی
را رشد می دهد و اكتساب شايستگی ها می تواند از طريق استعداد  ،تجربه و يا آموزش عملكرد باشد  /مجموعه
ای از دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ارزش و يا ويژگیهای انسان است  ،منظور از صالحیت ها مجموعه ای تركیبی از
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صفات وتوانمندی های فردی وجمعی ناظر به همه جنبه های هويت ( عقالنی  ،عاطفی  ،ارادی وعملی ) ونیز
تمام مولفه های جامعه سالم براساس نظام معیار اسالمی است و . . .
اعضای گروه تحقیق اين پژوهش  ،پس از بررسی در تعاريف گوناگون از «صالحیت و شايستگی»  ،اول -
بر تعريف صالحیت های حرفه ای فرد به شرح زير توافق كردند :
« صالحیت های حرفه ای فرد  ،مجموعه ی تركیب يافته از دانش  ،ارزش  ،نگرش  ،ويژگی ها  ،توانايی ها
 ،قابلیت ها و مهارت های فرد است كه در عمل به وظايف و فعالیت های روزآمد يك حرفه ی معین درحد
رضايت بخش به منصه ظهور وبروز رسیده  ،توسط مرجع صالحیت دار تأيید شده وگواهینامه صالحیت حرفه
ای در حرفه ی معین برای مدت معین برای فرد صادر شده است » .
دوم  -در تبیین تفاوت میان اين دو مفهوم  ،به اين نتیجه رسیدند كه می توان معنی و مفهوم صالحیت و
شايستگی را به گونه آشكاری از يكديگر تفكیك كرد  .بنابراين  ،با پیشنهاد تعريف اختصاری زير كه نه جامع
است ونه مانع ولی مشخص كننده ماهیت اين دو مفهوم است  ،مقدمه شرح وبسط آنها را فراهم می آوريم :
«شایستگي» ویژگي هايِ بالفعلِ رضایتبخش و «صالحیت» ویژگي هايِ بالفعلِ تأیید شده افراد را توصیف مي

كند  .1به عبارت ديگر فردِ واجدِ شايستگی هنوز گواهی نامه صالحیت دريافت نكرده  ،درحالیكه فرد با
صالحیت دارای گواهینامه صالحیت حرفه ای است  .بنابراين  ،شايستگی حرفه ای مقدمه كسب صالحیت حرفه
ای است و كسی كه صالحیت حرفه ای را كسب كرده  ،به مصداق چو صد آيد نود هم پیش ماست  ،اين فرد
واجد شايستگی حرفه ای نیز هست  .برای بهتر روشن شدن موضوع  ،از مصداق حرفه معلمی ( هنرآموزی )
استفاده می كنیم :
به عنوان مثال  :معلمی كه از سالمت جسمانی و روانی برخوردار است ؛ دانش رشته تدريس را دارد
(دارای مدرك لیسانس دبیری مكانیك است)  ،نگرش و مهارت الزم برای تدريس به هنرجويان رشته مكانیك
هنرستان را در دوره های آموزشی كسب كرده است ( دارای گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تمرين دبیری

 - 6اين تعريف درواقع از مقايسه مفهومی دو واژه انگلیسی  Competencyو  Qualificationو تعريف سانجی  ،سیما (  ) 117استنباط شده است .
 -اين مدرك نشانه ی دانش مورد نیاز برای تدريس او در هنرستان در رشته مكانیك است .
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است ) و در هنرستان مشغول تدريس شده است  .چنین معلمی 1شايستگی حرفه ای الزم برای استخدام به
عنوان هنرآموز آزمايشی هنرستان را دارد ؛ ولی برای كسب صالحیت های حرفه ای و استخدام رسمی بايستی به
مدت دوسال عمل تدريس را انجام دهد و پس از بررسی وارزشیابی همه جانبه بازرسان آموزشی و فنی و تأيید
صالحیت های حرفه ای وی ( كه منجر به صدور حكم استخدام رسمی او می شود  ،كه اين حكم به منزله
گواهینامه صالحیت حرفه ای اوست ) ؛ می توان گفت كه او هنرآموز واجد صالحیت حرفه ای است و به عبارت
بهتر او واجد « صالحیت حرفه هنرآموزی » است .
با اين حال با توجه به تغییر وتحوالت وپیشرفت هايی كه در علوم و فناوری و محیط زيست به ويژه محیط
های آموزشی  ،پژوهشی و كسب وكار انسان هرسال و هر ماه و هر روز رخ می دهد  ،تأيید صالحیت حرفه ای
هنرآموز ياد شده با دو سال سابقه خدمت آموزشی  ،مادام العمر نیست  .او بايستی با مطالعه و تحقیق و حضور
فعال در مؤسسات آموزشی  ،پژوهشی و فنی  ،صالحیت های حرفه ای خود را همگام با تغییرو تحوالت در
دنیای آموزش و دنیای كسب و كار به هنگام كرده ودر جهت ارتقای كیفی وكمی آن تالش نمايد .اين هنرآموز
بايستی حداقل هر دوسال يكبار آمادگی ارزيابی و تأيید صالحیت های حرفه ای نو شده خود توسط بازرسان
متخصص در آموزش و حرف مرتبط را داشته باشد .
مقایسه صالحیت هاي حرفه اي معلم وصالحیت هاي حرفه معلمي
نكته آخردر مقايسه و برداشت مفهومی از دو مفهوم « صالحیت حرفه ای معلم » و « صالحیت حرفه معلمی
» است كه اكثر منابع اين دو را نیز با مسامحه مفهوم واحد تلقی كرده و معادل و به جای يكديگر به كار برده اند .
بعضی منابع  ،صالحیت های حرفه ای را يكی از صالحیت های «حرفه ی معلمی» می دانند و صالحیت های
فردی وعمومی را صالحیت های غیر حرفه ایِ حرفه معلمی توصیف كرده اند  .البته ما معتقديم صالحیت های
فردی و عمومی معلم  ،از صالحیت های حرفه ی معلمی ويا صالحیت های حرفه ای معلم جدانیست ؛ بلكه
چون اين نوع صالحیت ها ( فردی وعمومی ) نیز برای حرفه ی معلمی در مقايسه با ساير حرفه ها تفاوت دارد ،
جزو صالحیت های حرفه ای معلم و صالحیت های حرفه معلمی است  .بنا براين  ،دراين گزارش هرجا عنوان «
 - 6كه شرايط عمومی برای استخدام كاركنان دولت را قبل از ورود به مركز تربیت دبیر فنی كسب كرده است .
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صالحیت های حرفه ای معلم ( هنرآموز ) » به كار برده ايم منظورمان همه صالحیت هايی است كه با عناوين
مختلف  :فردی  ،اجتماعی  ،عمومی  ،اختصاصی  ،تخصصی  ،شناختی  ،عاطفی  ،علمی  ،عملی  ،كاربردی ،
آموزشی  ،تربیتی  ،حرفه ای و  . . .از يك معلم ( دراين تحقیق  ،يك هنرآموز ) در كسوت و حرفه معلمی (
هنرآموزی ) انتظار می رود واجد وعامل آن باشد .
البته ممكن است بسیاری از معلمان ما عالوه برصالحیت های حرفه ای مورد نیاز يك معلم  ،صالحیت
های ديگری كه مربوط به حرف ديگراست داشته باشند  ،مثال دارای صالحیت حرفه ای يك مهندس طراح ( كه
بسیاری از هنرآموزان كنونی هنرستان های فنی ما اين صالحیت را همراه صالحیت های حرفه معلمی دارند ) يا
دارای صالحیت های حرفه ای يك هنرمند ( در هنرهای تجسمی  ،موسیقی  ،سینما و  ) . . .باشند  ،ولی حد اقل
انتظار برای چنین معلمی اين است كه واجد صالحیت های حرفه ای ويژه حرفه معلمی باشد  .واجد صالحیت
های حرفه ای حِرَفِ ديگر بودن يا نبودن  ،به عهده خود اوست .
تجزیه وتحلیل داده هاي گروه بندي صالحیت هاي حرفه ي معلمي
الف – دربخش پیشینه نظري
يك نوع طبقه بندی صالحیت ها كه تا اين مرحله گزارش استفاده شده است  ،طبقه بندی دوگانه :
صالحیت های عمومی (ويژگی های حرفه معلمی) كه همه معلمان در همه دوره های تحصیلی را دربرمی گیرد
وصالحیت های تخصصی كه ويژگی های اختصاصی معلمان هردوره تحصیلی است  .صالحیت های عمومی ،
دانش و مهارت های علمی و مهارت های حرفه معلمی  ،صالحیت های مورد نیاز درتدريس اثرگذار  ،مهارت
های پايه  ،عملی  ،منحصر به فرد  ،صالحیت های قبل و حین و پس از تدريس و  ...را دربر می گیرد  .مصاديق
آن هم دانش تعلیم وتربیت  ،روان شناسی  ،مبانی و اصول برنامه درسی  ،عناصر يادگیری  ،طراحی و تولید و
كاربرد رسانه ها و مواد آموزشی وارزشیابی و  . . .است .
صالحیت های تخصصی ازطرّاحی و برنامه ريزی آموزشی ويژه دردوره تحصیلی و رشته تخصصی مربوط
تا ايجاد فضای يادگیری خاص هردوره ورشته و شركت در توسعه حرفه ای وآگاهی ازدانش واستفاده از فنون و
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تكنولوژی و معیارهای ارزشیابی هر درس را در بر می گیرد  .مصاديق آن برای هنرآموز تسلط بررشته ها  ،دروس
و مهارتها ی فنی و حرف و مشاغل و دنیای كار مرتبط با موضوع تدريس و  ...است .
در اين بخش الزم است خالصه و برداشت پژوهشگر از نظرات نويسندگان و پژوهشگران در مقاالت ،
كتاب ها و گزارش های تحقیقاتی مرتبط با صالحیت های حرفه ای معلمان را كه درانواع گروه بندی های جزئی
( خرد ) ارائه كرده اند معرفی و آنها را مورد تجزيه و تحلیل محتوايی قرار دهیم :
گروه بندي اولیه ي صالحیت هاي حرفه معلمي
بررسی بیش از  611منبع كه موضوع تحقیق  ،كتاب ويا مقاله خود را به صالحیت ها  ،شايستگی ها ويا
مهارت های حرفه ای معلمان اختصاص داده اند و ما آنها را دراين گزارش دردوبخش ( پیشینه نظری و پیشینه
پژوهشی ) معرفی كرده ايم  ،نشان داد  :صالحیت ها  ،شايستگی ها ومهارت های حرفه ای معلمان كه توسط
پژوهشگران و نويسندگان ارائه شده است ،از تنوع گروه بندی جزئی ( خرد ) نیز برخورداراند  ،برخی در دو يا
چند گروه خرد ( مثال احمدی عالوه براينكه صالحیت ها را در سه گروه دانش ،نگرش ومهارت طبقه بندی كرده
 ،هرگروه را كه دارای  7ويژگی هستند به مهارت ها و توانايی هايی تقسیم كرده كه از نظر كمی  ،تعداد مهارتها
 3وتعداد توانايی های معرفی شده  4مورد است ؛ درحالی كه دانش پژوه  ،بروجیا واستاورس  ،لیگالت و . . .
تنها يك گروه ( مهارت ها را انتخاب كرده اند )  .برخی سطح  ،حیطه ( قلمرو ) يا الگو را برای گروه بندی خود
انتخاب كرده اند ( مثل سلسبیلی  ،اسناد تحول آموزش وپرورش  ،وهاب و كريستینی ) و برخی ديگر( مثل
دانشگاه های ويرجینیا و ايلی نويز) دونوع گروه بندی  :صالحیت ها وذيل آن نشانگرها (ويرجینیا )  ،استانداردها
وذيل آن نشانگرها (ايلی نويز ) توصیف كرده اند كه استانداردها را در گروه صالحیت ها و نشانگر ها راكه آن
دانشگاه شاخص های رفتاری معلمان نامیده بودند  ،چون غالبا از جنس توانايی های معلمان بود درنتیجه
نشانگرها درگروه توانايی ها قرارگرفتند ؛ بنابراين  ،برای آنكه اين گروه بندی ها را بتوان از يكديگر تفكیك كرد
و واحدهايی برای تجزيه وتحلیل داده های كیفی فراهم شود  ،انواع گروه بندی ها در  1گروه اولیه به شرح
زيرتقسیم شدند :
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- 6گروه بندی براساس سطح  /حیطه (قلمرو)  /الگو
گروه بندی براساس نوع صالحیتگروه بندی براساس مهارت- 4گروه بندی براساس توانايی  /نشانگر
- 1گروه بندی براساس ويژگی
بررسی  1نوع گروه بندی صالحیت ها ی حرفه ای معلمان كه خالصه ی اطالعات آن درجدول فوق
منعكس شده است  ،نشان می دهد  ،اكثر منابع صالحیت های حرفه ای معلمان را درقالب مهارت ها  ،به ويژه
مهارت های تدريس ارائه كرده اند  .البته اگر مهارت های ارائه شده نويسندگان و پژوهشگرانی كه تنها به ارائه
مهارت ها اكتفا كرده اند را گروه بندی كنیم  ،می توان آنها را به چند نوع صالحیت مثل دانشی ،نگرشی و
مهارتی يا عمومی  ،تخصصی ويا . . .طبقه بندی نمود  .همینطور اين نوع گروه بندی را می توان برای توانايی
هايی كه گروه بندی نشده اند انجام داد .
از آنجا كه هدف ما دستیابی به صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان هاست و اكثر منابع  ،صالحیت
های عمومی كه برای همه معلمان مصداق دارند را معرفی كرده اند ( هرچند اكثرمنابع خارجی مذكور درجدول
فهرست  1تايی و به ويژه منابع معرفی شده در بخش پیشینه پژوهشی به صالحیت های تخصصی معلمان فنی
وحرفه ای نیز اشاره كرده اند ) لذا ما دراين بخش از بررسی تحلیلی سعی می كنیم ابتدا توافق منابع درانتخاب
صالحیت های حرفه ای عمومی معلمان را بررسی نمايیم و برای تهیه ی ابزار گردآوری داده ها صالحیت های
مورد نظر را كشف كرده و مقدمات اعتبار بخشی به آنها توسط كارشناسان دفتر برنامه ريزی وتألیف كتاب های
درسی فنی وحرفه ای و اعضای گروه پژوهشی آموزش فنی وحرفه ای پژوهشگاه آموزش وپرورش را فراهم
كنیم  .اكنون به منابعی كه صالحیت ها  ،مهارتها وتوانايی های معلمان را درقالب يك يا چند گروه بندی از گروه
بندی  1گانه قرارداده اند می پردازيم .
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اعداد سطر آخر جدول فراوانی هريك از گروه بندی های  1گانه را نشان می دهد  ،كه به ترتیب بیشترين فراوانی
عبارتند از  -6توانايی ها /نشانگرها ( - ، ) 37مهارت ها ( - ، ) 17ويژگی ها (  -4 ، )4صالحیت
(شايستگی) ها  /استانداردها ( ، ) 9و  -1سطح /حیطه (قلمرو) /الگو(. )3
سطح  ،حیطه ( قلمرو )یا الگو
دربین فهرست جدول  1تايی نويسندگان و پژوهشگران  ،مورد گروه بندی خود را به سطح (سند تحول
بنیادی )  ،جنبه  ،حیطه يا قلمرو (سندتحول راهبردی) و الگو ( سلسبیلی ) طبقه بندی كرده اند .
گروه بندي صالحیت هاي حرفه اي معلمان براساس منابع پیشینه نظري
صالحیت /استاندارد
 3مورد (دفتربرنامه ريزی  ،مواليی نژاد و ذكايی  ،احمدی  ،سندتحول راهبردی  ،سندتحول بنیادی  ،وهاب
دومورد و كريستینی ) صالحیت ها را محور گروه بندی خود قرار داده اند كه فهرست عناوين آن به ترتیب به
شرح زير است :
 -6ورودی  ،شناختی  ،عملكردی و اخالقی
 شناختی و مهارتی  ،نگرشی و رفتاری  ،مديريتی دانش  ،نگرش و مهارت -4پايه و ويژه ( هريك شامل فردی و اجتماعی )
 -1عمومی  ،تخصصی و حرفه ای
 -1آكاهی ( پايه)  ،دانش (فنی)  ،مهارت (ماهرو قادر به هدايت ديگران) و تسلط (خبرگی)
 -7پايه  ،فردی  ،اجتماعی  ،تفكر  ،ارتباط با ديگران و ارتباط با دنیای كسب وكار
 -3فردی  ،اجتماعی  ،روش مند و فنی
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جدول  -3انواع گروه بندی صالحیت های حرفه ای معلمان از دیدگاه پژوهشگران و نویسندگان
الف – بخش پیشینه نظری
گروه بندی برحسب :

منبع حقوقی وسند

صالحیت /استاندار
سطح حیطه یاالگو

نویسنده  )،یا

.1یونسکو

12

.دفتربرنامه ریزي

مهارت ها  ،توانایی ها یا ویژگی ها

مهارت های تدريس 6 +توانايی مثل  :استفاده ازرسانه مدرن  ،فرصت به دانش آموز

1

صالحیتها:ورودی ،شناختی ،عملكردی واخالقی ومهارتها:سالمت ،دروس علوم تربیتی و .

1 4

.4دانش پژوه

عنوان صالحیت ها و خالصه ی نمونه ای از

 2تسلط دانشی ،تسلط درروشهای تربیتی ،آگاهی عمیق نسبت به فناوری  ،مشاركت جويی

9

.2قدیمي و بروج

.5سلسبیلي

مهارت

(پژوهشگر ،

ویژگی
توانایی  /نشانگر

منبع حقیقی

درك  ،ارتباط  ،ايجاد انگیزه  ،خالقیت ونوآوری  ،مشاركت فعال  ،ارزيابی مستمرو..

26

 6غیرمتمركزوروش تدريس فعال ونمونه ويژگی:سالمت روانی ،اعتقادبه ارزش های انسانی،

2

شناختی ومهارتی ( 6صالحیت) نگرشی ورفتاری (66صالح) مديريتی (64صالحیت).

.6موالیي نژادوذكا.

2

1و.2احمدي،غالمعلي

 1 24 22صالحیت ها:دانش،نگرش ومهارت 7،ويژگی (كاربردی،قابل سنجش ،حیاتی،عمومیت)...

.1.2دانشگاه ویرجینیا

24 1

زمان يادگیری  ،روشن سازی ساختار  ،ايجادجومؤثر ،قواعد پايدار ،معناداری  ،طراحی

.2.2دانشگاه ایلي نویز

156 11

دانش محتوا  ،رشد ويادگیری  ،تفاوت های فردی  ،طراحی تدريس  ،رهبری گروهی و

2

4جنبه شامل عقالنی،عاطفی،ارادی وعملی و نوع صالحیت پايه وويژه و توانايی فردی واجتماعی
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مهارت ها
 1مورد ( دانش پژوه  ،بروجیا واستاورس  ،لیگالت  ،دانیل وهالتین و كاسلین وپاركس ) تنها به ارائه مهارت
های حرفه ای معلمان اكتفا كرده اند  .اين مهارتها  ،از مهارت های عمومی مثل ايجاد انگیزه  ،ارزيابی ( دانش
پژوه )  ،تا مهارت های پايه و مهارت های عملی ( بروجیا و استاورس )  ،فناوری و روش های تدريس نوين (
لیگالت ) و مهارت های مديريتی مثل قدرت تغییر  ،خطر پذيری (دانیل وهالتین ) و درك وكاربرد مفاهیم ،
استفاده از انواع راهبردها و ايفای نقش متخصص متفكر ( كاسلین و پاركس ) را كه همه آنها جزو صالحیت های
عمومی معلمان ( به ويژه هنرآموزان ) است را در بر می گیرد .
عالوه براين در همه  61مورد ( قديمی و بروج  ،دفتربرنامه ريزی  ،مواليی نژاد  ،احمدی  ،غالمعلی ،
دانشگاه ويرجینیا  ،دانشگاه ايلی نويز  ،سندتحول راهبردی  ،سندتحول بنیادی و كريستینی ) كه مهارت ها را
همراه صالحیت ها  ،يا توانايی ها و يا ويژگی ها و يا ساير مؤلفه های زير مجموعه صالحیت ها ارائه كرده اند
غالبا همان تحلیل مشابه مواردی كه تنها به ارائه مهارت ها اكتفا كرده اند  ،درباره آنها نیزصادق است ؛ و می توان
گفت اين مهارت ها شامل مهارت های عمومی پايه  ،مهارت های قبل  ،ضمن و پس از تدريس را شامل می
شود  .البته بخشی از مهارتهای تدريس نظری را می توان جزو صالحیت های عمومی وبخشی ديگراز
مهارتهای تدريس كه به صورت عملی است می توان در چارچوب صالحیت های تخصصی قرار داد .
بخشی از مهارت های نظری فراتراز مهارت های عمومی حرفه معلمی است  ،مثل مهارت برنامه ريزی  ،كه
جزو مهارت های فنی و در طبقه بندی صالحیت های تخصصی معلم هردوره تحصیلی است  ،كه با معلمان دوره
های تحصیلی ديگر تفاوت دارد  .مهارت برنامه ريزی را می توان به اجزاء زير تقسیم كرد :
مهارت هاي برنامه ریزي  :سنجش آموخته های كنونی فراگیران  ،تعیین موضوعات  ،انتخاب مواد درسی ،
تعیین جريانات آموزشی  ،تعیین چگونگی كاركرد اين جريانات  ،بازنگری يا اصالح عملكرد .
بديهی است اين مهارت ها پس از كسب تجارب كافی به دست می آيد و معلمان تازه كار معموال قادر به
انجام آنها نیستند  .اما انتظار می رود معلمان تازه كار بتوانند دانش روان شناسی و مبانی واصول برنامه درسی را
درك كنند و در زمینه های تربیتی ويادگیری از آن استفاده كنند  .آنها عناصراساسی يادگیری را مورد توجه قرار
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دهند و درجريان ياددهی – يادگیری آنها را به كارببرند  .اين گروه از برخی مهارت های عملی نیز بايداستفاده
كنند .
مهارتهای عملی مثل  :جلب توجه شاگردان  ،ارائه وتشريح مطالب  ،پرورش مهارتهای تفكر،تببین
داليل ،طرح سواالت باسطوح متفاوت يادگیری برای دست يابی به اهداف ،ارزيابی وبازنگری تدريس.
فعالیتهای عملی يادگیری درآموزش معلمین به صورت ،كاروزی ،بازآموزی وخودراهبردی تجلی پیدا
میكند.
مهارت فناوری– مهارت هايی است كه با استفاده ازيافتههای علمی وانواع نرم افزارهای آموزشی درمراحل
تولید مواد آموزشی و تسهیل و تسريع فرآيند ياددهی  -يادگیری به كارگرفته میشود.
مهارت ارزشیابی -برای سنجش میزان پیشرفت يادگیرندگان دررسیدن به هدفهای آموزشی  ،ازفرآيندی
نظام مند به نام ارزش يابی پیشرفت تحصیلی استفاده می شود .
به همین ترتیب كه مهارت های يادشده توسط نويسندگان و پژوهشگران ويا منابع حقوقی در گروه بندی
های مختلف صالحیت ها قرار گرفته است  ،مثل دفتر برنامه ريزی و تألیف كتاب های درسی آموزش عمومی
ومتوسطه نظری (ورودی  ،شناختی  ،عملكردی و اخالقی ) و مواليی نژاد و ذكايی (شناختی ومهارتی  ،نگرشی
ورفتاری  ،مديريتی )  ،احمدی  ،غالمعلی (دانش  ،نگرش و مهارت)  ،سند تحول راهبردی (عقالنی  ،عاطفی ،
ارادی وعملی ) و سند تحول بنیادی (عمومی  ،تخصصی وحرفه ای)  ،بنابراين درمواردی كه اين گروه
بندی ها انجام نشده است ( مثل  :برخی از نويسندگان و پژوهشگران خارجی )  ،می توان مهارت ها و توانايی ها
و ويژگی های پیشنهادی آنان را كه از جنس مهارت ها و توانايی ها و ويژگی های پیشنهادی سايرين است در
يكی از طبقه بندی های  3گانه صالحیت ها و يا تركیبی از آنها قرار داد .
توانایي هاو ویژگي ها
بنابرآنچه كه توضیح داده شد  ،توانايی ها و ويژگی ها ی ارائه شده توسط منابع مندرج درجدول  1گانه نیز
كه همان تحلیل و تفسیر مهارت ها را دارد ( وما برای پرهیز از تكرار از شرح آن صرفنظر كرديم ) مثل مهارتها
می توانند در يكی از گروه بندی های  3گانه صالحیت ها و يا تركیبی از آنها قرارگیرند .
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گروه بندي نهایي صالحیت هاي حرفه معلمي
با توجه به  3نوع گروه بندی به دست آمده از شرح كلی داده های كیفی بخش گروه بندی صالحیت ها و
خالصه آن داده ها ( جدول مقايسه خالصه انواع گروه بندی صالحیت های حرفه ای معلمان از بخش پیشینه
نظری) به دست آمد  ،در اين مرحله می توان گروه بندی صالحیت ها را انتخاب كرد  ،اما درمیان اين  3گروه
تنها دوگروه ( رديف  -دانش  ،نگرش و مهارت و رديف  - 1عمومی  ،تخصصی و حرفه ای ) از همگونی ،
هم جنسی و انسجام الزم برخوردار اند  .هرچند رديف

بیشترين فراوانی نظرات را به خود اختصاص داده و

نزديك ترين تعريف اجمالی صالحیت است  ،ولی از آنجا كه دامنه هريك از مقوله های دانش  ،مهارت و نگرش
وسیع است و انتخاب اين گروه بندی مارا به جزء نگری و سیاهه ی طويل ريز اطالعات و آگاهی های «دانشی»
و انبوه ريز مهارت ها و نگرش ها هدايت می كند ؛ كه سبب تعداد زياد صفحات پرسشنامه ها خواهد شد كه از
حوصله پاسخ گويی آزمودنی ها خارج است  ،بنابراين از گروه بندی رديف  1كه كلی ترازبقیه گروه بندی هاست
و با ويژگی های هنرآموزان هنرستان ها بیشتر سازگار است ؛ زيرا حرفه معلمی هنرآموزان ايجاب می كند
صالحیت هايی را كه از همه معلمان ( درهمه دوره های تحصیلی ) انتظار می رود  ،داشته باشند و چون حد اقل
دريك رشته ی فنی ( صنعت يا كشاورزی ) و يا حرفه ای ( اداری – بازرگانی  ،هنری و  ) . . .تخصص دارند ،
انتظار می رود واجد صالحیت تخصصی باشند  ،بنابراين ما اين دو نوع صالحیت را ازگروه بندی رديف 1
انتخاب می كنیم  .علت اينكه مقوله سوم گروه بندی رديف  1را انتخاب نكرديم اين است كه آن را يك گروه
مجزا از صالحیت تخصصی نمی دانیم ؛ از طرفی چون صالحیت های حرفه ای معلمان را در دونوع صالحیت
عمومی و تخصصی طبقه بندی كرديم ديگر جايی برای صالحیت حرفه ای حرفه ای نیست اصوال صالحیت
حرفه ای حرفه ای معنی ندارد  .وقتی عنوان ويژگی معلم ما صالحیت های حرفه ای اوست  ،ديگر زير مجموعه
( حرفه ای ) يك عنوان نمی تواند همان عنوان ( حرفه ای ) باشد  ،مگر اينگه عنوان تنها يك زير مجموعه داشته
باشد  .از طرفی داوطلب شغل هنرآموزی قبل از استخدام به عنوان هنرآموز  ،و قبل از ورود به هنرستان  ،الزم
است صالحیت هايی داشته باشد  ،كه ما اين گروه صالحیت ها را صالحیت های ورودی می نامیم  .كه می
توان گفت اين نام گذاری را از گروه بندی شماره يك از 3گروه بندی وام گرفتیم  .هرچند ممكن است بسیاری
صالحیت های ورودی را جزو صالحیت های عمومی تلقی كنند  ،با اين حال  ،چون ما صالحیت های ورودی
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هنرآموز را كمی متفاوت با صالحیت های عمومی ( كه مشمول همه معلمان در همه دوره ها منجمله هنرآموز
هنرستان می شود ) تعريف می كنیم  ،بنابراين نمی توانیم صالحیت های ورودی را در صالحیت های عمومی
ادغام كنیم  .درنتیجه پیشنهاد می شود صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای كشور در
سه گروه  :ورودی  ،عمومی و تخصصی طبقه بندی شود .
صالحیت هاي ورودي  :صالحیت هايی است كه هنرآموز هنرستان فنی وحرفه ای قبل از شروع كار در
هنرستان بايستی واجد آن باشد.
صالحیت هاي عمومي  :صالحیت های حرفه معلمی است كه همه معلمان ( درهمه دوره های تحصیلی )
منجمله هنرآموزان هنرستان ها ی فنی وحرفه ای واجد آن هستند .
صالحیت هاي تخصصي  :صالحیت هايی است كه هنرآموز هنرستان با استفاده از دانش  ،مهارت و نگرش
مكتسبه از رشته تخصصی خود و ويژگی های روزآمد دنیای كار در حرف مرتبط با رشته تخصصی اش  ،موفق
به دريافت گواهینامه صالحیت تخصصی دررشته مربوط شده و هنرجويان را به كسب صالحیت های حرفه ای
مورد نیاز حرفه ي « دستیار كارشناس درجه دو » 1در رشته مربوط مجهز نمايد.
دستیار كارشناس درجه دو  :عنوان صالحیت حرفه ای دررشته های تحصیلی فنی وحرفه ای است كه پیشنهاد
می شود در گواهینامه فارغ التحصیالن هنرستان های فنی وحرفه ای درج شود .
دستیار كارشناس درجه يك  :عنوان صالحیت حرفه ای دررشته های تحصیلی فنی وحرفه ای است كه
پیشنهاد می شود در گواهینامه فارغ التحصیالن دوره های دوساله مراكز تربیت معلم فنی وحرفه ای و آموزشكده
ها ی فنی وحرفه ای درج شود .

 - 1دستیار كارشناس درجه دو به عنوان معادل فارسی شده ی تكنسین درجه دو پیشنهاد شده است .
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فصل دوم – ادبیات تحقیق (  -پیشینه پژوهشی )

 -2-2پيشينه پژوهشی
 -1- 2-2پژوهش های انجام شده داخل كشور

مقدمه
بررسی های به عمل آمده در منابع اسنادی ( اسناد علمی -پژوهشی ) دانشگاه های موجود در تهران كه در
دوحوزه ی  :مديريت و علوم تربیتی وروان شناسی دارای تحصیالت تكمیلی هستند  ،شامل دانشگاه های  :تهران
 ،عالمه طباطبايی  ،تربیت معلم  ،شهید بهشتی و نیز مؤسسات پژوهشی وابسته به آنها مثل پژوهشگاه علوم
وفناوری اطالعات ايران

6

مؤسسه پژوهشی برنامه ريزی درسی و نوآوری های آموزشی و پژوهشگاه آموزش

وپرورش و نیز كتابخانه ملی  ،نشان داد  :با اينكه در حوزه آموزش عمومی و متوسطه نظری ده ها تحقیق در
زمینه صالحیت ها ( شايستگی ها ) و مهارت های حرفه ای معلمان ومديران دبستان ها  ،مدارس راهنمايی و
دبیرستان های كشور انجام شده ولی حتی يك پژوهش در اين زمینه در حوزه ی آموزش فنی وحرفه ای انجام
نشده است بنابراين در جستجوی پژوهش های انجام شده مشابه دردوره های تحصیلی ديگرو يا مرتبط
باموضوع در بخش های ديگر  ،از طريق دو واژه  :صالحیت وشايستگی  ،به  1گزارش پژوهشی كه اكثر آنها
پايان نامه های كارشناسی ارشد هستند دست يافتیم  .از هريك از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی يادشده
حداقل دو پايان نامه ( يا طرح پژوهشی ) كه موضوع آن در باره صالحیت ها ويا شايستگی های معلم  ،مدير ويا
به طور كلی نیروی انسانی بود  ،انتخاب كرديم  .كه از میان آنها به جز  4مورد  ،بقیه (
آموزش وپرورش انجام شده بود و از میان

مورد ) در حوزه

مورد  ،جامعه آماری  6طرح معلمان و بقیه (  61مورد ) جامعه

آماری طرح ها را مديران مدارس انتخاب كرده بودند  .پس از معرفی اجمالی مشخصات اين  1پايان نامه و
طرح تحقیقاتی  ،درانتهای اين بخش می توانید از جمع بندی تحلیلی نتايج اجمالی بخش مطلع شويد .

 -6تعدادی از پايان نامه ها ی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی از طريق كتابخانه ملی يا پژوهشگاه آموزش وپرورش ( كه پژوهشگاه از آن حمايت مالی كرده
بود ) نیزجزو  3پیشینه پژوهشی تحقیق هستند .
 به نظرمی رسد ضعف و تعلل مديريت های كل برنامه ريزی آموزشی و درسی آموزش فنی وحرفه ای در حوزه ستادی (كه انتظار می رفت تاكنون سفارشدهنده چندين تحقیق دراين زمینه به مؤسسات پژوهشی مرتبط باشند) سبب نپرداختن به موضوع مهم صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی
وحرفه ای وكاردانش بوده است  .شاهد آن اين تنها پژوهش است كه علی رغم بررسی وتصويب درجلسات شورای پژوهش مؤسسه پژوهشی برنامه ريزی
درسی ونوآوری های آموزشی و تنظیم و امضای قرارداد توسط رئیس وقت آن مؤسسه  ،بیش از يك سال اجرای آن قرارداد مسكوت ماند و اگر اصرار و پی
گیری پژوهشگر اين تحقیق نبود  ،همین يك اثر هم در زمینه صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان ها وجود نداشت .
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معرفي اجمالي گزارش تحقیقات با تأكید برنتایج آن
 فاطمی نژاد  ،سید نجم الدين (  ) 6 91در پايان نامه خود (كه در دانشگاه تهران دفاع شده است)
باهدف شناسايی برنامه های ارتقاء صالحیت های حرفه ای معلمان كشورهای ژاپن وايران  ،به بررسی ومقايسه
شباهت ها وتفاوت های عناصر برنامه های ارتقاء صالحیت های حرفه ای دوكشور پرداخته تا از اين طريق
پیشنهاداتی كاربردی برای بهبود بخشیدن به برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان ايران ارائه كند  .همانگونه
كه از عنوان پیداست  ،اين تحقیق  ،تطبیقی است و اطالعات مطالعه برای پاسخ به پرسش ها از طريق اسناد و
مدارك كتابخانه ای و گزارش های تحقیقی و جستجو درپايگاه ها وسايت های مرتبط در شبكه جهانی اينترنت با
استفاده از الگوی بردی گردآوری و طبقه بندی شده است  .از مهم ترين نتايج به دست آمده می توان چنین
استنباط كرد كه موفقیت نظام های آموزشی به چگونگی آموزش های حرفه ای معلمان آن جامعه بستگی دارد .
ازطرفی  ،چون ه دف اصلی تربیت معلم در دوكشور  ،ارتقاء صالحیت های حرفه ای معلمان است  ،بنابراين
دراجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان  ،ضروری است كیفیت نظام تربیت معلم ارتقا يابد  .ازسوی
ديگر ،برای برای دستیابی به اين هدف  ،الزم است شرايط پذيرش وگزينش داوطلبان حرفه معلمی  ،اهداف
برنامه های درسی و محتوای آنها در مراكز تربیت وآماده سازی معلمان  ،به ويژه در دوره های كارآموزی كه با
هدف ارتقاء صالحیت های حرفه ای آنان برگزار می شود  ،اصالح وبهبود يابد .
 خسروی  ،مرضیه ( )6 91دربررسی تطبیقی ويژگی های كنونی نظام تربیت معلم ايران باكشورهای
آلمان ،ژاپن  ،انگلستان وكانادا و در جستجوی دانش ومهارت های موردنیاز برای توانا ساختن معلمان و
رويكردها وبرنامه هايی كه كشورهای موفق از نظر نظام تربیت معلم در دوره های كارورزی خود درحال اجرا
دارند وروابطی كه بین مراكز تربیت معلم ومدرسه ايجاد كرده اند ؛ به نتايج وبرخی راهكارهايی دست يافته است
كه بخشی از آنها به شرح زير است :
 برای پذيرش داوطلبان حرفه معلمی قابلیت ها  ،انگیزه ها  ،ويژگی های شخصیتی  ،اشتیاق به معلمی ،همكاری با همكاران  ،به صورت مصاحبه  ،مشاهده وخودارزيابی مورد توجه قرارمی گیرد .
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 روش های آموزش دربرنامه تربیت معلم بايدمبتنی برمهارت های خودآموزی  ،هم انديشی ورويارويی باانديشه های صاحب نظران گوناگون وحضوردرسمینارهاومیزگردها يی بابینش اعتقادی پیش بینی شود .
 تنها  1درصد دروس دانشجويان مراكزتربیت معلم ايران به چگونه ياددادن وآموزش مهارت ها وتوانايیهای حرفه معلمی اختصاص دارد و  71درصد به دانش نظری اختصاص يافته است .
 نظام برنامه درسی ما متمركز وانعطاف ناپذير وبی توجه به تفاوت های فردی وفرهنگی  ،مقاوم دربرابرمشاركت معلمان درطراحی واجرای برنامه درسی وآموزش معلمان پیش از خدمت وضمن خدمت است .
 آموزش های ضمن خدمت در راستای آموزش های تربیت دبیری نبوده وتنها  61درصد فارغ التحصیالنرشته های دبیری وتربیت معلم آموزش ضمن خدمت ديده اند .
 كارورزی دربسیاری از كشورها در مدارس تجربی وابسته به دانشگاه ها ومدارس ويژه انجام می شود ؛درايران كارورزی در مدرسه و بیشتر به صورت مشاهده ی تدريس معلمان با تجربه است .
 در بسیاری از كشورها در حدود دوترم با اختصاص  6تا  61هفته منحصرا به تدريس عملی می پردازندو در دوره كارشناسی ارشد بايد دانشجو به طور پیوسته يكسال در مدرسه حضور داشته تا توسعه تخصصی ويژه
حاصل شود .
 درايران در دوره های كاردانی وكارشناسی در دوترم انجام می شود وبیشتر شامل مشاهده كالس درسومدرسه است  ،درحالی كه تدريس مستقل به

تا

جلسه محدود می شود و نظارت وراهنمايی دانشجو-

معلمان به ندرت به صورت حرفه ای انجام می شود .
 در بعضی از كشورها دوره آزمايشی تمرين دبیری يكسال طول می كشد و راهنمايان تعلیماتی  ،مديرانمدارس ومعلمان با تجربه به طور منظم براين كار نظارت می كنند واز معلمان با تجربه به طور متفاوت بهره می
گیرند و كادرآموزشی مدارس در آموزش وارزشیابی دانشجو – معلمان نقش ويژه ای برعهده دارد .
 -سال های تحصیل در تربیت معلم ايران

سال ( برای كاردانی ) و

سال ( كارشناسی ناپیوسته )  ،در

آلمان  4تا  7سال آموزش نظری و دوسال آموزش عملی و در انگلستان  4تا  1سال است .
 در كشورهای مورد مطالعه  ،پس از پايان آموزش تربیت معلم وپیش از خدمت  ،صالحیت هایعملكردی حرفه معلمی از طريق ارزشیابی جامع سنجیده می شود .
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 در كشورهای مورد مطالعه برای جذب نخبگان به حرفه معلمی  ،بازنگری اساسی در نظام پرداخت حقوقومزايا وتسهیالت رفاهی متناسب با مشاغل هم سطح معلمی انجام می شود تا نخبگان برای اشتغال به حرفه
معلمی انگیزه های بیشتری داشته باشند .
 سمیعى زفرقندى  ،مرتضى ( )6 91در مطالعه تطبیقی خود با عنوان تربیت معلم در ايران وجهان و ارائة
الگوى تحول در تأمین و تربیت معلم كشور در زمینة شرايط ورود به حرفة معلمى و دور ه هاى تربیت معلم ،
می نويسد  :سطح تحصیالت ورودى در ایران ديپلم است  .در قانون خدمات كشورى ،حداقل مدرك فوق
ديپلم براى جذب واستخدام نیروهاى جديد پیش بینى شده است و مدارك تحصیلى معلمان ،ديپلم ،فوق ديپلم
و لیسانس و تعداد بسیاركمترى فوق لیسانس يا دكترا هستند  .اين در حالى است كه در كشورهاى فرانسه ،
آلمان و ژاپن  ،معمو الً سطح تحصیل ورود به حرفة معلمى لیسانس است و معلمان مدرك تحصیلى لیسانس و
فوق لیسانس و يا دكترا دارند  .با توجه به اين كه در سا ل هاى اخیر ،با توسعة آموزش و پرورش دركشور ما ،
تعداد فار غ التحصیالن مؤسسات آموزش عالى از افزايش زيادی برخوردار شده است  ،امكان پذيرش داوطلبان
معلمى با سطح تحصیلى ورودى باالتر از ديپلم در اكثريت شهرهاى كشور وجود دارد لذا با توجه به نقش
تحصیالت باالتر در افزايش كارايى معلمان  ،پیشنهاد مى شود مدرك ورودى به دور ههاى تربیت معلم  ،از
ديپلم و فوق ديپلم به لیسانس اصالح شود  .در خصوص انواع دور ه هاى تربیت معلم داير در كشور ما ،
تربیت معلم براى مدارس ابتدايى و راهنمايى در سطح كاردانى  ،در مراكز تربیت معلم ،و براى دبیرستا نها و
هنرستا نها دردانشگا هها و آموزشكد ه ها انجام مى شود كه مدت آن چهار سال است كه مى تواند در كشور ما
به دلیل وجود شرايط الزم اجرا شود.
در زمینة میزان برنامه هاى آموزشى و درسى دور ه هاى تربیت معلم در ایران  ،كمتر از نیمى از برنامة
آموزشى درسى را دروس عمومى و تربیتى در دور ه هاى كاردانى و كارشناسى تشكیل مى دهند و بقیة برنامة
درسى دروس اختصاصى و پايه است  .درآلمان و فرانسه  ،داوطلبان معلمى حدود دو سال دروس عمومى و
تربیتى و مهار تهاى معلمى را مى گذرانند و در فعالیت هاى كارورزى و كارآموزى شركت مى كنند  .در ژاپن
از  6 4واحد درسى  73 ،واحد دروس معلمى است .يعنى بیش از نیمى از دروس را دروس مربوط به معلمى
تشكیل می دهد  .با توجه به نقش دروس عمومى و تربیتى وكارورزى دركار امدى معلمان  ،افزايش برنامه هاى
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درسى اين دروس و آموز شهاى
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اضافه كردن برخى مهار تهاى جديد از جمله مجازى و رو شهاى جديد

يادگیرى در برنامة تربیت معلم ،می تواند مورد توجه قرار گیرد .
در زمینة آموز شهاى عملى و تمرين معلمى در ایران  ،دانشجويان دور ههاى تربیت معلم در طى دورة
تحصیل خود  ،چهار واحد عملى و تمرين معلمى را مى گذرانند و ساير دروس نیز عمدتاً به صورت نظرى در
مراكز تربیت معلم و دانشگا هها ارائه مى شود  .در فرانسه حدود يك سوم از زمان آموزش به گذراندن دور ه
هاى كارآموزى و مهار تهاى عملى معلمى اختصاص دارد  .در آلمان  ،مرحلة عملى دور ه هاى تربیت معلم دو تا
چهار سال به طول مى انجامد  .لذا به نظر مى رسد با توجه به اتفاق نظر مدرسان و كارشناسان در نقش اين درس
و ساير دروس عملى در موفقیت كار معلمان  ،مدت زمان آن و كیفیت ارائة آن در برنا مه هاى آموزش ضمن
خدمت معلمان و دور ه هاى تربیت معلم كشور بايد تجديد نظر شود.
در زمینة شرايط و ويژگى هاى كادر هیئت علمى دور ه هاى تربیت معلم از نظر درجة تحصیلى مدرسان
مراكز تربیت معلم  ،عالوه بر موقعیت دانشگاهى افراد  ،توجه به تجارب موفقیت آمیز آنان در امر آموزش و دارا
بودن مهار تهاى معلمى و تدريس توصیه و پیشنهاد مى شود  .الزم به يادآورى است كه در اين مورد  ،در كشور
فرانسه ،داوطلبان تدريس در دور ه هاى تربیت معلم و دانشگا ه ها مانند تدريس در ساير مقاطع آموزشى  ،بايد
گواهى تدريس الزم را با شركت در آزمون مربوط اخذ كرده باشند.
در زمینة ضوابط استخدام معلمان در كشور ما  ،به طوركلى مى توان گفت در اين مورد شرايط خاصى پیش
بینى نشده است و آموزش و پرورش استا نها براى تأمین نیازهاى مدارس در صورت كمبود نیروهاى فار غ
التحصیل تربیت معلم ،نسبت به جذب و استخدام حق التدريس ،نهضت سوادآموزى ،سرباز معلم و آزاد اقدام
مى كنند  .در اغلب موارد  ،براى اين نیروهاى جديد  ،در ضمن كار  ،دور ه هاى كوتاه مدت برگزار مى شود .
دانشجويان دور ه هاى تربیت معلم نیز مانند ساير دانشجويان رشته هاى تحصیلى  ،با كسب نمرات الزم  ،فار غ
التحصیل شناخته مى شوند و معموالً بال فاصله به استخدام آموزش و پرورش در مى آيند .در فرانسه  ،پس از
اتمام تحصیل دانشجويان در تربیت معلم و موفقیت در آزمو نهاى كتبى  ،شفاهى و عملى كه طى دو مرحله انجام
مى شود  ،استخدام صورت مى گیرد.
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جدول -4ویژگى هاى تطبیقى نظام تربیت معلم در كشورهاى مورد مطالعه
ردیف

مدرک

ایران

فرانسه

آلمان

ژاپن

هند

چین

1
2

مدرک مورد
نیاز

دیپلم

لیسانس

لیسانس

لیسانس و
فوق لیسانس

دیپلم وفوق
لیسانس

دیپلم و
لیسانس

طول دوره

دوسال

دوسال

 4-6سال

 3-4سال

یک سال

 3-4سال

3

برنامه

دروس عمومى
مانند نظريه
تعليم و تربيت و
دروس تخصصى

4

آموزش عملی

تا  4واحد
عملى در طول
يك يا دو ترم

ضوابط

گذراندن دروس
دوره طبق آيين
نامه

و
تمرین معلم

5

روان شناسى،
روش تدريس،
فن معلمى و
دروس عمومى
و اختصاصى

استخدام

دروس تعليم
و تربيت ،يك
زبان خارجى،
مهارت هاى
معلمى
درمدارس
ضميمه ودر
سال دوم حداقل
هفته اى دوروز
موفقيت در
آزمون هاى
پايانى(شفاهى
و كتبى)

دروس علومتربيتى
مانند روش
هاىتدريس روان
شناسى ودروس
تخصصى

اصول آموزش
و پرورش
روان شناسى،
روش تدريس،
تمرين دبيرى

علوم تربيتى،روان
شناسى،روش تدريس
،تمرين دبيرىو آموز
شهاىعملى

يك تا دو سال

2تا  4واحد
حداقل چهار
هفته

تمرين معلمى و
كارورزى دربرنامه
اخيراًاضافه شده است

دو ماه براى كال
سهاى  /سه ساله
و 2/5ماه براى
چهار ساله

موفقيت در
آزمون هاى پايانى
شفاهى و كتبى و
پايان نامه

موفقيت در
آزمون اخذ
گواهى تدريس
و كارورزى

موفقيت در دوره
و اخذ گواهىتدريس

گذراندن دوره
هاى تحصيلى
با موفقيت

سمیعى زفرقندى  ،مرتضى ()6 91

 زارعی  ،احسان (  ) 6 39در پايان نامه خود با عنوان  « :بررسی شايستگی های منابع انسانی و تأثیرآن
برعملكرد مديران منابع انسانی در مجموعه شركت های گروه سايپا »  ،از جامعه آماری  693نفری مديران و
كارشناسان آن مجموعه  ،به شیوه طبقه ای وتصادفی نمونه گیری كرده وبا استفاده از روش های آماری توصیفی (
از نوع همبستگی )  ،از پرسشنامه ای محقق ساخته مشتمل بر سه بخش اطالعات جمعیت شناختی  ،ابعاد
عملیاتی شايستگی های منابع انسانی وابعاد عملیاتی عملكرد مديران منابع انسانی استفاده كرده و پس از اطمینان
از پايايی اين ابزار با استفاده از آلفای كرونباخ ( كه عدد  1/369به دست آمد ) به مرحله اجرا گذاشته شد و داده
های آماری با استفاده از تحلیل عاملی اكتشافی  ،آزمون همبستگی پیرسون  ،آزمون میانگین  ،تحلیل عاملی
تأيیدی و مدل معادالت ساختاری تجزيه وتحلیل شد  .دراين پژوهش شش قلمرو شايستگی های منابع انسانی ،
شامل  :مديريت استراتژيك  ،دانش كسب وكار  ،مديريت استعداد  ،روابط كاركنان  ،كیفیت زندگی كاری –
خانوادگی و فناوری اطالعات و همچنین درجه تأثیرگذاری آنها برعملكرد مديران منابع انسانی مورد بررسی قرار
گرفته است  .يافته های تحقیق حاكی از آن است كه در مجموعه شركت های گروه سايپا  ،همبستگی مثبت و
معنی داری بین « شايستگی های منابع انسانی » و « عملكرد مديران منابع انسانی » وجود دارد  .مدل يابی
معادالت ساختاری نشان می دهد درمدل نهايی « شايستگی های منابع انسانی »  ،به ترتیب عوامل  -6 « :فناوری
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اطالعات  -دانش كسب وكار  -مديريت استراتژيك  -4مديريت استعداد  -1كیفیت زندگی كاری –
خانوادگی و  -1روابط كاركنان » متغیر مكنون مرتبه باالتر « شايستگی های منابع انسانی » را تبیین می كنند .
براساس نتايج به دست آمده از آزمون میانگین  ،بعد روابط كاركنان در مجموعه شركت های گروه سايپا در سطح
متوسطی می باشد .
 قربان نیای درگاه  ،رجبعلی( )6 39هدف پژوهش خودرا مطالعه تأثیراجرای طرح درون مدرسه ای
رشدحرفه ای معلّمان برشايستگی حرفه ای آنان درمقطع ابتدايی شهرستان آستانه اشرفیه است  ،به همین
منظورازبین جامعه آماری معلّمان مدارس دوره ابتدايی ،معلمان  1واحد آموزشی ابتدايی انتخاب وبه روش
نمونه گیری غیر تصادفی از هردو مدرسه يك مدرسه به عنوان گروه آزمايشی و گواه  ،باحجم  61مدرسه گروه
بندی شدند .روش تحقیق درقالب يك طرح شبه تجربی انجام يافت.جهت جمع آوری داده ازپرسشنامه ی
شايستگی حرفه ای معلّمان به صورت طرح پیش تست پس تست به صورت زيراستفاده گرديد:
ابتدا آزمون پیش تست پرسشنامه شايستگی حرفه ای معلّمان كه شامل  1سؤال باطیف لیكرت باضريب
آلفای كرونباخ 1/93برگزار گرديد  ،سپس درگروه آزمايش به مدت يك سال طرح درون مدرسه ای
رشدحرفه ای معلّمان اعمال ودرپايان آزمون پس تست شايستگی حرفه ای معلمان برگزارشد  .برای تجزيه
وتحلیل نمرات حاصل ازآمارتوصیفی( نمودار -میانگین -وانحراف استاندارد ) وآماراستنباطی (تحلیل كوواريا
نس يك راهه) با استفاده از نرم افزار spssيافته ها يی به دست آمد كه بخشی از آن به شرح زيراست :
پس از تعديل میانگین نمرات پیش آزمون به مقدار(  ) 31/46و fمحاسبه شده نشان می دهد  ،چون سطح
معناداری كوچكتر از آلفای بن فرنی (  )1/ 1است و  fمحاسبه شده معنادار است  ،نتیجه می گیريم كه اجرای
طرح درون مدرسه ای رشد حرفه ای معلّمان برشايستگی حرفه ای معلّمان تأثیر دارد.
ويژگی های طرح درون مدرسه ای رشدحرفه ای معلّمان عبارت است از:
 : 6نیازسنجی ها  ،واقعی وعینی هستند.
 :شركت معلّمان درطرح به صورت داوطلبانه ومشاركتی می باشد.
 :ايجاد محیط شاداب وجذ ا ب برای معلّمان.
 : 4استفاده ازروش های تدريس فعّا ل ودانش آموز محور.
 : 1رشدحرفه ای معلّمان باعث رشدحرفه ای دانش آموزان می شود.
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 : 1طرح درون مدرسه ای رشد حرفه ای معلّمان به حیات مدرسه مرتبط است.
 : 7ارتباط معلمان با ديگران  ،صمیمی ترخودمانی تر وساده تر می باشد.
 : 3معلّمان با برنامه به امر تدريس موادآموزشی می پردازند.
 : 9بازديد مدير از كالس ها به صورت نظا رت با لینی(معلّم محور) است.
 : 61فرآيند رشد حرفه ای  ،يادگیری را به طور استاندارد هدايت می كند.
 : 66با فعالیت های جاری مدرسه ادغام می شود تا بتواند خود را تثبیت كند.
 ياسینی  ،علی (  ) 6 33درپايان نامه پیمايشی خود با عنوان  « :ارزيابی مهارتها و شايستگی های مديران
دبیرستانهای تهران از نقطه نظر معلمان » می نويسد  :ابزار گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته می باشد كه از
دو قسمت تشكیل شده است 63(.گويه برای ارزيابی شايستگی های مديريتی و  1گويه برای ارزيابی مهارت
های مديريتی) .جامعه آماری تحقیق را كلیه دبیران شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی ،اعم از زن و مرد تشكیل
می دهند .حجم نمونه از طريق روش نمونه گیری خوشه ای-چند مرحله ای محاسبه شده ،نمونه آماری برابر با
 19نفر می باشد(6

نفر زن و  16نفر مرد) .داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار  spssمورد تجزيه

و تحلیل قرار گرفت و نتايج زير به دست آمد .نتايج حاصل از اطالعات آمار توصیفی نشان می دهد كه رتبه
بندی مهارت های مديريت به صورت مهارت فنی ،مهارت انسانی ،مهارت ادراكی و رتبه بندی شايستگی های
مديريتی به صورت :شايستگی اخالقی ،شايستگی مديريتی ،شايستگی ارتباطی ،شايستگی علمی ،می باشد  .نتايج
حاصل از آزمون های  tو تحلیل واريانس يك طرفه در سطح معناداری  1,11و فاصله اطمینان  %91نشان می
دهند كه بین نوع مدارس به لحاظ مهارت فنی تفاوت معناداری وجودندارد .بین نوع رشته ی تحصیلی و مهارت
اداركی تفاوت معناداری وجود ندارد .بین جنسیت و مهارت های سه گانه تفاوت معناداری وجود دارد .بین سابقه
كار و مهارت ادراكی تفاوت معناداری وجود ندارد .در مورد شايستگی های مديريتی نیز بر اساس آزمون t
وتجزيه و تحلیل واريانس نتايج زير به دست آمد .بین جنسیت و میزان برخورداری از شايستگی های مديريتی
تفاوت معناداری وجود دارد  .بین رشته تحصیلی و میزان برخورداری از شايستگی های مديريتی تفاوت معناداری
وجوددارد  .بین سطح تحصیالت و میزان برخورداری از شايستگی ارتباطی تفاوت معناداری وجود ندارد  .بین
نوع مدرسه و میزان برخورداری مديران از شايستگی های مديريتی تفاوت معناداری وجود دارد.
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 تیموری  ،سمیه (  ) 6 33با هدف  « :تعیین شايستگی های مديران مدارس متوسطه شهر قزوين » با
روش تحقیق توصیفی -پیمايشی كلیه مديران مدارس دبیرستان ها ی شهر قزوين ،و كارشناسان آموزش و
پرورش و استادان و متخصصان مديريت آموزشی در دانشگاه تربیت معلم آن شهر را در سال تحصیلی 33 -39
( مجموعا  6 4نفر) به عنوان جامعه آماری  -نمونه آماری تحقیق تحت پوشش قرارداده است  .برای سنجش
مؤلفه های اصلی پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته كه دارای  13سئوال با مقیاس پنج درجه ای لیكرت است،
استفاده شد و داده های پژوهش جمع آوری گرديد  .نتايج تحقیق نشان داد :
در زمینه دانش و معلومات مورد نیاز مديران دبیرستان های شهر قزوين ،در مؤلفه دانش عمومی ،آگاهی از
اصول و مبانی روان شناسی تربیتی و در مؤلفه دانش تخصصی  ،آگاهی از اصول و نظريه های روابط انسانی در
مدرسه برای مديران از اهمیت باالتری برخوردارند.
در زمینه مهارت های مورد نیاز مديران در مؤلفه مهارت فنی ،توانايی نظارت و راهنمايی بر فعالیت های
مدرسه و كاركنان و در مؤلفه مهارت انسانی  ،برخورداری از مهارت های كالمی جهت برقراری ارتباط مناسب و
در مؤلفه مهارت ادراكی نیز توانايی اداره امور مدرسه در شرايط بحرانی برای مديران مهمتر هستند و از اولويت
باالتری نسبت به ساير مهارتهای فنی و انسانی برخوردار می باشند.
در زمینه نگرش و بینش مورد نیاز مديران  ،پايبندی به اصول اخالق فردی در انجام وظايف و مسئولیت ها
اولويت دارد.
در زمینه ويژگیهای شخصیتی و رفتاری مورد نیاز مديران ،داشتن اعتماد به نفس و خودباوری در انجام كارها
و فعالیت های سازمانی مهمتر از ساير ويژگیها عنوان شده است.
در مورد اعتبار عمومی مورد نیاز مديران ،كسب اعتماد مقامات مافوق مهمتر بوده است.
در زمینه اعتبار حرفه ای مورد نیاز مديران  ،كسب اعتماد زير مجموعه كاركنان از اولويت باالتری برخوردار
بوده است.
از میان شايستگی های مورد نیاز مديران در اولويت اول نگرش و بینش  ،ويژگیهای شخصیتی و رفتاری و
مهارت های انسانی می باشد و در رديف آخرين اين اولويت بندی نیز مؤلفه هايی از قبیل دانش عمومی و اعتبار
عمومی قرار دارد .
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 سهندی طرق  ،سكینه (  )6 33در پايان نامه با عنوان  « :بررسی شايستگی های حرفه ای مديران از
ديدگاه مديران  ،معلمان  ،كارشناسان دوره های آموزشی در مدارس ابتدايی ناحیه اول شهر ری » عالوه بر هدف
اصلی مبتنی بر عنوان پژوهش  ،تعیین مؤلفه های تشكیل دهنده شايستگی های حرفه ای مديران آموزشی و
تفاوت بین ديدگاه گروه ها از نظر آن مولفه های ( دانش  ،ارزشها  ،مهارتها و ويژگی های شخصیتی ) نیز از
اهداف ويژه ی اين تحقیق بوده است  .روش آن از نظر اهداف  ،توسعه ای و كاربردی و از نظر داده های كمی و
ماهیت  ،توصیفی می باشد  .حجم نمونه  4 1نفر (  613مدير  97 ،معلم و كارشناس ) از كل جامعه آماری
نواحی  6و  ...شهر ری انتخاب شده است  .نتايج نشان داد كه  -6شايستگی های حرفه ای مديران آموزشی از
چهار مؤلفه دانش  ،ارزش ها  ،مهارتها و ويژگی های شخصیتی بارز مؤلفه های آن تشكیل شده است  - .همة
گروهها مديران  ،معلمان و كارشناسان شايستگی حرفه ای مديران را تأيید كرده اند و در مورد آن اتفاق نظر دارند
 - .همة گروهها به مولفه های ارزشها بیشتر از ساير مولفه ها و به زير مولفه مهارت انسانی بیشتر از ساير زير
مولفه های مهارتها گرايش داشته اند و به آن اهمیت داده اند  -4 .بین ديدگاه گروهها از نظر همه مولفه های
شايستگی قضاوت معنی داری وجود ندارد  -1 .از نظر مؤلفه دانش و از نظر زير مؤلفه مهارتها  ،مهارت فنی
تفاوت معنی داری بین مديران و كارشناسان وجود دارد .
 عسگری ،ناديا (  ) 6 37درپايان نامه كارشناسی ارشد خود باعنوان « بررسی صالحیتهای حرفهای
مناسب آموزشگران هنرستانهای كشاورزی استان همدان » می نويسد  :هر نظام آموزشی ،دارای زير ساختهای
اساسی است كه اركان آن نظام را تشكیل میدهند؛ در نظام آموزش كشاورزی ،اركان مربوطه به شش مؤلّفه
"يادگیرنده"" ،آموزشگر""،محتوای آموزشی"" ،سازماندهی و تشكیالت"" ،فناوریها و روشهای آموزشی" و
"اصول ،هدفها و فلسفه آموزش كشاورزی" تقسیم میشوند كه ضمن داشتن تعامل با يكديگر ،هر كدام نقش
اساسی در آموزش كشاورزی دارند و در بستری از محیط اجتماعی و طبیعی قرار گرفتهاند .از میان مؤلّفههای ذكر
شده ،مؤلّفه آموزشگر به جهت داشتن ويژگیهای خاص و جايگاهی كه در نظام آموزشی دارد از موقعیت
برجسته و بسیار با اهمیّتی برخوردار است .تحقیق حاضر با هدف بررسی صالحیّتهای حرفهای مناسب
آموزشگران هنرستانهای كشاورزی استان همدان به اجرا درآمده است .جامعه آماری تحقیق حاضر را آموزشگران
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و دانشآموزان هنرستانهای كشاورزی همدان تشكیل میدهند .اين پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بوده و
برای جمعآوری دادههای مورد نیاز از دو روش نمونهگیری تصادفی ساده (در رابطه با دانشآموزان) و سرشماری
كامل افراد با توجّه به محدود بودن جامعه آماری(در رابطه با آموزشگران) استفاده شد .حجم نمونه در رابطه با
دانشآموزان با استفاده از فرمول كوكران  6 4نفر بدست آمد كه جهت افزايش میزان دقّت و اعتبار يافتهها به
 643نفر افزايش يافت و در رابطه با آموزشگران تعداد نمونه موجود  11نفر بود .اطالعات با استفاده از دو نوع
پرسشنامه محقّق ساخته گردآوری و به كمك نرمافزار  SPSS66/1مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است .روايی
ابزار تحقیق با نظر خواهی اساتید ،متخصصان ،صاحبنظران و دانشجويان مجرب و پايايی تحقیق با استفاده از
روش آلفای كرونباخ بدست آمده است .نتايج حاصل از مقايسه میانگینها بوسیله آزمون ،tآزمون،F
منويتنی،كروسكال والیس تفاوت معنیداری را در میزان اهمیّت صالحیّتهای حرفهای مناسب آموزشگران
كشاورزی در بین گروههای مختلف ،نشان میدهد .همچنین ،نتايج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون و كندال
نشان میدهد كه بین میزان اهمیّت صالحیّتهای حرفهای مناسب آموزشگران با برخی ويژگیهای فردی-
تحصیلی دانشآموزان و صالحیّتهای فردی -روانشناختی آموزشگران رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین،
بیانگر وجود رابطه معنیدار بین سطح مهارتهای آموزشگران از صالحیّتهای حرفهای در نظر گرفته شده با
برخی صالحیّتهای فردی -روانشناختی آنها میباشد.
 حیدری  ،فائزه (  ) 6 37در پايان نامه خود با عنوان  « :طراحی مدل فرهنگ سازمانی شايسته در شركت
های مشتری – محور » با مفهومی از مشتری مداری « كه بايستی صريح وغالب فرهنگ سازمانی باشد والزمه آن
تحول عمده فرهنگی درسازمان ها وتوجه اصولی ومحوری به مشتری و واال ترين ارزش و مهم ترين تعهد
سازمانی است » ، 6آغاز می كند  .پژوهشگر پس از بررسی ادبیات پژوهش در شركت های مشتری – محور به
مؤلفه فرهنگ سازمانی شايسته دست می يابد  ،كه آنها را در  7گروه ( مشتری محوری  -فرهنگ تعلق  ،وفا
داری ورفتار شهروندی سازمانی – عدالت واخالق حرفه ای – فرهنگ مشاركت و همكاری – توانمندی
وفرهنگ دانش محوری – رهبری عاطفی و اعتمادساز – فرهنگ كیفیت محوری و بهبود مستمر ) طبقه بندی می
كند و با استفاده از تأيید روايی پرسشنامه محقق ساخته توسط متخصصان  ،آن را بر روی نمونه  661نفری از
 -به نقل از نارور واسلتر ( . ) 990
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كارشناسان ومديران سازمان های تدمین اجتماعی  ،شهرداری  ،جهاد كشاورزی  ،بانك سامان  ،بانك اقتصاد نوين
وبانك پارسیان دراستان قم اجرا می كند  .بدين ترتیب مدل مفهومی تحقیق متشكل از  7بعد فوق الذكر برای
سازمان های ياد شده درنظر گرفته شد  .همچنین به منظور اعتبار سنجی مدل مفهومی تحقیق  ،از نرم افزار EQS
استفاده شده است كه در واقع برازش مدل مورد تأيید قرار گرفت  .پس از اينكه داده های پرسشنامه از طريق نرم
افزار  spssتحلیل شد  ،مشخص گرديد ابعاد  :مشتری محوری وفرهنگ تعلق  ،وفاداری ورفتار شهروندی
سازمانی در سازمان های مورد نظر  ،وضعیت مناسب و ابعاد  :عدالت واخالق حرفه ای – فرهنگ مشاركت و
همكاری – توانمندی وفرهنگ دانش محوری – فرهنگ كیفیت محوری و بهبود مستمر  ،وضعیت متوسط و بعد
رهبری عاطفی و اعتمادساز در وضعیت نامناسب قرار گرفت  .در پايان نیز پیشنهاداتی در جهت بهبود ابعاد
فرهنگ سازمانی شايسته در شركت های مشتری – محور ارائه شده است .
 ابیلی و مواليی ( ، )6 31در تحقیقی تحت عنوان طراحی مدل توسعه و پرورش مديران میانی صنعت
نفت تهران  ،پس از مطالعه قابلیت ها و شايستگی های مديرتی  ،شش مؤلفه به عنوان قابلیت های مديريتی الزم
برای پرورش مديران در نظر گرفته اند كه عبارتند از  -6 :نقش های مديرتی ( نقش مديريت فعالیت  ،نیروی
انسانی  ،منابع اطالعات  ،كیفیت)  - ،مهارت های مديرتی ( فنی  ،انسانی  ،ادراكی  ،تصمیم گیری و ارتباطی)،
 توانايی های مديرتی ( توانايی های فكری -ذهنی ،علمی  ،روحی -روانی)  -4 ،ويژگی های شخصیتی (عاطفی -احساسی  ،اجتماعی  ،شیوه تفكرو انديشه  ،ويژگی ها وصفات فردی و عمل گرايی)  -1 ،ذهنیت
فلسفی ( جامعیت  ،تعمق  ،قابلیت انعطاف) و  -1دانش مديرتی ( برنامه ريزی  ،سازماندهی  ،هماهنگی وكنترل).
در اين پژوهش يلفته های به دست آمده نشان داد كه به طور كلی  ،وضعیت موجود مديران میانی پژوهشگاه
صنعت نفت تهران از نظر مؤلفه های پرورش مدير در وضعیت نسبتاً مطلوبی است و با توجه به نظرسنجی
صورت گرفته و نتايج آزمون كروسكال والیس تفاوت معناداری در نظرات سه گروه (مديران ارشد ،میانی
وعملیاتی) در مورد وضعیت موجود مديران میانی در كلیه مؤلفه ها به جز مؤلفه های ذهنیت فلسفی و دانش
مديريتی مشاهده نمی شود .
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 احمدی  ،غالمعلی (  ) 6 31در طرح پژوهشی « ارزشیابی برنامه دروس تربیتی دوره های كاردانی مراكز
تربیت معلم »  ،با استفاد ه از نظرات جامعه آماری طرح شامل  :اعضای هیئت علمی دانشكده های علوم تربیتی ،
دانشجو -معلمان نیمسال چهارم مراكز تربیت معلم  ،مديران ومعاونان آموزشی مراكز تربیت معلم و مدرسان
دروس تربیتی آن مراكز و از طريق مصاحبه با اعضای كمیته تخصصی برنامه ريزی دروس تربیتی دوره های
تربیت معلم و از طريق مشاهده تدريس معلمان مدارس ابتدايی وراهنمايی شهر تهران 6و نیزبرگزاری آزمون
دانشی  -مهارتی – نگرشی از دانشجو -معلمان درحال فارغ التحصیل شدن به اين نتیجه كلی رسیده است كه
میان سه برنامه درسی قصد شده  ،اجرا شده وكسب شده دوره مورد مطالعه هماهنگی وهمخوانی وجود ندارد .
عالوه براين  ،نتايج تفصیلی زيادی در هر يك از سه نوع برنامه درسی ارائه شده است كه خالصه برخی موارد
آن به شرح زير است :
الف – در برنامه درسی قصد شده  :سهم هدف های مهارتی و نگرشی كمتر از دانشی است  .محتوای
آموزشی كهنه است و با نیاز ها وصالحیت های حرفه ای مورد انتظار معلمان هماهنگی ندارد  .روش های
تدريس وارزشیابی پیشنهادشده مناسب نیست و الزم است به ابزار های مشاهده ای وعملكردی و خود ارزيابی
بیشتر توجه شود  .منابع قديمی است  .میان مباحث و مطالب ارتباط منطقی وعمودی وجود ندارد .
ب – ناهماهنگی در برنامه های درسی اجراشده  :ماهیت محتوا و كمبود امكانات آموزشی  ،ناتوانی و
تخصص پايین مدرسان سبب ناهماهنگی دراجرای برنامه شده است .
پ – ناهماهنگی در برنامه های درسی قصد شده و كسب شده  :نتايج آزمون دانشی – مهارتی و نگرشی از
دانشجو -معلمان درحال فارغ التحصیل شدن ونیز مشاهده  11كالس درس معلمان دانش آموخته مراكز در دوره
های ابتدايی و راهنمايی و بررسی وتحلیل محتوای نمونه هايی از طرح درس ها نشان داد كه بخش عمده ای از
اهداف و صالحیت های مورد انتظار از دانشجو -معلمان و دانش آموختگان تحقق نیافته است  .مثال دانشجو –
معلمان حدود  41درصد كل نمره درس طراحی  ،تولید وكاربرد مواد آموزشی را كسب كرده اند  71 .درصد
معلمان از طرح درس استفاده نمی كنند  1 /1 .درصد از معلمان از فرآيند ارزشیابی تكوينی استفاده نمی كنند .
11درصد معلمان از راهبردهای تدريس فعال استفاده نمی كنند  7 /1 .درصد معلمان در طول سال از روش ها
 -1دانش آموختگان دوره دوساله مراكز تربیت معلم كه درزمان تحقیق حداقل سه سال سابقه تدريس داشتند .
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وابزاری مثل پوشه كار ،آزمون های مشاهده ای وعملكردی  ،فعالیت های پروژه ای وتحقیقاتی برای ارزشیابی
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استفاده نمی كنند ودر  93درصد موارد معلمان در طول سال تحصیلی به برگزاری
امتحانات مستمر توجه ندارند .
دراين مطالعه احمدی  ،غالمعلی (  ، ) 6 31صالحیت های حرفه معلمی تهیه شده در گروه تربیت معلم
دفتر برنامه ريزی وتألیف كتب درسی را كه يكبار در سال  6 71وبارديگر درسال  6 79تجديد نظر شده بود ؛
شامل چهار گروه صالحیت ها ( -6ورودی  -شناختی  -عملكردی  -4اخالق حرفه ای ) و

 6صالحیت

حرفه معلمی را كه برای آموزش معلمان در دانشگاه ويرجینیای آمريكا در سال  6933استفاده شده شامل-6« : 6
زمان يادگیری  - ،پاسخگويی  - ،روشن سازی ساختار درس  -4 ،تفاوت های فردی  -1 ،ارزشیابی -1 ،
قواعد پايدار  -7 ،جو مؤثر  -3 ،درك يادگیرنده از خود ( خود پنداره يادگیرنده )  -9 ،معناداری  -61طراحی
كردن  -66مهارت پرسش كردن  -6تقويت مجدد  -6نظارت محدود » همراه نشانگرهای رفتاری آنها در
جدول  6صص 7-41گزارش خود ارائه كرده وپس از آن  66معیارتدريس حرفه ای همراه مشروح نشانگرهای
آنها كه در دانشگاه ايلی نويزآمريكادر  67صفحه (  ) 46 -17برای تربیت معلمان استفاده می شود را معرفی كرده
است .
 فالحتگر  ،يوسف ( ، )6 34در تحقیق خود تحت عنوان ،بررسی عوامل موثر بر كسب شايستگی شغلی
و كیفیت عملكرد نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی مركز تهران ،هدف اصلی از طرح چنین مساله ای بیان
برخی از نارسايی ها در نظام اداری و در فضای شغلی و حرفه ای نیروی انسانی بوده است .در بحث شايستگی
شغلی به عناوينی چون دانش و مهارت فنی ،آموزش مداوم و حقوق و دستمزد اشاره شده است ،كه چگونه هر
يك از اين پارامترها می توانند در فرآيند شايستگی شغلی موثر واقع شوند  .جامعه آماری كلیه كاركنان رسمی
بخش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی به تعداد  41نفر بوده است و نمونه هم به تعداد  643نفر انتخاب شده اند
و روش نمونه گیری تصادفی بوده است .روش پژوهش در بحث استفاده از منابع به صورت كتابخانه ای بوده و
در تجزيه و تحلیل آماری از طريق روش پیمايشی و تهیه و تنظیم پرسشنامه محقق ساخته پیرامون اصول پژوهش
انجام گرفته است .در تهیه پرسشنامه از مقیاس لیكرت به عنوان ابزار اندازه گیری به صورت  1طیف ازكامال
Source : from Assisting the beginning teacher by the Common wealth of Virginia . copyright 1988.-1
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موافقم تا كامال مخالفم استفاده شده است .طرح پژوهش پیرامون شايستگی شغلی مولفه های مهارت و دانش فنی
و آموزش مداوم و حقوق دستمزد مورد بررسی قرار گرفت و در بحث كیفیت عملكرد نوع و سبك مديريت
توانمند سازی نیروی انسانی و روابط انسانی مورد تحلیل قرار گرفت .نتايج نشان می دهد كه داشتن سه عامل
مهم دانش و تخصص حرفه ای و آموزش مداوم و حقوق و دستمزد مكفی در شايستگی شغلی و همچنین داشتن
نوع و سبك مديريت مناسب و توانمند سازی نیروی انسانی و روابط انسانی خوب و كیفیت عملكرد نیروی
انسانی موثرند  .نتايج تحلیل واريانس حاكی از آن است كه بین میزان تأثیر كالن عامل های موثر بر كیفیت
عملكرد نیروی انسانی از ديدگاه كاركنان سازمان تامین اجتماعی ،تفاوت معنی داری وجود دارد و نتايج آزمون
حاكی از وجود تفاوت بین يكايك اين كالن عامل ها می باشد .
 شعبانی  ،زهرا (  )6 3در طرح پژوهشی « مطالعه تطبیقی تربیت معلم ايران و كشورهای آلمان  ،آمريكا
 ،انگلستان  ،ژاپن و كانادا » به نتايجی دست يافته است كه برخی از آنها به شرح زير است :
برنامه های درسی تربیت معلم ايران موضوع – محور است و بین دروس تربیتی وتخصصی معلمان ارتباط
وهماهنگی وجود ندارد  ،ازطرفی دانشجويان در انتخاب دروس ورشته ها محدوديت دارند.
در كشورهای آلمان  ،انگلستان و كانادا برنامه های درسی تلفیقی وجود دارد و از انعطاف الزم
برخورداراست  ،به گونه ای كه دانشجو می تواند با انتخاب دروس اختیاری در حوزه صالحیت های حرفه ای
معلم در بیش از يك تخصص تحصیل كند .
در كشورهای يادشده تمرين مهارت های عملی درسايه خودآموزی  ،اقدام پژوهی وتحقیق دنبال شده و
صالحیت های حرفه ای معلمان در طول خدمتشان پی گیری می شود  .درحالی كه در مراكزتربیت معلم ايران
تنها خود راهبری از طريق ارائه درس « روش های مطالعه » آنهم دربرنامه آموزش قبل از خدمت مورد توجه قرار
گرفته است .
در ژاپن و انگلستان متناسب با نظام آموزشی  ،برنامه درسی صالحیت معلمی برنامه ريزی شده است
ومهارت های مورد نیاز معلم با جهت گیری دوره های مختلف تحصیلی سازماندهی شده است .
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 دانش پژوه  ،زهرا (  ) 6 3طرح پژوهشی ارزشیابی مهارت های حرفه ای (تدريس) معلمان دوره
راهنمايی ( علوم ورياضی ) را با هدف سنجش مهارت های حرفه ای آن معلمان در دوبخش عمومی واختصاصی
ويافتن نقاط قوت وضعف اين فرآيند و تحت پوشش قرار دادن  443نفراز معلمان و  9نفرمديران  9مدرسه
راهنمايی از  1منطقه شهر تهران را كه از طريق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند مورد
مطالعه قرار داد  .كالس های درس  43نفر از معلمان علوم ورياضی از نزديك مورد مشاهده و ارزيابی قرار
گرفت  .دو فرم چك لیست مشاهده برای معلمان علوم ورياضی و دو پرسشنامه ويژه معلمان ومديران  ،ابزارهای
اندازه گیری متغیرهای تحقیق بودند كه روايی محتوايی آنها براساس نظر كارشناسی گروهی از مؤلفان كتاب های
درسی وناظر طرح بررسی شد  .اعتبار اين ابزارها با استفاده از ضريب آلفای كرونباخ ( درمورد پرسشنامه ها ) و
ضريب همبستگی باز آزمايی ( درمورد چك لیست مشاهده تدريس معلمان ) به میزان باالتر از 9درصد تأمین
شد  .پس از گردآوری داده ها  ،تجزيه وتحلیل آنها با استفاده از نرم افزار  spssوروش های آماری مناسب
(برحسب مورد  ،آمار توصیفی  ،آزمون  tتك متغیری  ،كالموگراف – اسمیرونوف  ،مجذوركای و تحلیل
رگرسیون چند متغیری ) انجام شد و نتايج زير به دست آمد :
نتايج نظرات معلمان علوم و رياضی درباره خودشان ونظرات مديران درباره معلمان و نیز نتايج مشاهده
كالس های درس معلمان ؛ بسیار است  ،كه برای رعايت اختصار تنها به موارد زير اكتفا شده است :
مهارت های عمومی تدريس معلمان ازمالك تعیین شده (مهارت های عمومی 11درصد) باالتر است  .اما در
مهارت های اختصاصی از مالك تعیین شده باالتر نیست .
مهارت هردوگروه معلمان ( علوم و رياضی ) در تحقق اهداف دانشی  ،مهارتی ونگرشی از حداقل مالك
مورد سنجش (  11درصد مورد انتظار ) باالتر است ؛ اما درتحقق اهداف مهارتی در حد متوسط است  .ضمنا
سطح مهارت معلمان رياضی در تحقق اهداف نگرشی باالتر از مالك مورد انتظار است  ،ولی سطح مهارت آنان
در تحقق اهداف دانشی و مهارتی در حد متوسط است .
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نكته واجد اهمیت آن است كه دانش پژوه در فصل دوم گزارش خود انواع مهارت های حرفه ای معلمان را
از ديدگاه نويسندگان و پژوهشگران متعدد ارائه كرده است ولی درباره چگونگی استفاده از آنها توضیحی نداده
است .
 يوسفی  ،سید ابوالفضل ( )6 36در پايان نامه خود با عنوان  « :بررسی میزان صالحیت حرفه ای دبیران
دوره ی متوسطه ی نظری استان قم در سال تحصیلی  6 31-36از دو پرسشنامه برای پیمايش خود استفاده كرده
 ،پرسشنامه نخست به تعیین میزان اهمیت هر يك از عوامل صالحیت حرفه ای اختصاص يافته كه جامعه و
نمونه كاری آن سرگروه های آموزشی آموزش و پرورش استان قم (  ) 31نفر در  67رشته بوده اند و پرسشنامه
دوم به مشخصات منابع انسانی اختصاص يافته كه  6113دبیر دوره متوسطه آن استان را تحت پوشش قرار داده
است .
متغیر تابع ( وابسته ) اين پژوهش  « ،میزان صالحیت حرفه ای دبیران » و متغیرهای مستقل عوامل  :میزان
تحصیالت  ،رشته تحصیلی  ،تجربة آموزشی ( سابقة تدريس  ،گرايش تحصیلی  ،دانش افزايی عمومی و
تخصصی  ،مهارتهای تدريس عمومی و تخصصی ) در نظر گرفته شده است .
درمرحلة اول باالترين وپايین ترين اولويت ...مربوط به متغیرهای مستقل مشخص گرديد .
در مرحلة دوم  ،وضعیت موجود دبیران درهريك از عوامل و سطوح صالحیت حرفه ای تعیین گرديد و پس
ازمقايسة وضع موجودبااولويت هاوشاخص های تعیین شده درمرحله يكم  ،میزان فاصله دبیران  ،با هريك از
عوامل و میزان صالحیت حرفه ای آنان به تفكیك رشته تدريس و منطقه آوپ تعیین گرديد .
از نظر تفاوت میان رشته ای تدريس  ،دبیران دو رشتة فیزيك و شیمی با  7درصد بیشترين و دبیران رشته
كامپیوتر و علوم اجتماعی به ترتیب با  1و  7درصد  ،كم ترين  ،صالحیت حرفه ای را داشته  .میزان صالحیت
حرفه ای دبیران ساير رشته های تدريس بین  4تا  19درصد بوده است .
 نادريان  ،مسعود ( )6 36در پايان نامة خود با عنوان  « :تعیین مهارتها و شايستگی های مديران سازمان
تربیت بدنی از ديدگاه خود و ارائه يك الگوی مديريت » ،مهارتهای مديران را انسانی  ،ادراكی و فنی و حرفه ای
 ،مجموعه دانش  ،ويژگی های شخصیتی و رفتاری و خصوصیات شخصی اعالم كرده است .
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 خواجه ای  ،سعید ( )6 31در رساله دكتری خود با عنوان « ارزشیابی مهارتها و صالحیت های مديران
مدارس ابتدايی جهت طراحی مدل مناسب مديريت و مطالعة موردی شهر تهران » درپی آن است كه نخست
صالحیت ها ومهارت های مديران فعلی را مورد ارزشیابی قرار دهد وسپس براساس يافته های اين ارزشیابی با
درنظر گرفتن شرايط اجتماعی وفرهنگی حاكم بر نظام آموزشی كشور وهمچنین با تكیه بر ادبیات تحقیق يك
مدل مناسب طراحی كند .
براساس اين مدل صالحیت ها شامل  :سن  ،جنس  ،توان فیزيكی  ،توان ذهنی  ،تجربه وتحصیالت الزم
برای شغل مورد تصدی ( مديريت مدارس ابتدايی ) و مهارت ها شامل سه نوع  :انسانی  ،ادراكی و فنی معرفی
شده ؛ كه هريك خود به خرده مهارت هايی به شرح زيرتقسیم شده است :
 -6مهارتهای انسانی  ،شامل  :رهبری  ،مديريت مشاركتی  ،مديريت تعارض  ،جامعه پذيری سازمان ،
مديريت گروهی و روابط برون سازمانی
 مهارتهای ادراكی  ،شامل  :مهارت در تصمیم گیری  ،شناخت نظريه ها ،مديريت بحران  ،مديريت زمانو خالقیت ونوآوری ( مديريت تحول ) .
 مهارتهای فنی  ،شامل  :برنامه ريزی  ،سازماندهی  ،بودجه بندی  ،مديريت مالی  ،مديريت پرسنلی ،هماهنگی و ارزشیابی با پیشرفت تحصیلی .
محمودی  ،امیرحسین ( )6 31در پژوهش خود با عنوان  :تدوين استانداردهای عملكرد مديران آموزشی
دورة راهنمايی شهر تهران  ... ،شايستگی ها را شامل :
 -6وظايف و مولفه ها  :برنامه ريزی تحصیلی و درسی  ،رهبری آموزشی  ،سازماندهی  ،نظارت و راهنمايی
 ،ارزشیابی  ،امور اداری و اجرايی  ،تأمین نیازهای يادگیری  ،توسعة حرفه ای  ،ارتقا كیفیت زندگی كاری ،
جذب مشاركت والدين
 اخالق و مولفه ها  :ايمان و اعتقاد  ،رفتار منطبق با اخالق اسالمی  ،مسئولیت پذيری  ،احترام بهارزشهای زندگی  ،تقويت فضای معنوی محیط كار  ،عدالت و انصاف  ،ايجاد فرهنگ سازمانی سازنده .
 -4نقش ها  :تصمیم گیری  ،اطالعاتی  ،ارتباطی  ،مديريت بحران  ،مشاوره  ،كارآفرينی و مديريت تغییر .
 -1مهارتها  :انسانی  ،ادراكی  ،فنی  ،حل مسئله  ،هدف گذاری .
 -1عملكرد  :كیفیت عملكرد  ،كمیت عملكرد  ،اثربخشی
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 -7ويژگی ها  :سالمتی  ،بردباری  ،انگیزه  ،خالقیت و نوآوری  ،خطرپذيری  ،استعداد  ،خود مديريتی و
سازگاری .
 جمالی  ،محمدرضا ( )6 31در بررسی پاياننامه خود با عنوان  « :صالحیتها و ويژگیهای شغلی و
حرفهای معلمان مقطع ابتدايی در منطقه  9شهر تهران « با هدف  :شناسايی ويژگیها و صالحیتهای شغلی و
حرفهای معلمان به شناسائی میزان دانش و مهارت شغلی ،آشنائی آنان با روشهای جديد تدريس ،آشنائی با وسائل
آموزشی و بكارگیری اين وسايل ،بررسی سطح عالقمندی و رضايت شغلی معلمان اين مقطع در حرفه معلمی
پرداخته است  .روش نمونهگیری افراد نمونه از نظر تعداد ،جنس و غیره :از بین كلیه معلمان مقطع ابتدايی منطقه
 9شهر تهران نمونهای به حجم  619نفر معلم (زن و مرد)به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شده
است روش پژوهش :پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش آن پیمايشی و میدانی میباشد كه وضعیت موجود
ويژگیها و صالحیتهای حرفهای و شغلی معلمان مورد بررسی و در اين راستا مطابق با ويژگی تحقیقات پیمايشی
به توصیف عینی و دقیق وقايع و خصوصیات جامعه مورد بررسی پرداخته شده است ابزار اندازهگیری :جهت
سنجش صالحیتها و ويژگیهای شغلی معلمان از يك پرسشنامه  1سوالی بسته پاسخ به صورت طیف لیكرت و
پنج گزينهای و جهت رضايت شغلی از فرم كوتاه شده پرسشنامه رضايت شغلی مینه سوتا شامل  61پرسش در
باره عناصر كلیدی مربوط به شغل استفاده شده است طرح پژوهش :معلم در فرآيند آموزش نقش بسیار حساس
و اساسی را ايفا میكند و قادر است چهره سازمانهای آموزشی را به نحو چشمگیری دگرگون سازد  .بنابراين
جهت نیل به اهداف آموزش و پرورش بايد معلمان دارای ويژگیها و صالحیتهای خاصی باشند نتیجه كلی :نتايج
تحقیق نشان داد كه معلمان مقطع ابتدايی (نمونه مورد بررسی) در سطح مطلوبی از صالحیتهای حرفهای و
شغلی الزم شغل معلمی برخوردارند و همچنین مشخص گرديد كه بین رضايت شغلی معلمان و صالحیتها و
ويژگیهای حرفهای آنان رابطه وجود دارد .
 محلوجی زاده مهابادی  ،محمدحسین (  ) 6 31در پاياننامه خود با عنوان  « :بررسی معیارهای
شايستگی معلمان از نظر مديران و معلمان دوره ابتدايی شهرستان كاشان » كوشش خود را در جهت مشخص
شدن معیارهای شايستگی معلمان در زمینه صالحیتهای شناختی ،حرفهای و عاطفی به كار برده و آگاهی از آنها
را زمینه ساز موفقیت در حرفه معلمی توصیف كرده است  .جامعه آماری اين پژوهش كلیه مديران و معلمین
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دوره ابتدايی شهرستان كاشان (6 31نفر) میباشند كه در سال تحصیلی  79-31در مدارس شهرستان مذكور
مشعول به انجام كار بودهاند روش نمونهگیری چند مرحلهای میباشد .به اين منظور كه ابتدا به طور تصادفی 41
مدرسه دخترانه و پسرانه از بین مدارس شهرستان مذكور انتخاب شد  .سپس تعدادی از معلمین بطور تصادفی
ساده انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزيع گرديد  .تعداد افراد نمونه متناسب با حجم جامعه آماری  11نفر
انتخاب شدند و پرسشنامهای مشتمل بر  41سوال كه بر اساس طیف  1درجهای لیكرت تنظیم شده بود و قبال
اعتبار و روايی آن مورد سنجش قرار گرفته بود بین آنان توزيع شد تجزيه و تحلیل يافتهها نشان داد كه صالحیتها
(شناختی ،حرفهای ،عاطفی) از نظر پاسخ دهندگان در سطح زياد به عنوان معیارهای شايستگی معلمان شناخته
شده است بین هر يك از صالحیتهای (شناختی ،حرفهای ،عاطفی) معلمان و میزان شايستگی آنها و بین نظرات
پاسخ دهندگان مرد و زن و پاسخ دهندگان مدير و آموزگار و همچنین بین نظرات پاسخ دهندگان با توجه به
سابقه خدمتی آنها در خصوص صالحیتهای (شناختی ،حرفهای ،عاطفی) و مقايسه نظرات پاسخ دهندگان با توجه
به مدرك تحصیلی در صالحیتهای حرفهای معلمان مشخص كرد كه بین نظرات آنها تفاوت معناداری وجود ندارد
 .مقايسه نظرات پاسخ دهندگان با توجه به مدرك تحصیلی در خصوص صالحیتهای شناختی معلمان نشان داد كه
بین نظرات پاسخ دهندگان دارای مدرك لیسانس با فوق ديپلم تفاوت معنی داری وجود دارد  .پاسخ دهندگان
دارای مدرك لیسانس صالحیتهای شناختی را بیشتر از پاسخ دهندگان با مدرك فوق ديپلم به عنوان معیار
شايستگی معلمان انتخاب نمودهاند  .همچنین بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به مدرك تحصیلی آنها در
مورد صالحیتهای عاطفی معلمان مشخص نمود كه بین نظرات پاسخگويان دارای مدرك تحصیلی ديپلم با پاسخ
دهندگان دارای مدرك فوق ديپلم تفاوت معناداری وجود دارد  .پاسخ گويان دارای مدرك لیسانس ،ديپلم و فوق
ديپلم به ترتیب صالحیتهای عاطفی را به عنوان معیار شايستگی معلمان برگزيدهاند .
 قادری قاديكالئی  ،وحید (  ) 6 79درپايان نامه خود به « بررسی ويژگیها و صالحیتهای علمی و
حرفهای مديران آموزشی از ديدگاه معلمان دورههای تحصیلی راهنمايی و متوسطه شهرهای قائمشهر و سوادكوه
» پرداخته است  .روش تحقیق توصیفی از نوع پیمايشی است  .جامعه آماری آن كلیه معلمان دوره راهنمايی و
متوسطه شهرهای قائمشهر و سوادكوه كه در سال تحصیلی  79 - 73به تدريس اشتغال داشته و تعداد  461نفر
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بودهاند را تشكیل داده نتايج تحقیق نشان داد در بین صالحیتهای علمی ،مديران آموزشی با اصول مديريت ،اصول
نظارت بر كاركنان ،اصول ارزشیابی و عملكرد كاركنان ،امور بهداشتی مدرسه و دانشآموزان ،امور مالی و
حسابداری ،برنامهريزی درسی ،سازمان و قوانین آموزش و پرورش،تا حدودی آشنا میباشند و با استفاده از
روابط انسانی در محیط مدرسه ،مسائل جوانان و نوجوانان ،روشها و فنون تدريس ،اصول مشاوره و راهنمايی
آشنايی كمی دارند .بین نظرات معلمان دوره راهنمايی و متوسطه در مورد صالحیتهای علمی مديران آموزشی
تفاوت معنیداری وجود ندارد .همچنین در بین صالحیتهای حرفهای مديران در سازماندهی كاركنان ،برنامهريزی،
نظارت بر كاركنان ،نظارت بر ثبت به موقع نمرات ،ارزشیابی مستمر كاركنان ،امور بهداشتی ،رعايت مالكهای
ارزشیابی توسط معلمان ،توجه معلمان به اهداف درسی از قبل تعیین شده ،امور مالی و اقتصادی ،تهیه امكانات
مدرسه ،برنامهريزی ساعات تدريس معلمان ،برنامهريزی ساعات درسی دانشآموزان ،سازمان و قوانین آموزش و
پرورش ،تشكیل شورای معلمان ،تا حدودی موفق هستند .در روابط انسانی رعايت عدالت میان كاركنان ،توجه
به مشكالت معلمان ،پی بردن به نقاط ضعف و قدرت كاركنان از طريق ارزشیابی ،مشاوره با كاركنان ،استفاده از
دانشآموزان در امور مدرسه مسائل و مشكالت جوانان و نوجوانان ،ايجاد شرايط برای رشد و شكوفايی توانايی
دانش آموزان ،توجه به داشتن طرح درس معلمان ،تنها كمی موفق هستند .بین نظرات معلمان دوره راهنمايی و
متوسطه در مورد صالحیتهای حرفهای مديران آموزشی تفاوت معنیداری وجود دارد .
 عربی  ،قادر (  ) 6 77در اجرای پايان نامه كارشناسی ارشد خود با عنوان  « :تبیین دانش سازگاری به
منظور شايستگی پروری در دانشجويان مقطع كارشناسی رشته ترويج و آموزش كشاورزی» تغییرات پر شتاب در
عرصههای مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،فنآوری و كشاورزی را يكی از داليل عمده عدم تطبیق برنامههای نظام
آموزش عالی بطور اعم و آموزش عالی كشاورزی بطور اخص با نیازهای جامعه معرفی می كند و پس از طرح
سئوال  :سؤال اساسی فراروی اين نظامها آن است كه چه نوع مهارتها و خصايصی را در دانشجويان بايد ايجاد
نمايند تا آنان شايستگیهای الزم را برای رويايی با اين تغییرات كسب كنند؟ خود پاسخ می دهد  :برای ايجاد
شايستگی در دانشجويان میبايد بر دانش سازگاری (دانش برای بودن) تمركز و تأكید گردد.
هدف تحقیق حاضر ،تبیین مهارتها و خصايصی است كه دانشجويان مقطع كارشناسی رشته ترويج و آموزش
كشاورزی را برای رويارويی با تغییرات مهیا ساخته و به توسعه شايستگی در آنان كمك میكند .تعیین نحوه
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ايجاد نگرش مثبت در دانشجويان مذكور نسبت به دانش سازگاری و نسبت به رشته تحصیلی خود و همچنین
فراهم آوردن زمینه مربوطه برای پرورش دانش سازگاری در آنان از ديگر اهداف اين تحقیق هستند .روش تحقیق
حاضر ،روش دلفی ( )Delphi Methodبوده است كه به كمك آن سعی گرديد تا نظرات متخصصان را نسبت
به موضوع تحقیق به يكديگر نزديك كرده و نتیجه مورد تايید آنها را استخراج نمود .همچنین از روش بررسی
كتابخانهای برای فراهم آوردن زمینه مربوطه برای پرورش دانش سازگاری در دانشجويان مقطع كارشناسی رشته
ترويج و آموزش كشاورزی استفاده گرديد .جمعیت مورد مطالعه در اين تحقیق شامل متخصصات رشته ترويج و
آموزش كشاورزی كشور و همچنین رشتههای نزديك به آن (نظیر علوم تربیتی و جامعه شناسی) بوده است  .از
بین اين جمعیت  ،تعدادی به روش نمونهگیری هدفدار ( )Purposeful Samplingانتخاب شدند .ابزار
جمعآوری اطالعات شامل دو نوع پرسشنامه بوده كه روائی آنها از طريق روائی صوری ()Face Validity
مورد تايید قرار گرفت  .الزم به ذكر است كه انجام تحقیق به روش دلفی در چند دور ( )Roundsصورت
میگیرد كه در تحقیق حاضر تا دور دوم طی گرديد .در دور اول از پرسشنامهای با سؤاالت باز استفاده شد ،ولی
پرسشنامه دور دوم به صورت بسته و بر اساس تحلیل و دستهبندی اطالعات پرسشنامه اول تدوين گرديد .برای
تجزيه و تحلیل پرسشنامه دور دوم از نرمافزار آماری  spssاستفاده گرديد .نتايج نشان میدهند كه از میان مهارتها
و خصايص دوازدهگانه شايستگی پروری مورد نظر متخصصان ،مهارتهای "حل مسئله و تصمیمگیری"،
"مهارتهای مديريتی"" ،خصیصه كسب اخالق عملی"" ،مهارت استفاده از منابع اطالعاتی" و "مهارت تفكر
انتقادی" به ترتیب با كسب اولويتهای برتر مشخص شده و درباره آنها اتفاق نظر بیشتری وجود داشته است .
همچنین نتايج نشان میدهند كه از بین راهكارها و شیوههای عالقمندسازی دانشجويان رشته ترويج و آموزش
كشاورزی به دانش سازگاری ،شیوههای "تعیین محتوای درسی و پروژه دانشجوئی طبق نیازهای جامعه و عاليق
دانشجو"" ،بكارگیری روشهای يادگیری فعال در آموزش "" ،ايجاد فرصتهای الزم برای دورههای كارورزی و
كارآموزی در روستا" ،و "استفاده از منابع اطالعاتی جديد در آموزش " ،اولويتهای باالتری را به خود اختصاص
دادهاند .همچنین نتايج حاكی از آن است كه برای عالقمند كردن دانشجويان رشته ترويج و آموزش كشاورزی به
رشته تحصیلی خود به ترتیب راهكارهای ارتفاء آگاهی جامعه (نظیر آگاه كردن مسئوالن و آحاد جامعه از نقش
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ترويج در توسعه) ،استخدامی (نظیر پذيرش دانشجو متناسب با نیاز بازار كار) و آموزشی (نظیر فراهم كردن
فرصتهای مطالعاتی و ادامه تحصیل برای دانشجويان و كارشناسان ترويج) از اهمیت بیشتری برخوردار هستند .در
راستای نتايج فوق برخی پیشنهادات اين تحقیق عبارتند از -6 :ايجاد تغییر و تحول در نظام مرسوم دانشافزائی
حاكم بر نظام آموزش عالی كشاورزی با تاكید بر پرورش مهارتها و خصايص پرورشدهنده شايستگی در
دانشجويان رشته ترويج و آموزش كشاورزی و گنجاندن آنها در برنامه درسی دانشجويان مذكور - .گنجاندن
دروس پیشنهادی اين تحقیق در برنامه تحصیلی دانشجويان مقطع كارشناسی رشته ترويج و آموزش كشاورزی به
منظور پرورش دانش سازگاری در آنها - .عالقمند كردن دانشجويان رشته ترويج و آموزش كشاورزی به دانش
سازگاری به كمك راهكارهايی كه دانشجويان را نسبت به نیازهای جامعه آگاه و متعهد سازد ،نظیر "بكارگیری
روشهای يادگیری فعال در آموزش "" ،ايجاد فرصتهای الزم برای دورههای كارورزی و كارآموزی در روستا" ،و
"استفاده از منابع اطالعاتی جديد در آموزش " - 4 .عالقمند كردن دانشجويان رشته ترويج و آموزش كشاورزی
به رشته تحصیلی خويش با تاكید بر راهكارهايی نظیر آگاه كردن مسئوالن و آحاد جامعه از نقش ترويج در
توسعه ،استخدام آنان متناسب با مشاغل مربوطه ،و فراهم آوردن فرصت ادامه تحصیل برای دانشجويان اين رشته.
 چابوك  ،اسحق (  ) 6 71در پايان نامه خود با عنوان  « :بررسی ويژگیها و شايستگیهای شخصی -
حرفهای مديران آموزشی ،از ديدگاه معلمان شهرستان قائمشهر » وبا هدف برگرفته از عنوان درپی پاسخ به اين
سوال كلی تحقیق است  :از نظر معلمان ويژگیها و شايستگی های شخصی  -حرفه ای مديران آموزشی كدامند؟
روش تحقیق ،توصیفی از نوع پیمايشی يا زمینه يابی است .جامعه آماری آن از كلیه معلمان مقاطع سه گانه
تحصیلی ( ابتدايی  -راهنمايی  -متوسطه ) شهرستان قائمشهر كه در سال تحصیلی  71-71به تدريس اشتغال
داشته و تعداد  69نفر بوده اند را تشكیل داده و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای
به تعداد 1

نفر انتخاب شده اند .ابزاری كه در اين تحقیق برای جمع آوری اطالعات به كار برده شد ،پرسشنامه

ای بوده كه براساس اطالعات از يك بررسی مقدماتی تنظیم شده است .پرسشنامه با يك پیش آزمون بر روی يك
گروه سی نفری از معلمان كه به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا شده و اطالعات به دست آمده جمع
آوری شده است .پرسشنامه با استفاده از روش آلفای كرونباخ اعتبار يابی شد و از روشهای آمار توصیفی شامل
توزيع فراوانی و درصد و نمودار و  ...و روشهای آماری استنباطی شامل آزمون مجذور كای  Xضريب توافق C
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به تجزيه و تحلیل داده ها پرداخته شده نتايج به دست آمده به طور خالصه به اين صورت است كه  :ويژگیهای
شخصی  -حرفه ای مديران آموزشی شامل  :برخورداری از سالمتی جسمی روانی ،متاهل بودن ،به موقع آمدن و
به موقع رفتن ،اهمیت دادن به مسايل آموزشی ،برخورداری از توانايی سازگاری با مردم ،توانايی رهبری،
برخورداری از معلومات عمومی و تخصصی ،به اجرا درآوردن مقررات با توجه به شرايط و موقعیت ،نظارت
داشتن بر كاركنان و  ...می باشد.
 نعمتی  ،حسین (  ) 6 74درپايان نامه خود تحت عنوان بررسی میزان شايستگی دبیران نظام جديد
متوسطه استان ايالم در مهارتهای آموزشی كوششی در جهت شناخت دانش و آگاهی دبیران در بعد مهارتهای
آموزشی و به بیانی دقیق هدف شناخت میزان آگاهی و دانش دبیران در زمینه طراحی آموزشی  ،شیوه های
تدريس و ارزشیابی آموزشی است كه آگاهی از آنها زمینه ساز موفقیت در حرفه معلمی است  .به نظر می رسد
برنامه ريزان آموزشی در ايران در طول دهه های گذشته بیشتر به دنبال تغییر برنامه های آموزشی بوده اند تاتعییر
در رفتار و توانمنديهای ذهنی اجراءكنندگان برنامه های آموزشی  ،اما اصالح واقعی در نظام آموزشی زمانی
میسراست كه در رفتار و فرآيندهای شناختی معلمان تغییر بوجود آيد  .اگر حرفه معلمی را تحلیل كنیم می بینیم
ويژگیهايی نظیركسب آگاهی علم و دانش در زمینه دانش تخصصی و بكارگیری آن وكسب دانش و آگاهی
درزمینه مهارتهای آموزشی (طراحی  ،اجرا ،ارزشیابی فرايند تدريس و يادگیری) و بكارگیری آن درموقعیتهای
ياددهی  -يادگیری اساس موفقیت را در اين حرفه تشكیل می دهد  .در اين تحقیق محقق به دنبال پاسخ گوئی به
اين سئوال بوده كه آيا دبیران ما دانش و آگاهی الزم در زمینه مهارتهای آموزشی كه يكی از اركان اصلی موفقیت
در حرفه معلمی است كسب نموده اند؟ بديهی است كه اگردبیران در اين زمینه ضعف داشته باشند انتظار
بكارگیری شیوه های موثر تدريس در موقعیتهای ياددهی -يادگیری از جانب آنها انتظاری غیر منطقی است و
همچنین انتظار داشتن نظامی كارآمد شايد رويائی بیش نباشد .برای پاسخ گوئی به سئوال ذكر شده پژوهشگر از
روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده نموده است  .جامعه آماری تحقیق شامل كلیه دبیران نظام جديد
متوسط ه استان ايالم است كه در دبیرستانهای نظام جديد متوسطه در سال تحصیلی  7 -74تدريس نموده اند .
برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی ساده استفاده شده است .
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حجم افراد نمونه در اين تحقیق شامل  61نفر است كه متشكل از دبیران زن و مرد و دبیران فارغ التحصیل رشته
های دبیری و رشته های آزاد است و برای جمع اوری اطالعات در خصوص سنجش میزان آگاهی و دانش
دبیران در زمینه مهارتهای آموزشی از آزمونی مركب از  36سئوال كه ضرايب دشواری و قوه تمیز و اعتبار و
روائی سئواالت آن محاسبه شده استفاده بعمل آمده است  .برای تجزيه و تحلیل اطالعات در اين پژوهش از
شیوه های آمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است  .در بخش امار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و
واريانس و در بخش آماراستنباطی از دو شیوه آمار استنباطی يعنی برآورد فاصله ای و آزمون فرضیه استفاده شده
كه برای آزمون فرضیات از مشخصه های اماری  Z,Tو همبستگی پیرسون و مدل دوجمله ای استفاده بعمل آمده
است  .از تجزيه و تحلیل اطالعات بدست آمده از پژوهش می توان موارد زير را خاطر نشان ساخت  .الف  :با
استفاده از برآورد فاصله ای و با اعتماد  1/91می توان گفت كه میزان شايستگی دبیران مرد درمهارتهای آموزشی
بین حداقل  1/ 1و حداكثر  1/44است  .شايستگی دبیران زن بین حداقل  1/ 1وحداكثر  1/44است  .شايستگی
دبیران رشته های دبیری حداقل  1/ 1و حداكثر  1/49است  .شايستگی دبیران رشته های غیر دبیری حداقل 1/63
و حداكثر

 1/است  .ب  :نتايج ازمون فرضیات نشان می دهند كه میزان شايستگی مشاهده شده دبیران مرد ،زن

 ،رشته های دبیری وغیر دبیری كمتر از حد انتظار است و می توان گفت تمام دبیران نظام جديد متوسطه استان
ايالم دانش وآگاهی الزم در زمینه مهارتهای اموزشی را كسب ننموده اند .ج  :نتايج آزمون فرضیاتی كه در زمینه
مقايسه میزان شايستگی دبیران مرد و زن دبیری و غیر دبیری بوده ونشان می دهد كه میانگین نمرات شايستگی
دبیران زن و مرد با همديگر تفاوت معنی داری ندارند  .امامیانگین نمرات شايستگی دبیران رشته دبیری و غیر
دبیری با همديگر تفاوت معنی داری دارند و نمرات شايستگی دبیران رشته ها دبیری بیشتر از دبیران رشته های
غیر دبیری است كه اين نشانگر تاثیر دروس تربیتی بر شايستگی دبیران در مهارتهای آموزشی است  .همچنین بین
میزان شايستگی دبیران در مهارتهای آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود
دارد .بدين معنا كه افزايش شايستگی دبیران در مهارتهای آموزشی موجب افزايش بازدهی يادگیری فراگیران می
شود .همچنین بین میانگین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی كه دبیران آنها فارغ التحصیل رشته های دبیری
هستند بادانش آموزانی كه دبیران آنها فارغ التحصیل رشته های غیر دبیری هستند تفاوت معنی داری وجود
دارد .میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی كه دبیران آنها فارغ التحصیل رشته های دبیری بوده اند
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ازمیانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی كه دبیران فارغ التحصیل رشته های غیر دبیری بوده اند
بیشتراست و می توان گفت دبیران رشته های دبیری كارآمدتر از دبیران رشته های غیر دبیری هستند.
 جواهر فروش زاده  ،عبدالرحیم ( )6 71در ترجمه كتاب كومبز  ،آرتور رايت ()6916به نقل از تحقیقی
كه توسط هیوز درسال  691توسط معلمان برجسته آمريكا انجام شد  ،ويژگی های زير را برای به كار گماردن
يك معلم خوب توصیه كرده است  :ا -تسلط وآگاهی به درس خود  -انعطاف پذيری در دانش جديد -
شناخت تفاوت های فردی  -4رابط خوبی باشد  -1دارای ذهن كنجكاو باشد  -1قابل حصول باشد  -7از
صفات تعهد  ،شوخ طبعی  ،تواضع  ،دقیق  ،مهربان  ،شجاع  ،خالق  ،انعطاف پذير  ،معتقد به خدا  ،شكیبا وفهیم
 ،درستكار  ،صمیمی وامین و دارای ايمان برخوردار باشد .
خانم هیوز 6دراين مطالعه نظامی جامع برای تجزيه وتحلیل رفتار معلمان تهیه كرد و در مشاهدات خود
دركالس های درس آن را به كاربرد  .دراين زمینه تالش های مشابهی توسط فالندرز  ،اسمیت  ،باورز  ،فیلسون
ومدلی انجام گرفته است .
خودابزاری وانفرادی كردن دربرنامه های تربیت معلم از مهم ترين ويژگی های اين نظام جامع است  ،كه
تجلی همه صالحیت ها وشايستگی ها را در افراد و شخصیت ها جستجو می كند ؛ كه اگر معلم واجد آنها باشد
در مشاهدات رفتار وی در كالس درس منعكس می شود  .چنین معلمانی دربرخورد با مسايل روزانه قابل
انعطاف وخالق اند ودرقالب رفتارهای معین ومحدود عمل می كنند  ،بلكه درطول زمان تدريس و به طور مداوم
رفتار خود را با نیاز های دانش آموزان  ،شرايط و موقعیت های موجود  ،هدف های مطلوب  ،روش ها وموادی
كه در دسترس دارند  ،انطباق می دهند .
 صبوحی  ،فرحناز ( )6 19درپايان نامه خود می نويسد  :مطابقت داشتن عالقه  ،توانايیها و ويژگی های
شخصیتی متقاضیان با نیازمندی های حرفه معلمی موجب بهبود كیفیت آموزشی معلمان می شود ( رشد معلم ،
ارديبهشت  . ) 7از طرفی اين نیاز مندی ها را با استفاده از منابع زير تدوين و مورد بررسی قرار داده است

Hughes-1
 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران  ، 9631 ،ص 61شماره  ، 1سال
Ibid . P 11 -
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 .اينگونه معلمان نه تنها در تدريس موفق هستند  ،بلكه در كالس نیز با مشكالت انضباطی كمتری مواجهند و به
راحتی می توانند كالس خود را اداره كنند.
با توجه به مطالب مذكور و اينكه بعضی از خصوصیات معلم با توجه به فرهنگ  ،ارزشها و اهداف هر نظام
آموزشی تعیین می شود  ،بايد از میان داوطلبان  ،بهترين افراد را انتخاب كرد  ،زيرا گزينش  ،نوعی ارزشیابی
توانايی يا استعداد افراد است كه موفقیت خود را در انجام وظايفش بررسی می كند . 1
سكالك در تحقیق خود  ،داشتن تجربه كار آموزشی  ،تسلط بر مهارتهای تدريس و موضوع درس  ،داشتن
هوش و توانايی های آكادمیك و توانايی تعامل با دانش آموزان را برای انتخاب معلم مورد توجه قرار داده است.
رفتار  ،حركات  ،نگرش ها  ،ارزشهای اخالقی و خالصه كل شخصیت معلم در دانش آموزان تأثیر می گذارد (
بدری مقدم  4 )6 14 ،عالقه به شغل معلمی ازديگر شايستگی های معلم محسوب می شود ( وايت )6937 ،

1

معلم بايستی عالوه بر آگاهی كامل از موضوع درس  ،روان شناسی تربیتی و استراتژی های تدريس را به خوبی
بداند از نیازها و عاليق دانش آموزان به خوبی آگاه باشد و بتواند عاليق آنان را به درس افزايش دهد  .آمال ،
آرزوها و احساسات دانش آموزان را برای بهبود كیفیت تدريس مد نظر قرار دهد و در كنار همه اين توانايیها ،
قدرت ادارة كالس را نیز داشته باشد  .به گفته وايت :معلمان بايد در سه زمینه  :رشتة تخصصی مورد تدريس ،
شناخت دانش آموزان و اصول يادگیری و روش های تدريس آموزش ببیند  .عالوه براين معلمان واجد صالحیت
بايد گواهینامه تدريس داشته باشند  1 .داشتن توانايی ابداع و خالقیت برای حل مسايل جديدی كه معلم با آنها
مواجه می شود  ،جزء فعالیتهای ضروری و اجتناب ناپذير هر معلم است .

7


رئوف  ،علی (  ) 6 11در بررسی جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم به شكلگیری و ابتدای
ريشههای جنبش اشاره كرده است  .عوامل و تالشهايی كه در دهه  31میالدی برای ايجاد تغییر و تحول در
) - Jane H.Applegate ,"Teacher Candidates Selection " Journal of Teacher Education ( USA : Vol. 8 , No ,191
-Schlock
- Ibid , P
 -1بدری مقدم  ،کاربرد روان شناسي در آموزشگاه  ،سروش  ،ص . 4 1

1

5

-Jane J . White “The Teacher … Broker of Scholarly Knowledge “Journal of Education (USA: Vol. 8, No4, 1989),
تاريخ فلسفه تربیتي  ،جلد اول  ،ترجمه علي اکبر فیاض  ،بنگاه ترجمه دانش  ، 530 ،صص P19.49 – 54
6
-James Bryant conant . The Education of American Teacher (USA : McgrawHill , 196 ).P41.
1
- Z.A Malkova , Loc , Cit , P111 .
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تربیت معلم صورت گرفته است  .با معرفی دو نمونه بارز ،نفوذ تالشهای آغازين در همین دهه در كشورهای
توسعه نیافته نشان داده شده است  ..همچنین به كند و كاو حركت تكاملی جنبش از سال  699تا زمان حاضر
پرداخته و تعريف نويی از معلم را ارائه نموده است.در نهايت بر ضرورت و تعهد مداخلهگریهای مثبت بیش از
پیش معلم در نظام آموزش و پرورش تاكید ورزيده  ،معلم را پیامآور دانايی در عصر دانايی شناخته و كاوش
پديده معلم ساالری مورد بحث قرار گرفته است .در اين بررسی ،متخصصان آموزشی و فرهنگی  1كشور از
جمله :دانمارك ،چین ،مجارستان ،اتحاد جماهیر شوروی (سابق) ،مكزيك ،تايلند ،فرانسه ،يوگسالوی ،هند،
برزيل ،امريكا و  ...به عنوان مشاور دبیرخانه يونسكو در تاريخ  67تا  6نوامبر سال  6931در پاريس گردهم
آمدند  .بخشی از نتايج اين تحقیق يافته های زير را به دنبال داشت :
 -6برگزاری كنفرانسهای مهم و روشنگرانه بینالمللی پیدرپی با محوريت تربیت معلم  -ايجاد اين باور
كه معلم ستون محكم تغییر ،توسعه و پیشرفتهای اجتماعی است و سودآورترين سرمايه گذاری در اقتصاد ملی
به حساب میآيد - .ارائه راه كارهای عملی و اجرايی نوآورانه و پیوند دادن آنها با خانه و اجتماع  -4بهرهگیری
از تكنولوژی آموزشی و رسانههای همگانی برای ترويج ياددهیهای گروهی و مشاركتی -1 .آموزش گروههای
معلميار همزمان با آموزش معلم -1 .تعیین معیارهای نو برای ارتقای حرفهای ،امنیت شغلی و آموزش مداوم
معلم  -7در آخرين سالهای دهه قرن بیستم سیر تحول انديشه و عمل در زمینه تربیت معلم و حرفه معلمی به
آنجا رسیده است كه میتوان گفت  :بین دنیای آموزش و جامعه ارتباط قویتر و قانونیتری برقرارشده است .از
جمله -3 :ارتباطات بیشتر معلم با عوامل كارگزار دولتی ،جامعه محلی ،جامعه بزرگ و جوامع بینالمللی ؛ -9
درنتیجه  ،جايگاه پشتیبانیهای خود را مطمئنتر كرده است  -61 .عمدهترين محورهای به وجود آورنده چنین
جوی :معرفی آموزش و پرورش به عنوان كلید طاليی در رويارويی با چالشهای اجتماعی است .
تجزیه وتحلیل و نتیجه گیري از پژوهش هاي داخلي
بررسی های به عمل آمده در منابع اسنادی ( اسناد علمی -پژوهشی ) نشان داد كه هرچند اصالت ادبیات
صالحیت ها يا شايستگی ها ی حرفه ای نیروی انسانی مربوط به حوزه روان شناسی است  ،ولی رشته مديريت
بیشترين بهره برداری را از آن كرده است  ،چرا كه صالحیت يا شايستگی از مهم ترين ويژگی های افراد برای
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استخدام در سازمان های دولتی وخصوصی است  ،كه حد اقل آن شرايطی است كه برای شركت افراد درآزمون
های ورودی استخدامی اعالم می شود  .از طرفی مهم ترين هدف بررسی ادبیات نظری وپژوهشی در اين مطالعه
 ،دستیابی به صالحیت های حرفه ای موردانتظار هنرآموزان هنرستان هاست  ،بنابراين باتوجه به اينكه دربخش
پیشینه نظری ما صالحیت های حرفه ای را تعريف كرديم ومصداق آن تعريف رابرای هنرآموزان نیز تبیین نموديم
؛ ازسوی ديگر همه صالحیت های حرفه ای معلمان را در سه مقوله ی اصلی (كلی) « صالحیت های ورودی ،
صالحیت های عمومی و صالحیت های تخصصی » گروه بندی كرديم و به استناد تجزيه وتحلیل داده های كیفی
پیشینه نظری و نیز بنابرگزارش اين بخش ( پژوهش های انجام شده داخلی ) عمده صالحیت های ارائه شده
توسط نويسندگان و پژوهشگران را صالحیت های عمومی كه مربوط به همه معلمان ( اعم از آنها كه در دبستان
ها  ،دبیرستان ها ويا هنرستان ها تدريس می كنند ) است  ،تشكیل می دهد و بنابراين اگردستاوردی پژوهشی در
باره معلمان ساير دوره ها در بدو ورود به حرفه معلمی يا در حوزه تدريس به دست آمده غالبا جزو صالحیت
های حرفه ای هنرآموزان هنرستان ها نیزمحسوب می شود  .عالوه براين  ،به دلیل اينكه معلمان درمحیط كالس
درس  ،رهبری و مديريت دانش آموزان كالس را به عهده دارند  ،بنابراين  ،بخشی ازصالحیت های مديران
آموزشی نیز می تواند به عنوان صالحیت های معلمان (به ويژه هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای) نیزبه
حساب آيد  .با اين مقدمه می توان گفت  :دستاوردهای اين  1پژوهش ممكن است زمینه دستیابی به بخشی از
صالحیت های مورد انتظار هنرآموزان هنرستان ها را فراهم نمايد  .نمونه اين دستاوردها به شرح زير است :
– ايجاد اين باور كه معلم ستون محكم تغییر ،توسعه و پیشرفتهای اجتماعی است و سودآورترين سرمايه
گذاری در اقتصاد ملی به حساب میآيد .
– عالقه به شغل معلمی  ،تسلط بر مهارتهای تدريس و موضوع درس  ،داشتن هوش و توانايی های
آكادمیك و توانايی تعامل با دانش آموزان را برای انتخاب معلم مورد توجه است.
– رفتار  ،حركات  ،نگرش ها  ،ارزشهای اخالقی و خالصه كل شخصیت معلم بر دانش آموزان تأثیر دارد
– معلم بايستی عالوه بر آگاهی كامل از موضوع درس  ،روان شناسی تربیتی و استراتژی های تدريس را به
خوبی بداند از نیازها و عاليق دانش آموزان به خوبی آگاه باشد و بتواند عاليق آنان را به درس افزايش دهد .
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– آمال  ،آرزوها و احساسات دانش آموزان را برای بهبود كیفیت تدريس مد نظر قرار دهد و در كنار همه
اين توانايیها  ،قدرت ادارة كالس را نیز داشته باشد  .عالوه براين معلمان واجد صالحیت بايد گواهینامه تدريس
داشته باشند .
– داشتن توانايی ابداع و خالقیت برای حل مسايل جديدی كه معلم با آنها مواجه می شود  ،جزء فعالیتهای
ضروری و اجتناب ناپذير هر معلم است .
– میزان شايستگی مشاهده شده دبیران مرد  ،زن  ،رشته های دبیری و غیردبیری كمتراز حد انتظاراست و
می توان گفت تمام دبیران نظام جديد متوسطه استان ايالم دانش وآگاهی الزم درزمینه مهارتهای آموزشی را
كسب ننموده اند .
– برخوردار ی از سالمتی جسمی روانی  ،متاهل بودن  ،به موقع آمدن و به موقع رفتن  ،اهمیت دادن به
مسايل آموزشی  ،توانايی سازگاری با مردم  ،توانايی رهبری  ،برخورداری از معلومات عمومی و تخصصی .
– ازنظر معلمان  ،مديران مدارس راهنمايی ودبیرستان های قائمشهر و سوادكوه در روابط انسانی رعايت
عدالت میان كاركنان  ،توجه به مشكالت معلمان  ،پی بردن به نقاط ضعف و قدرت كاركنان از طريق ارزشیابی ،
مشاوره با كاركنان  ،استفاده از دانشآموزان در امور مدرسه مسائل و مشكالت جوانان و نوجوانان  ،ايجاد شرايط
برای رشد و شكوفايی توانايی دانش آموزان  ،توجه به داشتن طرح درس معلمان  ،تنها كمی موفق هستند .
 صالحیتهای (شناختی ،حرفهای ،عاطفی) معلمان از نظر مديران و معلمان دوره ابتدايی شهرستان كاشان درسطح زياد به عنوان معیارهای شايستگی معلمان شناخته شده است .
 میزان دانش و مهارت شغلی ،آشنائی با روشهای جديد تدريس ،آشنائی با وسائل آموزشی و بكارگیریاين وسايل ،بررسی سطح عالقمندی و رضايت شغلی معلمان دوره ابتدايی منطقه  9تهران در سطح مطلوبی از
صالحیتهای حرفهای و شغلی قراردارد .
 درتدوين استانداردهای عملكرد مديران آموزشی دورة راهنمايی شهر تهران ،شايستگی ها به  1گروهزيرتقسیم شدند  :وظايف و مولفه ها  ،اخالق و مولفه ها  ،نقش ها  ،مهارتها  ،عملكرد و ويژگی ها .
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 طراحی مدل صالحیت ها شامل  :سن  ،جنس  ،توان فیزيكی  ،توان ذهنی  ،تجربه وتحصیالت الزم برایشغل مورد تصدی ( مديريت مدارس ابتدايی ) و مهارت ها شامل سه نوع  :انسانی  ،ادراكی و فنی معرفی شده ؛
كه هريك خود به خرده مهارت هايی تقسیم شده است :
 مهارتهای مديران انسانی  ،ادراكی و فنی و حرفه ای  ،مجموعه دانش  ،ويژگی های شخصیتی و رفتاریو خصوصیات شخصی است .
 نتايج بررسی صالحیت حرفه ای دبیران ( شامل  :میزان تحصیالت  ،رشته تحصیلی  ،تجربة آموزشی)نشان داد :دبیران دو رشتة فیزيك و شیمی با  7درصد بیشترين و دبیران رشته كامپیوتر و علوم اجتماعی به
ترتیب با  1و 7درصد  ،كم ترين  ،صالحیت حرفه ای را داشته  .میزان صالحیت حرفه ای دبیران ساير رشته
های تدريس بین  4تا  19درصد بوده است .
 سه عامل مهم دانش  ،تخصص حرفه ای  ،آموزش مداوم و حقوق و دستمزد مكفی در شايستگی شغلی وهمچنین داشتن نوع و سبك مديريت مناسب  ،توانمند سازی نیروی انسانی  ،روابط انسانی خوب و كیفیت
عملكرد نیروی انسانی موثرند .
 شش مؤلفه به عنوان قابلیت های مديريتی الزم برای پرورش مديران در نظر گرفته اند كه عبارتند از-6 :نقش های مديرتی  -مهارت های مديرتی ( فنی ،انسانی ،ادراكی ،تصمیم گیری و ارتباطی) - ،توانايی های
مديرتی  -4ويژگی های شخصیتی  -1ذهنیت فلسفی  -1دانش مديرتی .
 نتايج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون و كندال نشان میدهد كه بین میزان اهمیّت صالحیّتهای حرفهایمناسب آموزشگران هنرستان های كشاورزی استان همدان با برخی ويژگیهای فردی -تحصیلی دانشآموزان و
صالحیّتهای فردی -روانشناختی آموزشگران رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین ،بیانگر وجود رابطه معنیدار
بین سطح مهارتهای آموزشگران از صالحیّتهای حرفهای در نظر گرفته شده با برخی صالحیّتهای فردی-
روانشناختی آنها میباشد.
 شايستگی های حرفه ای مديران آموزشی از چهار مؤلفه دانش  ،ارزش ها  ،مهارتها و ويژگی های شخصیتیبارز تشكیل شده است.
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 همة گروهها به مولفه های ارزشها بیشتر از ساير مولفه ها و به زير مولفه مهارت انسانی بیشتر از ساير زيرمولفه های مهارتها گرايش داشته اند و به آن اهمیت داده اند .
 رتبه بندی مهارت های مديريت به صورت مهارت های فنی ،انسانی و ادراكی و رتبه بندی شايستگی هایمديريتی به صورت  :شايستگی اخالقی ،مديريتی ،ارتباطی وعلمی ،می باشد .
 بین نوع مدارس به لحاظ مهارت فنی  ،بین نوع رشته تحصیلی و مهارت ادراكی و بین سابقه كار و مهارتادراكی تفاوت معناداری وجود ندارد ولی بین جنسیت و مهارت های سه گانه تفاوت معناداری وجود دارد .
 شايستگی های منابع انسانی به ترتیب اولويت  -6« :فناوری اطالعات  -دانش كسب وكار  -مديريتاستراتژيك -4مديريت استعداد  -1كیفیت زندگی كاری– خانوادگی و -1روابط كاركنان » معرفی شده است .
 الزم است شرايط پذيرش وگزينش داوطلبان حرفه معلمی  ،اهداف برنامه های درسی ومحتوای آنها درمراكزتربیت وآماده سازی معلمان  ،به ويژه دردوره های كارآموزی كه با هدف ارتقاء صالحیت های حرفه ای آنان
برگزارمی شود  ،اصالح وبهبوديابد .
هرچند براساس صالحیت هاي ارائه شده دراین بخش ( كه در خالصه گزارش پژوهش ها و درچکیده ي آن ،
كه سطرهاي باال را تشکیل مي دهد  ،آمد ) و آنچه كه در بخش پیشینه ي نظري به طور مشروح در نظرات
نویسندگان و چکیده ي آن در جدول  4منعکس گردید  ،زمینه وشرایط الزم براي انتخاب صالحیت ها درقالب گروه
بندي سه گانه (ورودي  ،عمومي و تخصصي) فراهم شده است  ،با این حال  ،این مهم را به بعد از تهیه جداول
خالصه گروه بندي صالحیت هاي پیشنهادي پژوهشگران داخل و خارج كشور و تجربیات كشورهاي بررسي شده
موكول مي كنیم .
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جدول  -5انواع گروه بندی صالحیت های حرفه ای معلمان از دیدگاه پژوهشگران
ب – بخش پیشینه پژوهش های داخلی
گروه بندی برحسب:
سطح حیطه یاالگو

صالحیت /استاندارد

ویژگی
توانایی  /نشانگر
مهارت

منبع حقیقی
(پژوهشگر ،
نویسنده  )،یا
منبع حقوقی وسند
 .21خسروی() 91

5

عنوان صالحیت ( شایستگی) ها و خالصه ی نمونه ای از
حیطه ها  ،مهارت ها  ،توانایی ها ( نشانگرها ) یا ویژگی ها

قابلیت ها  ،انگیزه ها  ،ويژگی های شخصیتی  ،اشتیاق به معلمی  ،همكاری با همكاران

 .22ياسینی ()22

4

شايستگی اخالقی ،مديريتی ،ارتباطی ،علمی  ،مهارتهای مديريتی فنی  ،انسانی وادراكی

 .2تیموري()22

4

دانش عمومی ،نگرش،ويژگیهای شخصیتی ورفتاری ومهارت های انسانی ،فنی،توانايی و..

.24سهندی طرق()33

4

دانش  ،ارزشها  ،مهارتها و ويژگی های شخصیتی

 .25عسگري ()21

يادگیرنده،آموزشگر،محتوا،تشكیالت،فناوریوروشهاواصول ،هدفها ،فلسفه وصالحیت

6

.26ابیلي وموالیي()26

6

.21فالحتگر ()34

1

دانش  ،نقش ها  ،مهارتها و توانايیها ی مديرتی  ،ويژگی های شخصیتی و ذهنیت فلسفی

5

دانش ومهارت فنی،آموزش مداوم ،سبك مديريت ،توانمند سازی كاركنان وروابط انسانی
تحصیالت،رشته تحصیلی ،تجربة آموزشی(سابقة تدريس،دانش افزايی،مهارتهای تدريس)

.22يوسفی،ابوالفضل(36
 .29نادريان،مسعود()36
. 1خواجه ای،سعید(31

1

سن،جنس،توان فیزيكی،توان ذهنی،تجربه وتحصیالت  .مهارتها  :انسانی  ،ادراكی و فنی

6

. 1محمودی،امیر (1 6 )31
. 2جمالی،محمد()31

مهارتها:انسانی ،ادراكی وفنی وحرفه ای ،دانش ،ويژگی های شخصیتی ورفتاری وشخصی

5

2 2

دانشومهارت شغلی ،آشنائی باروشهای جديد تدرس،آشنائی باوسائلآموزشیوكاربرد آن

5

شناختی ،حرفهای و عاطفی

 .محلوجیزاده()31

 . 4عربی ،قادر()77
 . 5چابوك،اسحق
()71

()6 71

مهارت :حل مسئله وتصمیمگیری ،مديريتی ،اخالق عملی،استفاده ازمنابع اطالعاتی وتفكر

9

سالمتی جسمی روانی  ،متاهل بودن  ،نظم وانضباط  ،اهمیت دادن به مسايل آموزش

11 2

. 6نعمتی،حسین()74
 . 1جواهرفروش زاده

وظايف ( ، )61اخالق( ، )3نقش ها ( ، )7مهارتها ( ، )1عملكرد( )  ،ويژگی ها()3

برخورداری از معلومات عمومی و تخصصی ،سازگاری با مردم و توانايی رهبری،
مهارت های آموزشی  :طراحی آموزشی  ،شیوه های تدريس و ارزشیابی آموزشی

21
1

تسلط به درس ،انعطاف پذيری ،شناخت تفاوت های فردی،رابط خوب  ،كنجكاو دارای
14
تعهد ،شوخ طبعی ،تواضع،دقیق،مهربان ،شجاع،خالق،انعطاف پذير و معتقد به خدا

 . 2صبوحی )19( ،

مطابقت داشتن عالقه،توانايیهاوويژگی های شخصیتی متقاضی با نیازمندی حرفه معلمی

 . 9سكالك و بدری

تجربه كارآموزشی،تسلط بر مهارتهای تدريس و موضوع درس  ،داشتن هوش و توانايی

مقدم ()14

2

2 2

های آكادمیك و توانايی تعامل با دانش آموزان  ،به نقل از بدری مقدم عالقه به شغل
معلمی  ،آگاهی كامل از موضوع درس  ،روان شناسی تربیتی و استراتژی های تدريس

.41رئوف  ،علی()11
جمع

2
2 94 62 54 12

معلم ستون محكم تغییر ،توسعه و پیشرفتهای اجتماعی  ،ارائه راهكارهای عملی و
اجرايی نوآورانه و پیوند دادن آنها با خانه و اجتماع  ،بهرهگیری از تكنولوژی آموزشی و .
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اطالعات جدول  1حاكی ازآن است كه بیشترين پیشنهادهای پژوهشگران داخلی به صورت توانا يی های
حرفه ای (94مورد) اعالم شده است و پس از آن مهارت ها(  )1وبا اختالف كمی  ،پس از مهارت ها  ،گروه
بندی پژوهشگران درقالب صالحیت( )14ارائه شده است .
صالحیت های مطرح شده در جدول  1عبارتند از اخالقی ،مديريتی ،ارتباطی ،علمی ( ياسینی )  ،دانش
عمومی  ،نگرش ها  ،ويژگیهای شخصیتی ورفتاری ومهارت های مديريتی ( تیموری )  ،دانش  ،ارزشها  ،مهارتها
و ويژگی های شخصیتی ( سهندی طرق )  ،دانش  ،نقش ها  ،مهارتها و توانايیها ی مديرتی  ،ويژگی های
شخصیتی و ذهنیت فلسفی ( ابیلی و مواليی )  ،دانش ومهارت فنی،آموزش مداوم ،سبك مديريت ،توانمند
سازی كاركنان وروابط انسانی ( فالحتگر)  ،تحصیالت  ،رشته تحصیلی  ،تجربة آموزشی ( يوسفی )  ،سن ،
جنس  ،توان فیزيكی  ،توان ذهنی  ،تجربه وتحصیالت و مهارتهای مديريتی ( خواجه ای ) وظايف (، )61
اخالق( ، )3نقش ها ( ، )7مهارتها ( ، )1عملكرد( )  ،ويژگی ها( ( )3محمودی )  ،دانشومهارت شغلی ،آشنائی
باروشهای جديد تدريس،آشنائی باوسائلآموزشیوكاربرد آن ( جمالی )  ،شناختی  ،حرفهای و عاطفی
(محلوجیزاده )  ،سالمتی جسمی  ،سالمتی روانی  ،نظم وانضباط  ،اهمیت دادن به مسايل آموزشی ،
برخورداری از معلومات عمومی و تخصصی ( چابوك )  ،تجربه كارآموزشی،تسلط برمهارتهای تدريس و موضوع
درس  ،داشتن هوش و توانايی های آكادمیك و توانايی تعامل با دانش آموزان (سكالك ) عالقه به شغل معلمی ،
آگاهی كامل از موضوع درس  ،روان شناسی تربیتی و استراتژی های تدريس(بدری مقدم) .
بررسی اين صالحیت ها نشان می دهد  ،بخشی از آنها مثل موارد زير مربوط به داوطلبان حرفه معلمی  ،قبل
از شروع به كار است :
سن  ،جنس  ،توان فیزيكی  ،توان ذهنی سالمتی جسمی  ،سالمتی روانی  ،تحصیالت  ،رشته تحصیلی ،
عالقه به شغل معلمی  ،داشتن هوش  ،دانش و معلومات عمومی  ،توانايی های آكادمیك  ،ويژگیهای شخصیتی ،
صالحیت هايی است كه داوطلب شغل معلمی  ،قبل از شروع كار بايستی براساس ضوابط پذيرش وگزينش و
مقررات استخدامی واجد آن باشد  ،كه ما اين نوع صالحیت ها را كه در مجموعه صالحیت های ارائه شده در
بخش پیشینه نظری و خالصه آن در جدول منعكس گرديده است  ،به عنوان صالحیت های ورودی طبقه بندی
كرده ايم  .بقیه صالحیت های فوق كه نیاز به تكرار آنها نیست و در هردو جدول و 1منعكس شده است  ،در
دومین گروه صالحیت ها  ،يعنی صالحیت های عمومی حرفه معلمی قرار می گیرند  .البته  ،بخشی از اين گروه
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صالحیت ها را می توان جزو صالحیت های تخصصی به شمار آورد مثل مهارت های مديريتی ( انسانی ،
ادراكی و فنی )  ،هرچند كه معلمان همه دوره های تحصیلی بايستی از اين نوع صالحیت برخوردار باشند ؛ ولی
در آموزش فنی وحرفه ای كه با كار دركارگاه و ابزار فنی سروكار دارند وحتی در كالس های طراحی و نقشه
كشی  ،ماهیت صالحیت های مديريتی با ساير دوره ها متفاوت است  .با همین استدالل می توان گفت اخالق
حرفه ای نیز در آموزش فنی وحرفه ای نسبت به ساير دوره ها متفاوت است  .بنابر اين می توان صالحیت های
رهبری ومديريت كالس درس و نیزصالحیت هايی كه درحوزه ی اخالق حرفه ای قرار می گیرند را برای هنر
آموزان جزو صالحیت های تخصصی حوزه تدريس آنان منظور كرد  .برای اينكه با صالحیت های تخصصی
حوزه تدريس هنرآموزان بیشتر آشنا شويم  ،ضمن اينكه « صالحیت های حرفه ای تخصصی كه غالبا توسط
نويسندگان خارجی مطرح و دربخش پیشینه نظری ارائه گرديد » را فراموش نمی كنیم  ،به سراغ پیشینه پژوهش
های خارجی می رويم تا ببینیم آنها برای تحقیق ما چه ارمغانی دارند  .هرچند كه ما بايستی با توجه به بازار كار
بومی خود  ،صالحیت های حرفه ای تخصصی هنر آموزانمان را رقم بزنیم .
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 -2- 2-2پژوهش های انجام شده خارج از كشور

مقدمه
در مقدمه پژوهش های انجام شده داخل كشور گفتیم حتی يك پژوهش در باره صالحیت های حرفه ای
هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای كشورمان انجام نشده است  ،دراين بخش  ،سعی كرديم تا آنجا كه
ممكن است اين كاستی را جبران كنیم  ،لذا حدود  11منبع كتابی  ،مقاله و گزارش های علمی – پژوهشی
انتخاب شده ازخارج كشور ( كه غالبا ازطريق سايت های CEDE FOP ، ILO ، UNEVOC، UNESCO
 NCVER ،و تعدادی ديگراز مجالت خارجی در زمینه آموزش فنی وحرفه ای و رشته مديريت  ،ويا
بخش  EDUCATIONبرخی دانشگاه ها و نیز مجموعه كتاب ها  ،تحقیقات و مقاالتی كه در قالب CD
توسط دفتر برنامه ريزی وتألیف كتاب های درسی فنی وحرفه ای تهیه و توزيع شده بود ) كه به طور مستقیم ويا
غیرمستقیم با موضوع صالحیت ها ( شايستگی ها ) و مهارت های حرفه ای معلمان ومربیان مدارس و مراكز
آموزش فنی وحرفه ای ارتباط داشت استفاده كرديم  ،هرچند كه انتظار داشتیم به تعداد بیشتری از پايان نامه
های مرتبط تحصیالت تكمیلی ويا تحقیقات طولی ( كه در كشورهای پیشرفته معموال در آموزش عمومی به طور
گسترده اجرا می شود ) در سطح متوسطه فنی وحرفه ای دست يابیم ولی از اين لحاظ ناكام بوديم  .البته برای
اينكه از گسترش زياد حجم مطالب اين گزارش پرهیز كنیم  ،از ارائه اطالعات تفصیلی گزارش ها ومقاالت ( و
بعضا كتابها ) دراين بخش پرهیز كرده و غالبا به نتايج ودستاوردها و پیشنهادهای محققان كه در ارتباط بیشتر با
موضوع  ،اهداف و سئواالت تحقیق بوده  ،پرداخته ايم .
برای اينكه میان تعداد منابع داخلی وخارجی تعادل برقرار كنیم دراين بخش از میان منابع خارجی متعدد ،
تعداد  1منبع را انتخاب كرديم و از منابعی كه امكان استخراج داده های بیشتری مرتبط با سئواالت تحقیق از آن
فراهم بود  ،استفاده بیشتری كرديم  .عالوه براين توانستیم دراين بخش  ،ضمن مقايسه وضعیت معلمان ومربیان
فنی وحرفه ای چند كشور پیشرفته  ،قسمتی از داده ها را درقالب يك جدول مقايسه ای مركب ازداده های 1
كشوراروپايی عضو  OECDارائه نمايیم  .از داده های اين بخش نیز در تهیه محتوای سئواالت پرسشنامه استفاده
شد  .بخش عمده داده ها ی اين بخش با داده های بخش نظری و نیز پژوهش های داخلی همخوانی دارند .
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معرفي اجمالي نتایج گزارش پژوهش هاي خارجي
 ديتريش (  ، 119ص  ) 6در بررسی وظايف معلمان فنی وحرفه ای  ،در پاسخ به اين سئوال كه :
مهمترين مهارتی كه يك معلم بايد داشته باشد چیست؟ چنین پاسخ می دهد  :او بايد توانايی تدريس و تربیت
دانش آموزان را داشته باشد  .آنها را عالقه مند كند  ،خود را با محیط مدرسه هماهنگ سازد  ،تحت فشارهای
روانی هم بتواند كار كند و همچنین بايد كنجكاو باشد و جدا از تمام اينها يك معلم بايد نقش افراد ديگری را هم
ايفا كند :كارگر  ،روانشناس  ،میانجی  ،پیام دهنده  ،تكنسین  ،يك متخصص و فرد آگاه در رشته تدريس ،
فناوری اطالعات و شبكه های اطالع رسانی  .آگاه از موضوعات گوناگون ودارای امكان دسترسی به موضوعات
جديد و آماده كار با همه گروه ها و از همه مهم تر بايد همدلی و بصیرت داشته باشد .
همین طرح ساده از ويژگی های يك معلم  ،ثابت می كند كه يك معلم بايد خالق باشد و برای خالق بودن
فضا و امكانات كافی در اختیار داشته باشد .
ظاهرا در پاسخ های اولیه ی ديتريش سادگی زيادی ديده می شود ولی هريك از جنس صالحیت های حرفه
ای عمومی است كه شاغل حرفه ی معلمی در هر دوره ی تحصیلی كه تدريس می كند بايد واجد آنها باشد ؛
ولی درادامه مالحظه می كنیم كه او به صالحیت های تخصصی تر كه درمدارس فنی وحرفه ای بیش از
سايرمدارس به آنها نیاز است  ،اشاره می كند  .وی در ادامه مطالعه خود وظايف معلمان قديم وجديد را در
جدول  1مقايسه كرده است :
جدول  -6مقایسه وظایف معلمان قدیم و جدید (دیتریش  2119 ،ص)21
وظایف قدیم معلمان

تدريس و فعالیت به صورت انفرادی
ساختاربندی فرآيند آموزش با توجه به اهداف زمانی
نمره دادن بر اساس فاكتورهای موجود
تعلیم دادن دانش آموزان و بیان كردن حقايق علمی
بسط دادن تكالیف موضوع محور و روبرو كردن دانش
آموزان با مسائل تخصصی
ايجاد كردن فضای آموزشی
تعیین كردن متدهای كار و تدريس
بسط دادن علم و دانش خود با خواندن كتاب
مسولیت روش های آموزش ونتايج برعهده اوست

وظایف جدید معلمان
تدريس و فعالیت به صورت كار گروهی

ساختاربندی فرآيند آموزش با روش تكلیف و پروژه محور
ارزيابی بر اساس نتايج و پیشرفت ها
راهنمايی دانش آموزان حین انجام تكالیف وحل مشكالتشان
بسط دادن تكالیف حرفه محور و روبرو كردن دانش اموزان
با مسائل شغلی و حرفه ای
ايجاد كردن محیط های آموزشی نا محدود و باز
پیشنهاد متدهايی جديد برای كار و تدريس
بسط دادن دانش خود با تجربه های جديد در محیط
مسولیت روشهای آموزش ويادگیری برعهده فراگیران است

اطالعات جدول  ، 1به ويژه ستون سمت چپ آن ونیز مقايسه ی وظیفه معلمان در دورويكرد مندرج درسطر
وسط جدول حاكی ازآن است كه  :در رويكردقديمی كه تكالیف موضوع محور بود ؛ دانش آموزان با مسائل
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تخصصی روبرومی شدند  ،درحالی كه در رويكردجديد مطرح شده از سوی ديتريش نشان می دهد تكالیف به
حرفه محور ی تغییر يافته و درنتیجه دانش آموزان به جای مواجهه با مباحث نظری تخصصی كه غالبا خسته كننده
و فر اّر بوده  ،دررويكرد جديد جای خود را به رويارويی دانش آموزان با مسايل شغلی و حرفه ای می دهد .
بدون ترديد  ،اين رويكرد می تواند بادرجات گوناگون در دوره های تحصیلی گوناگون  ،به ويژه در هنرستان ها
(با درجات پررنگ تر) اجرا شود .

1

 كرپال و ولفگانگ وايتینگ (  ) 000در تحقیق خود به بررسي های متعدد اشاره مي كنند كه نشان
داده است تربیت معلمان ومربیان فني وحرفه ای درمدارس و مراكز آموزش فني وحرفه ای در حال تغییر است و
اين تحوالت منجر به ايجاد صالحیت های جديدی در آنها شده است  ،به گونه ای كه تربیت و ارتقای حرفه
ای آنان را به صورت توأمان به همراه دارد .اين دو پژوهشگر در اين مطالعه به اين نتیجه رسیدند كه به طور كلي
محیط آموزشي و تربیتي معلمان ومربیان فني و حرفه ای به چند مشخصه اصلي بستگي دارد:
 - 1تغییرات جمعیت شناختي  :تغییرات جمعیت شناختي درجوامع اروپايي به سوی كاهش جمعیت جووان
غلبه دارد  :قوانین و تمهیدات آموزش فني و حرفه ای به طور فزاينده ای به سومت نظوام هوای آموزشوي جوامع
منعطف شده است  .اين افزايش  ،برنامه ها و تبادالت آموزشي را در نظام آموزش فني و حرفه ای تحت پوشوش
قرار مي دهد  .اين آثار بازارآموزش است كه ارائه دهندگان آن اينقدر به طور فزاينده ای برای جذب يادگیرندگان
بزرگسال  ،كارآموزان ودانش آموزان رقابت مي كنند وخواستار بیشتر شدن دوره های آموزش مناسبي هستند كوه
در انتظار ارائه آنند  .همچنین انتظار مي رود اين رشد  ،آرام آرام تمايز میان نقش معلمان فني و حرفه ای وساير
معلمان را براساس وظايف كاری  ،مسئولیت ها و توانمندی ها كمرنگ تر كند  .روندی را مي توان مشاهده كورد
كه مشتريان انتظار دارند آموزش كوتاه تر  ،سريعتر و هدفمند تر شود  .سرانجام ايون تغییورات جمعیتوي  ،خطور
كمبود متخصصان ماهرآموزشي را در آينده نزديک در پي خواهد داشت .

 - 6با اينكه سعی كرديم به توصیه خود عمل كنیم واز اطاله كالم پرهیز نمايیم  ،ولی اين يك نمونه بحث تحلیلی وتفسیری برای نشان دادن ظرفیت گسترده
اينگونه مباحث بود  ،كه می توان درباره ی هريك از نتايج پژوهش ها به همین شیوه ادامه داد  ،ولی برای اينكه نقض غرض نشود  ،ما در پايان اين بخش با
چكیده كردن نتايج وقرار دادن آن دريك جدول برای مقايسه ی سريع به تحلیل اجمالی داده های كیفی آن جدول خواهیم پرداخت .
- Simon Kirpal
- Wolfgang Witting
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 - 2تلفیق بیشتر آموزش فنی وحرفه ای در نظام های جامع يادگیری مادام العمر  :ارائه آموزش فنالی وحرفاله
ای به طور فزاينده ای به نظام های جامع ياددهی ويادگیری تبالديل شالده اسالت  .ايالن روش مسالايل مربالوط باله
پودمانی شدن برنامه ها و توانايی انتقال بین آموزش فنی وحرفه ای و ساير مسیر های آموزشی را ازبین می برد
 .همچنین اين می تواند همان توسعه ای باشد كه انتظار آن را داشتیم  .به تدريج تمايز بین نقش های تخصصالی
معلمان از لحاظ وظايف كاری خود  ،مسئولیت و الزامات شايستگی ازبین خواهد رفت .
 تمركز زدايی نظامهای آموزش و تربیت معلمالان ومربیالان  :در بسویاری از كشوورهای اروپوايي گورايشنظامهای آموزش و تربیت معلم ومربي به سوی تمركز زدايي مشاهده شده است و اين امر سبب ايجواد درجوات
باالتری از استقالل برای آنان مي شود .اين امر مستلزم برنامه ريزی  ،اجرا و همکاری در حوزه آموزشي است كه
متعاقبا فشار بیشتری برای معلمان فني و حرفه ای به دنبال خواهد داشت  .چنوین رشود فزاينوده ای در اسوتقالل
آموزشي بدان معناست كه سهامداراني مانند موسسات وسازمانهای گوناگون  ،مستقیما با فعالیت هوای موسسوات
آموزش فني و حرفه ای درگیر خواهند شد  .اين شبکه رو به رشود و همکواری دو جانبوه ،متوجوه موسسوات و
سازمانها واعضای آنها خواهد شد.
 - 4استاندارد سازی فزاينده و تخصص گرايی معلمان ومربیان فنی و حرفه ای در اروپا  :اعضای كشورهای
اروپايي كه از سوی بلگان(شهری در شمال ايتالیا) مورد حمايت واقع مي شوند  ،مرتبا و به طوور فزاينوده ای در
حال ايجاد چهارچوب های استاندارد ملي برای معلمان ومربیان فني و حرفه ای هستند  ،به عنوان مثال استاندارد
ها يي به منظوررشد برنامه درسي  ،حمايت آموزشي  ،ارزيابي مهارتها  ،مديريت محیط يادگیری ورشد حرفه ای
معلمان ايجاد شده اسوت  .چنوین اسوتانداردهايي بوا چهوارچوب هوای آموزشوي معلموان در ارتبواط هسوتند ،
چهارچوبهايي كه به هر حال اجباری يا قانوني بوده و با درجات متفاوتي از سوابق ملي مرتبط هسوتند .همچنوین
شرايط قراردادی الزم برای معلمان و مربیان فني و حرفه ای كه كامال در سراسر اروپا و جوامع اروپايي استاندارد
سازی شده و منطبق بر توانمندی ها و شرايط معلمان ومربیان است با عناصر كلیدی مرتبط و مصووب كمیسویون
مجمع و پارلمان اروپا در خصوص"بهبود كیفیت و كارايي معلمان ومربیان" مرتبط است .1
 - 1با درنظر گرفتن تجارب معلمان ومربیان و توانمندی های آنان بررسی جديدی د ر اروپا مشخص كرده است كه به معلمان ومربیان با سطح آموزشی پیشرفته
و تجارب حرفه ای باال ،به طور خاص ،برای آموزش ،آماده سازی و تسهیل فرايند يادگیری به طورفزاينده ای نیاز مبرم وجود دارد  .بنابراين  ،ابتدا معلمان
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 ويلیامز  ،كیم (  119ص ) در تحقیق خود صالحیت های حرفه معلمی را در  9مهارت و  71توانالايی
گروه بندی می كند  ،كه ما در اينجا به عناوين اين  9گروه اكتفا می كنیم  ،زيرا شرح كامل  71توانالايی در بخالش
ديگر گزارش آمده است :
 -طرّاحی و برنامه ريزی آموزشی

 -شركت در توسعه حرفه ای

 -ايجاد فضای يادگیری

 -آگاهی از دانش محتوايی

 -اجرا و اداره آموزش

 -استفاده از فنون و تكنولوژی

 -ارزيابی و ابال غ نتايج يادگیری

 -همكاری با همكاران و والدين

 تعمّق برآموزش ووارزيابیعالوه براين وی برای اثربخشی در عملكرد شغلی سه گروه عوامل معرفی كرده است  ،كه يكی از آنها
شايستگی های فردی است :
 -6شايستگی های فردی ( انگیزه ها ،مهارت ها ،دانش و نقش اجتماعی)
نیازهای شغلی ( وظايف ،نقش ها و كاركردها)محیط سازمانی ( اهداف ،سیاست ها و خط مشی ها و روش ها )ويلیامز رابطه اين سه گروه عوامل را با يكديگر به عنوان يك فرآيند پويا و مداوم توصیف كرده است .
 سانجی  ،سیما (  ) 117در بررسی تحلیلی در زمینه ی تولید « راهنمای طرح ريزی صالحیت »  6كه آن
را درقالب كتابی در  66فصل منتشر كرده است ؛ پس از بررسی مفهوم صالحیت و تفاوت آن بالا شايسالتگی  ،باله
ومربیان می بايست توانمندی های فنی و حرفه ای خود را به نحوی شايسته ارتقا بخشندتا آنها را برای آموزش مهارت های فنی و حرفه ای پايه و مرتبط با
كار توانمند سازد .دوم اينکه  ،توانمندی های آموزشي و اجتماعي مي بايست به عنوان ابزاری برای آسان سازی فرايندهای آموزشي وكار با نیروی جوان
وبزرگسال  ،به ويژه در پرورش ع ملکرد يکپارچه آموزشي ،تربیت و يادگیری مشاركتي استفاده شده وبه انتقال دانش به ساير افراد كمک كند.براساس يافته
های پژوهشي مي توان گفت :
الف -يک چهارچوب صالحیت مي بايست تايید و تصديقي بر اهمیت آموزش برای رشد توانمندی های شخصي و آموزش مادام العمر كارمندان و رشد
سازماني در موسسات و ساير مراكز آموزشي باشد.
ب -يک چهارچوب صالحیت مي بايست راههای متفاوت آموزش افراد و رشد توانمندی ها را دربر داشته باشد كه اين امر شامل آموزش تمام وقت ويا
آموزش مقطعي (خارج يا در محیط كار) است .وهمچنین آموزش غیررسمي ،آموزش در حین انجام كار و خود– آموزی را نیز در بر داردومعلمان در حمايت
ازتمامي گونه های آموزش ،نقشي مهم ايفا مي كنند.
- The Handbook of Competency Mapping
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تاريخچه صالحیت  ،بررسی مدل های پیشرفت صالحیت ( مثل چارچوب صالحیت فالردی لنكسالتر و مالاروتی
يوديوگ )  ،مسايل مربوط به آن مدل ها و ارتباط آنها با كیفیت و تعالی سازمان ها  ،به اين نتیجه رسیده است كه
بايستی سازمان ها مزايای استفاده از صالحیت ها را تشخیص دهند و خود متقاضی طراحی و اجرای آن باشالند (
تأكید بر تقاضامحوری صالحیت )  .وی پس ازتبیین مقاومالت هالا و توصالیه هالا  ،باله تشالريح انالواع مالدل هالای
صالحیت عمومی برای ايفای نقش رهبری در سازمان  ،مدل صالحیت برای منابع انسانی (  ، ) HRبالاالخره باله
طراحی مدل صالحیت رهبری برای صنايع خودرو در هند منجر می شود  .درزمینه تعريف صالحیت  ،سانجی به
نقل از كلمپ (  ) 6931يكی ديگر از تعريف های صالحیت را كه به طور گسالترده در میالان متخصصالان منالابع
انسانی به ويژه در محیط های كارخانه ای پذيرفته شده است  ،مشخصه اساسی يك فرد توصیف مالی كنالد كاله
منجر به عملكرد موثر و  /يا برتر در محل كار می شود و به نقل از پری (  ، ) 6991تعريف دقیق ترصالحیت را
پیشنهادات جمع بندی شده چند صد نفر از كارشناسان توسعه منابع انسالانی مالی دانالد كاله بالا حضالور در يالك
كنفرانس در موضوع صالحیت ها در سال  6991در ژوهانسبورگ به دست آمد  .وآن عبارت است از  :مجموعه
ای از دانش  ،مهارت و نگرش است كه بر بخش عمده ای از كار (نقش و يا مسئولیت) فرد تاثیر می گالذارد و در
ارتباط عملكرد بر روی شغل است كه می تواند با استانداردهای پذيرفتاله شالده انالدازه گیالری شالده و از طريالق
آموزش و توسعه بهبود داده شود .
سانجی ضمن پشتیبانی از تعريف اسپنسر و اسپنسر (  )699مبنی بر اينكه  « :صالحیت را مشخصه اساسی
فردی می دانند كه به طور معمول وابسته به معیار مؤثر توصیه شده ويا عملكرد برتر در موقعیت كاری است » ،
به تجزيه وتحلیل وتفسیر آن به شرح زير می پردازد :
"مشخصه اساسی" معنای شايستگی نسبی بخش عمیق و پايدار شخصیت فرد است كه می تواند رفتار را
در يك طیف گسترده ای از موقعیت ها و وظايف شغلی پیش بینی كند .
« به طورمعمول وابسته به » بدان معنی است كه مسبب يا پیش بینی كننده ی رفتار و عملكرد است .
همچنین  ،منظور از «معیار مؤثر توصیه شده » همان « صالحیت » است كه چگونگی انجام كاری به خوبی يا
ضعیف را به عنوان يك معیار خاص اندازه گیری يا استاندارد پیش بینی می كند .
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 انگیزه ها  :ويژگی هايی است كه يك فرد به طور مداوم درباره آن فكر می كند يا می خواهد و يا باعثعمل او می شود  .مثل رفتار نسبت به اقدامات خاص و يا اهداف به دور از ديگران  .حتی انگیزه در رانندگی ،
انتخاب جهت يا مسیر حركت و  . . .پنج نوع از انگیزه های صالحیت به شرح زير معرفی می كند :
 صفات وويژگی های فیزيكی وپاسخ سازگاربه شرايط ويا اطالعات. مفهوم خود و نگرش فرد  ،ارزش ها يا تصوير خود . دانش اطالعات فرد در مناطق محتوای خاص . مهارت و توانايی برای انجام وظیفه خاص جسمی يا روانی. ويجل  ،مولدر و كالینز(  ) 116مفهوم صالحیت در توسعه آموزش حرفه ای نظام های آموزش حرفه
ای را با هدف تجزيه و تحلیل انتقادی ازاين مفهوم توسط نويسنده های مختلف در چهار كشورانگلستان  ،فرانسه
 ،آلمان و هلند بررسی كردند  .تجزيه و تحلیل اين اظهارات به لحاظ نظری مهم ترين انتقادات در استفاده از
مفهوم صالحیت در كشور های باال محسوب شده است  .نظام های آموزش حرفه ای كه در اين چهار كشور
تحت پوشش اين مطالعه قرارگرفتند عبارتند از :
- 6صالحیت های حرفه ای ملی در انگلستان ،
رويكرد منطقه ای به يادگیری در آلمان ، 1 ETEDو بیالن صالحیت در فرانسه- 4پیاده سازی آموزش حرفه ای مبتنی بر صالحیت در هلند .
اين چهارنظام دراينجا نقاط كانونی مربوط برای ارزيابی انتقادی ازمفهوم صالحیت ارائه شده اند  .اين
بررسی شامل جنبه های گوناگون ازجمله عدم وجود يك تعريف منسجم ازمفهوم صالحیت و فقدان يك ارتباط
يك به يك بین صالحیت و عملكرد نیز می شود .
اين سه پژوهشگر با هدف استفاده موثر از خطوط راهنمای اصلی صالحیت ها درآموزش به جنبه های
اساسی زيرخطوط از قبیل  :اهمیت زياد مشاوره  ،گفتگوی مستمر بین دانش آموز و معلم  ،ضرورت عملكرد در
نوع شغل مورد مطالعه در پويايی آن است- ETED (Emploi Type Etudie dans SA Dynamique).
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تمرين و همچنین وظايف چند رشته ای دانش آموز برای غالب آمدن برآنها دست يافتند  .البته به طور كلی  ،از
فشار های با رويكرد اجتماعی -سازنده استقبال كرده اند  .زيرا شباهت میان صالحیت ها ی مورد نیاز برای
عملكرد موفق در جامعه (مانند يادگیری مهارت  ،همكاری  ،حل مسئله  ،پردازش اطالعات  ،مقابله با عدم
اطمینان  ،تصمیم گیری بر اساس اطالعات ناقص  ،ريسك ارزيابی) و توسعه صالحیت های مشترك (به عنوان
مترادف يادگیری اجتماعی  -سازنده) مارابه اضافه كردن صالحیت های ديگرهدايت می كند  ،زيراكه  ،دردرون
اين رويكردهای سازنده يادگیری  ،دوباره تنوع گسترده ای ازمفهوم سازی (درادراك) به وجود می آيد .
جدول  7اطالعات گويای مستخرج از تحقیق ويجل ،مولدر وكالینز ( ) 116است كه بدون تفسیرارائه می شود :

جدول  -1نقدهاي اصلي درباره استفاده از مفهوم صالحیت در توسعه ي VET
در كشورهاي منتخب عضو اتحادیه اروپا

بریتانیا

آلمان

فرانسه

هلند
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NQV ها به درستی مورد
استفاده قرار نگرفته اند
 آموزش اهمیت دارد  ،اين بر
طبیعت صالحیت كه افراد پايه
ريزی می كنند تاثیر می گذارد

 توسعه  VETمبتنی بر
صالحیت حوزه های يادگیری را
برموضوعات كالسیك ترجیح می
دهد :ترتیب برای دانش فراهم
شده توسط موضوعات ممكن
است گم شود

 با جداسازی ارزيابی،نامزدها
برمرورصالحیت موجودشان به
جای ايجاد يك صالحیت
جديد تمركز می كنند

 معنای آموزشی مدارس فنی و
حرفه ای در صورتی كه تمركز
بیش از حدی بر فعالیتهای حرفه
ای باشد ناديده گرفته خواهد شد

NVQ ها توسعه صالحیت را
پشتیبانی نمی كنند

 مفهوم حوزه های يادگیری
بدون مشاوره با محققان توسط
 KMKپیاده سازی شده است

 صالحیت به نشان دادن
موفقیت آمیز مهارتها وتوانايیها
كاهش يافته است
 صالحیت را نمی توان با
بیانهای ژنتیكی به دست آورد
 اگر كلید ومولفه های تولیدی
صالحیت شناسايی نشوند،
واحدها ممكن است نتوانند بین
افرادی كه ظرفیت آنها برای
اجرا درطیف وسیعی از
تنظیمات دريك حوزه شوند
شغلی قويا متناقض می باشد
تمايزقائل

ارتباط بین صالحیت و
عملكرد ضعیف است:
صالحیتهای مختلف می تواند
عامل عملكرد موثر باشند؛ با
ارزيابی عملكرد نمی توان به
طور خاص آن را به
صالحیتهای مشخص منتسب
كرد .استفاده ژنتیكی از
صالحیت تضمین نمی كند كه
صالحیت در يك زمینه را به
راحتی بتوان به زمینه ديگر
انتقال داد

 هیچ تعريف مناسبی از
صالحیت اقدام وحوزه يادگیری
توسط  KMKوجود ندارد
 توضیحی درباره نحوه امكان
شناسايی زمانی كه هدف
صالحیت محقق شده است
وجود ندارد
 مشكالت در شناسايی دستاورد
آموزشی و توسعه استانداردهای
آموزش

معلمان مدارس فنی وحرفه ای
درشناسايی ايده های اصلی
رويكردحوزه يادگیری مشكل
دارند ،آنها زمان كافی برای
آماده سازی مفهوم يا جايی كه
برای پیاده سازی آن پشتیبانی
می كنند ندارند .برخی ازهدف
هاتنها پس ازآموزش حرفه ای
ديده می شوند ،كه به معنای
فقدان يك ارزيابی واقعی در
جريان  VETاولیه است.
آزمايشها در  VETكه شركای
اجتماعی مسئول آنها هستند
بر دانش و مهارتها متمركز می
باشد ،نه بر صالحیت

 عدم توانايی واعتبار
تحلیلگران  ETEDدر
ارزيابی صالحیت افراد

 دانش ،مهارتها و رويكردها در
ساختارصالحیت مبتنی برشايستگی
تقسیم شده اند

 عملكرد ارزيابی شده در
زمینه های حرفه ای شبیه
سازی شده :تضمینی بر اين
نیست كه همین فرد در يك
زمینه حرفه ای واقعی نیز
صالحیت خواهد داشت

 نقش دانش با حركت صالحیت
كمتر ارزيابی می شود
 موانع در تلفیق جايگاه موضوعات
عمومی مانند زبانها و دانش است

 نگرانی ازاينكه تسلط بر مهارت
 پوشه كارها در  bilanاغلب های اساسی كاهش خواهد يافت
به تايیديه های مدرسه و
 ارزيابی گرانتر
 VETاشاره دارند ،و كسب
اطالعات غیررسمی درباره
 مفهوم را نمی توان به راحتی در
صالحیت رادرنظرنمی گیرند
سطوح پايینتر يادگیری فنی و حرفه
ای مورد استفاده قرار داد
 برای ارزيابی ،اصوال تستها
به جای ابزارهای ادراكی مورد
 به علت تاكید عمده برمربیگری،
استفاده قرار می گیرند ،كه می
دانش آموزان درباره فقدان اطالعاتی
توانند تمركز توسعه ای
كه از معلمان دريافت می كنند
قويتری داشته باشند
معترض می شوند
 مديريتها ،كارفرمايان ،مديران
 آموزش مبتنی بر صالحیت به
دركی از نتايج bilan
مفاهیم جديد سازماندهی مدرسه نیاز
كاركنانشان به دست می آورند
دارد ،بسیاری از قوانین هنوز برنامه
های آموزشی راساختاربندی می كنند

به علت تفاوتهای درونی در
اگر افرادی از centre de
فرايند آموزشی ،برنامه های
 bilanاطالع كافی درباره
آموزشی تقاضامحورويادگیری
شغل ويژه منتخب نداشته
خود مسئوالنه وخودمديريت
باشند ،نخواهند توانست
ارزش صالحیتهای موردنیاز شونده ،گامهای دانش آموزان
را ارزيابی كنند .عمدتامراكز ازطريق برنامه ها به طور فزاينده
ای متغیرمی باشد ،كه منجر به
زمان كافی برای مطالعه
مشكالتی در طراحی مسیرهای
جامعی از بیوگرافی فردی
برای توسعه صالحیت می شود
كه خواهان  bilanاست
.علت فقدان نمونه های خوبی از
ندارند
موارد موفق قوی  VETمبتنی بر
نامزدهای  bilanبا
پورتفولیو مخالفت می كنند صالحیت و رفتار تبلیغاتی در
زيرا درك درستی از محتوای صالحیت مربوط به  VETاست
آن ندارند
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 ام سی ايوی 6و همكاران (  ، ) 111در پژوهش تحت عنوان طراحی مدل شايستگی برای متخصصان
منابع انسانی مدلی از شايستگی ها را پیشنهاد داده اند كه شامل سه عنصر می باشد  -1 :خصوصیات و انگیزه ها
(سازگاری  ،احترام به افراد  ،صداقت و وفاداری  ،ريسك پذيری  ،عزت نفس )  -2 ،مهارت ها ( ارتباطی ،
شناختی  ،همكاری و مشاوره ای )  - ،دانش ( امور مالی  ،حسابداری  ،آمار  ،اقتصاد  ،رفتار سازمانی  ،سیستم
اطالعات منابع انسانی و برنامه ريزی منابع انسانی ).
 وينترتون  ،ال وهمكاران( ) 111مثال ديگر درسطح اتحاديه اروپا را ساخت چارچوب شايستگی
( ECVETسیستم اعتباری اروپايی برای  ) vetو ( ECTSانتقال اعتبار در سیستم آموزش عالی اروپا)

4

معرفی می كنند  .هدف در اينجا دستیابی به افزايش همكاری و هماهنگی در آموزش های حرفه ای آموزش
عالی توسط ايجاد مجموعه ای از سطوح مرجع است كه فرم پايه ای برای  ECVETو  ECTSمی باشد  .به
عنوان سطوح مرجع بايد شرايط پیامدهای يادگیری  ،نشانه شناسی دانش  ،مهارت ها و شايستگی ها ی توسعه
داده شده تشريح شود .
 آشن -هاگن  ،اف و گروب  ،ان  ،دبلیو (  5) 111به نقل از وی نرت ( ) 116تفاوت رويكردهای
نظری نه به شايستگی بلكه به  « :توانايی عمومی شناختی  ،مهارتهای تخصصی شناختی  ،مدل شايستگی-
عملكرد  ،مدل اصالح شده شايستگی  -عملكرد (يا مدل قابلیت تغییر عملكرد )  ،اقدام با انگیزه تمايالت ،
عینی و ذهنی خود مفهومی  ،شايستگی عملی  ،شايستگی های كلیدی و فرا شايستگی ها » را نشان می دهد .
مفهوم شايستگی كه در مطالعه امكان سنجی پیزا – آموزش وتربیت حرفه ای 6استفاده شد شامل شايستگی
شناختی (دانش)  ،شايستگی عملی (مهارت)  ،شايستگی اجتماعی و خود شايستگی بود .

1

- Mc Evoy
- Winterton et al., 115
))- ECVET (European Credit System for VET(Vocational Education and Training
4
- ECTS (European Credit Transfer System in Higher Education).
5
- Achten-hagen , 115
6
- PISA-VET
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 بروجیا و استاورس (  ) 11در مطالعات خود نوع ديگری از صالحیت ها كه معلم های فنی و حرفه
ای نیاز دارند و به صالحیت های مفهومی يا ضمنی تعبیر می شوند را معرفی كردند  .اين صالحیت ها از
طريق تجربه حاصل می شوند .داشتن صالحیت های ضمنی كه از طريق تجربه قابل دسترسی است برای معلم
های فنی و حرفه ای امر بسیار مهمی محسوب می شود .صالحیت های ضمنی بخش های اجتماعی و زمانی
دنیای كار را به ما معرفی می كنند .اين نوع صالحیت ها معموال در خارج از محیط تحصیالت و آموزش های
رسمی به دست می آيند و از طريق فرايندهای آموزشی غیررسمی و يا حتی از طريق تجارب كاری حاصل می
شوند .حتی اگر بخواهیم اين نوع صالحیت ها را درآموزش های اولیه معلمان بگنجانیم بازهم ازفردی به
فردديگرتفاوت هايی راخواهیم ديد .اين تفاوت ها حاصل نوع متفاوت زندگی های فردی وتجارب فردی بوده
است كه آن ها پشت سرگذاشته اند .بنابراين بادونوع صالحیت روبرو هستیم  :صالحیت های فردی و
صالحیت های جمعی. 1
 -1در سراسر دنیا معیارهای بیشماری برای معلم بودن وجود دارد كه تعیین كننده صالحیت های معلمان خواهند بود .اين معیارها اغلب به انواع معلم ها
اشاره دارد و بعضی ها هم ويژه گروه خاصی از معلمان طراحی شده اند و گروهی ديگر نیز به موضوع مورد تدريس معلمان می پردازند .هر يك از اين
معیارها به معرفی صالحیت های معلمان می پردازند .بیا نیه های مشترك المنافع محتوای واحدهای درسی را معرفی می كنند اما بدون در نظر گرفتن رشته
خاص تحصیلی .تنها شاخه و رشته تحصیلی كه محتوای تدريس جداگانه ای برايش در نظر گرفته اند آموزش فنی و حرفه ای بوده است.
از نظر بسیاری از كشورها يافتن جايگزين های با صالحیت الزم به جای بازنشستگان مشكل است .در اين جور مواقع رقابتی بین موسسات آموزشی و
صنايع به وجود می آيد .زيرا برخی از افرادی كه واجد صالحیت های الزم برای معلمی هستند در صنايع مشغول به كارند .البته اين مشكل اخیرا حل شده
است زيرا با توجه به بحران های اقتصادی موجود و تعطیل شدن صنايع مختلف  ،كشورها بايد از اين فرصت طاليی استفاده كنند و معلم ها و مربیان را به
مدارس و مراكز آموزش فنی وحرفه ای بازگردانند .يك چالش ديگری كه در اين زمینه وجود دارد اين است كه بايد ضمانت شود كه معلم ها و مربیان از
آخرين تغییرات پیش آمده در دنیای كار مطلع خواهند شد .با اينكه مدرك مستند در اين زمینه كمیاب است اما برخی ادعا می كنند كه داشتن تجربه
كاريمرتبط بسیار مفید خواهد بود .زيرا اين امر زمینه را برای آنان فراهم می كند و اعتماد به نفس آن ها را برای حرفه شان باال خواهد برد .تجربه كاری در
ظاهر اين طور به نظر می رسد كه تاثیر چندانی بر تدريس نخواهد داشت اما در واقع ذات و كیفیت اين تجربه بسیار مهم تر از طول مدت آن است.
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1

ب روجیا و استاورس در تحقیق خود در باره بسیاری از كشورها كه با كمبود معلم و مربی در زمینه آموزش
فنی و حرفه ای مواجه هستندو اين كمبود را شامل بسیاری از موسسات می داند ؛ از طرفی يادآور می شود :
سن نیروی كاری كه هم اكنون در بازار كار هستند به سن بازنشستگی نزديك می شود  ،بايد راه حلی برای اين
مشكل پیدا شود  .برخی از معلم ها و مربیان نیز تسهیالت و شرايط الزم را برای تدريس ندارند زيرا تجربه
اندكی در دنیای كار دارند  .لذا در بسیاری از كشورها بايد مربیان و معلمان را تشويق كنند و همچین فرصت
های مناسب اقتصادی را برای آنها فراهم كنند .اگر برخی از معلم ها و مربیان در موسسه به صورت نیمه وقت
كار كنند و بقیه وقت خود را در محیط كاری بگذرانند  ،می توانند به راحتی شرايط محیط كاری را به آموزش
فنی و حرفه ای انتقال دهند  .مربیان كارورزان در شركت ها و موسسات مختلف نیز بايد نقش آموزشی خود را
به ياد بیاورند و آن را به خوبی اجرا كنند تا بتوانند دانش آموزان را از هر دو جنبه نظری و عملی آماده كنند .
بايد مبادله و مشاركت میان موسسه های فنی وحرفه ای مورد تشويق قرارگیرند تا از اين طريق پرسنل فنی
وحرفه ای درصنايع و محیط های كاری وقت بگذارند تا علم و دانش خود را بتوانند به روز كنند  .سنجش
وارزيابی دانش آموزان فنی و حرفه ای بهتر است با استفاده از همان استانداردهای بین المللی انجام شود.
 ارات (  ) 11با بررسی روی يك نمونه بیش از  111نفری كارگران  ،متوجه شد كه  ،تنها  ٪ 3از آنالان
وقت خود را در يادگیری يك مهارت جديد در حال توسعه صرف می كنند ؛ درحالی كه حتی از زمان استراحت
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خود صرف بدست آوردن شواهدی از توانايی های موجود می كنند  .بنابراين  NVQدر هالدف اصاللی خالود باله
عنوان يك ابزار اندازه گیری برای حمايت از توسعه و احالراز شايسالتگی بالا شكسالت مواجاله شالده اسالت  .وی
تاريخچه  NVQرا اينگونه توضیح می دهد  :در سال  6931در انگلستان رويكرد جديدی به  VETمعرفی شد ،
كه در درجه اول برروی صالحیت مبتنی بالر پیامالدها تأكیالد داشالت  .صالالحیت هالای حرفاله ای را كاله در زيالر
چارچوب جديد ايجاد شد به عنوان صالحیت های حرفاله ای ملالی ( 1)NVQشالناخته شالدند .مشخصاله اصاللی
 NVQ sاين است كه آنها درقالب پیامدها  ،ارائه و سنجش تعريف شده اند و نه در شرايط فرآيند يالادگیری كاله
منجر به ايجاد آنها شده است .
وينترتون  ،آل و همكاران (  ) 111تالش كردند كه نشان دهند انتقادات اصلی درباره استفاده از مفهوم
شايستگی ( ) Competenceدر اتحاديه اروپا است .البته در اين گزارش  ،تمركز برروی كشورهای  :انگلستان
 ،آلمان  ،فرانسه و هلند است ( جدول . ) 7
پس ازاينكه  NVQ sبرانتقادات ومسايل متعدد فائق آمد خود را معرفی كرد  .مناسب ترين و بیشترين
انتقادهای اشاره شده از  NVQ sصرفا بخاطرتمركز آن بر رويكرد پیامد -محور است  .البته میان فرآيندهای
يادگیری و ارزيابی در  NVQتمايز دقیق و ارتباط وجود دارد  .به عنوان  NVQتمركز كردن در سنجش  ،آن را
از عناصر ديگر مانند چگونگی  ،محل و طول مدت يادگیری خارج می كند (اسمیترز . ) 11 ،
تمركز كردن  NVQروی سنجش و آنهم فقط با توجه به بخشی از محتوا ورها كردن ساير بخش های
اصلی  ،مثل  :اهداف  ،روشها و ارزشیابی سبب عیب جويی از آن شده است .
باتوجه به اهمیت يادگیری  ،اين عیب جويی ها برطبیعت شايستگی ايجادشده در افراد تاثیر می گذارد
(ارات  ، 6994 ،گیتس  114 ،؛ رو آل و همكاران . ) 111 ،
با تمركز تنها در سنجش و نه در فرايند يادگیری  ،اينچنین استدالل شده است كه واقعا نمی توان
صالحیت های جديدی را برای كارگران ايجاد كرد .

- National Vocational Qualifications
- Smithers, 11
- Eraut, 1994, Gates, 114; Roe et al., 116.
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اسمیترز منتقد چنین اظهارداشته است كه  :بهترين حالت معتبر شناختن  NVQ sقبل از يادگیری در
محیط كاراست (اسمیترز  .)647p. ، 6999 ،هرچند اين كار فقط در سنجش متمركز شده است  ،با اين حال
درتوانايی  NVQدراهمیت عمل برحق مشروع كارگران باصالحیت برتر ترديد وجود دارد.
عالوه بر اين  ،چون  NVQهم به لحاظ ' شايستگی ' بیرونی  ،هم كاربرد درونی مورد انتقاد قرار گرفته
است ؛ شايستگی  ،به نمايش موفقیت در مهارت ها و توانايی ها تنزل می يابد ( ارتل ،

 .1) 11چنین

استدالل شده است كه « شايستگی » نمی تواند به وسیله توصیفات عمومی محدود شود .فقدان كلید برای
توصیف كردن  ،ممكن است تفاوت قطعات تولیدی تخصصی واحد ها مشخص نشود و به تبعیض قائل شدن
بین افراد ی منجرشود كه ظرفیت عملكردشان در طیف گسترده ای از تنظیمات در درون هرمنطقه شغلی به
شدت متضاد است (گیتس  . ) 114 ،اين بدان معناست كه دو نفر ممكن است قادرباشند به خواسته های
واحدهای خود در  NVQبرسند اما هنوز عملكردشان درشغل مربوط تفاوتهايی با يكديگر داشته باشد  .هر
چند عملكرد های متفاوت در زمینه های گوناگون شغلی را می توان با همان توصیفات عمومی تشريح كرد ،
اين لزوما به اين معنی نیست كه شايستگی يا مشابه همین زمینه مسئول است.
استفاده از توصیفات عمومی تضمین نمی كند كه شايستگی در يك زمینه می تواند به آسانی به زمینه
ديگری قابل انتقال باشد ( ارات . ) 11 ،
عالوه براين  ،با اجرای شايستگی در NVQsيك مساله عملی نیز وجود دارد وآن اين است كه صالحیت
های حرفه ای با فرصتهای موجود در محل كار همراستا نیستند
 مك كاسلین و پاركس (  ) 11به اين نتیجه رسیدند كه  :معلم آموزش فنی و حرفهای قرن  6ام
بايد بتواند با انواع بسیاری از دانش آموزان ارتباط برقرار كند .درمقابل از دانش آموزان آنها انتظار داشتند به
لحاظ مهارت های فنی و آكادمیك در سطوح باالتری عمل كنند .همچنین الزم است كه آنها بتوانند به صورت
تحلیلی استدالل كنند  ،مشكالت پیچیده را رفع كنند و اطالعات و دادهها را جمع آوری و پردازش نمايند  .آنها

1

- Ertl , 11
- Gates , 114 , p. 15
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نتیجه مطالعات برونینگ و همكاران  ،ون گلینسكی  ،كمیسیون ملی آموزش آينده آمريكا و دارلینگ -هاموند را
در باره تربیت معلمان با تأكید برمعلمان فنی وحرفه ای به شرح زير نقل كرده اند :
 برونینگ و همكاران ( ) 116دريافتند كه حركت اصالحی تأثیر مهمی بربرنامههای آموزش پیش ازخدمت و ضمن خدمت معلمان داشته است  .اين اصالحات  ،تلفیق آموزش آكادمیك و حرفهای ،طراحی
تكالیف آموزشی معنادار و مبتنی بر مسائل دنیای واقعی ،پیشبرد يادگیری دانش آموز ،استفاده از فناوری،
آموزش كار تیمی و مهارت های گروهی ،تغییر نظارت مداوم ،و ايجاد مهارت های رهبری را دربرمی گیرد .
ون گلینسكی ) 111(6نیزدريافت كه تمرينات كالسی معلمان برموفقیت تحصیلی فراگیران تأثیرفوقالعادهای دارد .همچنین زمانی كه دانش آموزان ماهردرانجام تجربههای عملی دركالس درس،برای ايجاد
مهارتهای سطح باالوتفكرونیزكاربا افرادخاص آموزش می بینند میزان موفقیت تحصیلی آنها افزايش می يابد.
 كمیسیون ملی آموزش آينده آمريكا ( )6991گزارش داد كه ساالنه بیش از  11111نفر با مدركهایاضالطراری و يا زير استانالدارد به تالدريس رو میآورند .از میان معلمان جديداالاستخدام  %6 /1 ،فاقد مدرك
هستند و  %64/9مدرك های موقتی يا اضطراری دارند .گذشته از اين % 1 ،همه معلمان مقطع متوسطه
تخصصهای اصلی يا فرعی در حوزه اصلی مورد تدريس خود ندارند.
 دارلینگ -هاموند (  )699نتیجه ای كه از خالصه كردن بیش از  611تحقیق درباره تدريس معلمانگرفت اين بود كه  :معلمان آماده از كارآيی بیشتری برخوردار هستند و دانش آموزان آنها نیز نسبت به دانش
آموزانی كه معلمان آنها از آمادگی كامل برخوردار نیستند موفقیت تحصیلی باالتری كسب میكنند.
از نتايج تحقیقات مك كاسلین و پاركس (  ، ) 11برونینگ و همكاران ( ، ) 116ون گلینسكی () 111
 ،كمیسیون ملی آموزش آينده آمريكا ( )6991و دارلینگ -هاموند (  )699می توان استنباط كرد كه  :اوال -
معلمان فنی وحرفه ای قبل از شروع كارخود درمدارس فنی وحرفه ای  ،بايستی صالحیت های حرفه معلمی را
كسب كرده باشند كه بتوانند دانش آموزان خود را به اهداف موردانتظار برسانند  .دوم – همه ساله معلمان شاغل

Wenglinsky
Darling-Hammond
Darling-Hammond

1

16

فصل دوم – ادبیات تحقیق (  -پیشینه پژوهشی )

را از لحاظ صالحیت های عمومی و تخصصی در ابعاد گوناگون مورد ارزيابی قرار دهند و پس از آنكه ضعف
های آنها در زمینه ای مشخص شد  ،از طريق آموزش ضمن خدمت آن ضعف ها را به قوت تبديل نمايند .
در همان گزارش كاسلین و پاركس (  ) 11در باره « نتايج تحقیقات مانك  ،درورا و اندرسون  ،كه به
ترتیب تحقیق طولی مانك  ،مرور تحلیلی برتحقیقات ديگران توسط درورا و اندرسون وتفاوت های میان شیوه
آماده نمودن معلمان آموزش حرفهای و معلمان آموزش عمومی و نیز بررسی برنامه بیش از  411دانشگاه كه
آموزش ضمن خدمت معلمان فنی وحرفه ای را به عهده دارند توسط لینچ »  ،می نويسند :
 در بررسی دادههای تحقیق طولی روی جوانان آمريكايی دريافت  ،معلمانی كه عالوه بر موضوعتخصصی خود  ،دروس علوم تربیتی نیز تدريس می كردند نقش مثبتی در موفقیت دانش آموزان داشتند  .در
واقع  ،سواد معلمان در دروس علوم تربیتی غالباً نقش بیشتری در موفقیت دانش آموزان داشت تا سواد آنها در
دروسی كه در آن تخصص يا تأكید داشتند( مانك . 6 )6994 ،
 درورا و اندرسون (  )693نیز بیش از  11تحقیق مربوط به آموزش علوم را بازنگری نمودند ودريافتند كه ارتباط مثبتی میان موفقیت دانش آموزان در درس علوم و پیشینه معلمان در دروس تربیتی و علوم
وجود دارد ( همان  ،صص  6و

).

 تفاوتی كه میان شیوه آماده نمودن معلمان آموزش حرفهای و معلمان آموزش عمومی وجود داشت ،اين بود كه تا سالیان سال معلمان آموزش حرفهای قبل از استخدام بايد چند سال تجربه كار در حرفه يا شغلی
خارج از كالس درس داشتند  .لینچ ( )6991اظهار داشت در سطح ايالتی طرحهايی برای ارائه مدرك در حوزه
های آموزش حرفه و صنعت و نیز مشاغل بهداشتی وجود دارد كه به افراد واجد مدرك ديپلم يا معادل آن  ،و
دارای تجربه شغلی زياد ( از

تا  9سال) مجوز تدريس میدهد .بروانینگ ،اسكنلن ،ادز ،دهیتال ،شااو و لییو

4

( ) 116دريافتند كه ارائه مدرك به معلمان بر اساس تجربه يا توانايی شغلی همراه با مقاله و نیز نمره آنها در
آزمون صورت میگیرد .همچنین بروانینگ و همكاران گزارش دادند كه كسب حداقل /1 GPAبرای ورود
برنامه گواهی معلمان در بیش از  %19برنامه ها ضروری است.
Monk
Drura & Anderson
Lynch
Bruening, Scanlon, Hodes, Dhital, Shao, & Liu
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 لینچ ( )6991اصول دهگانهای را برای ارتقا كیفیت تربیت معلم فنی و حرفهای تعريف كرده است ايناصول ( كه توسط نگارنده خالصه شده ) عبارتند از:
هیئت علمي دانشکده :
- 6دانشجويانشان را به عنوان يادگیرندگان مادام العمر بشناسند .
نظريه و عمل ،مسائل علمی و آموزش  ،آموزش حرفهای و موضوعات فكری و نظريه يادگیری را باآمادهسازی نیروی كار تلفیق نمايند.
فلسفه،پژوهش ،تمرين مؤثر و استفاده ازروشهای در آمادهسازی نیروی كار و توسعه را درك كنند.مدیریت دانشکده :
- 4از اصول تربیت پويا ،نظريه يادگیری پايه و كارورزی مناسب در تربیت جوانان استفاده میكند.
- 1برای ترغیب دانشجويان به مشاركت و فرايند دمكراتیك  ،در يادگیری جامعه محلی مشاركت نمايد.
برنامهها :
- 1پويا و مبتنی بر تغییر تهیه شوند .
- 7از طريق فرايند محیط كار ،فناوری ،آموزش حرفهای و پداكوژی ،تجارب بالینی اجرا شود.
- 3انعكاس دهنده تنوع فرهنگی باشد .
كالجها و دانشگاهها متعهد هستند
- 9سطح كیفی باال و منابع مناسب را برای دانشجويان فراهم سازند.
- 61مهمترين اولويت را به آمادهسازی معلمان فنی و حرفهای اختصاص دهند( همان  ،صص  1و .) 1
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جدول  -8انواع گروه بندی صالحیت های حرفه ای معلمان فنی وحرفه ای از دیدگاه پژوهشگران
ج – بخش پیشینه پژوهش های خارجی
سطح حیطه یاالگو

صالحیت/استاندارد

مهارت /وظایف

توانایی  /نشانگر

همکاران ()2119

عنوان صالحیت ها و شرح نمونه ای از
حیطه ها  ،مهارت ها  ،توانایی ها ( نشانگرها ) یا ویژگی ها
61وظیفه :كار گروهی  ،پروژه محوری ،نتیجه محوری ،راهنمای فراگیرو ...و64توانايی

 .1دیتریش ،
جوآخیم و

ویژگی

منبع حقیقی
(پژوهشگر ،
نویسنده  )،یا
منبع حقوقی
وسند

گروه بندی برحسب :

11

6

14

تدريس ،كارتحت فشارروانی ،ايفای نقش :كارگر ،روانشناس ،میانجی ،پیام دهنده،
تكنسین  ،يك متخصص و ...مواجهه فراگیران با مسايل شغلی وحرفه ای ،استفاده ازروش
های نوين حوزه ها  :حرفه ای وشغلی ،اخالقی  ،تربیتی  ،اجتماعی  ،پیشرفت و نوآوری
معلمان بايدآموزش را كوتاه تر ،سريعتروهدفمندتركنند ،تلفیق بیشترآموزش فنی وحرفه

.2کرپال،سيمون و
وايتينگ ،ولفگانگ

ای در نظام های جامع يادگیری مادام العمر،تمركز زدايی نظامهای آموزش وتربیت معلمان
ومربیان ،استانداردسازی وتخصص گرايی معلمان ومربیان فنی وحرفه ای ،رسیدن معلمان

5

به سطح پیشرفته  ،حذف پودمانی شدن برنامه ها و درنتیجه هموارشدن توانايی انتقال

()2119

بین آموزش فنی وحرفه ای و آموزش های عمومی ونظری .
 .ویلیامز  ،كیم
( )2119

طرّاحی و برنامه ريزی آموزشی ،اجراواداره آموزش ،تعمّق برآموزش وارزيابی ،شركت در
توسعه حرفه ای  ،آگاهی از دانش محتوايی  ،استفاده ازفنون وتكنولوژی  ،همكاری با

11 9

همكاران ووالدين ،
در مطالعه « توسعه شايستگی های مورد نیاز مديران و رهبران » شايستگی ها ی اثربخشی

 .4بویاتزیس

مديران را در سه گروه هوشی شامل  :شايستگی های هوش شناختی ،شايستگی های

( )2112

هوش عاطفی و شايستگی های هوش اجتماعی.
عوامل اثربخشی در عملكرد شغلی  -6 :شايستگی های فردی( انگیزه ها ،مهارت ها،

 .5ویلیامز،ک .م

دانش و نقش اجتماعی)  -نیازهای شغلی(وظايف ،نقش ها و كاركردها) - ،محیط

()2112

سازمانی (اهداف ،سیاست ها و خط مشی ها  ،روشها و رابطه اينها را با يكديگر به عنوان
يك فرآيند پويا ومداوم .
واجداطالعات تخصصی به روز  ،توانا درراهنمايی فراگیران نسبت به نیازهايشان  ،ارتباط
برنامه ها وتغییرات آن را درمقايسه با محیط های كار برای فراگیران مشخص كنند  .شبیه

 .6كارتادینیتا
()2112

4

4

سازی محیط كار درمدرسه برای آشنايی فراگیران  ،آمادگی معلمان برای آموزش حرفه ای
به فراگیران در دوره كارآموزی  ،استفاده از تكنیك های مدرن مثل  ITدرتدريس  ،تولید
وسايل آموزشی مناسب برای يادگیری بهتر يادگیرندگان  ،بايد آمادگی ادامه تحصیل
درخود ايجاد كنند .
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ادامه جدول  -8انواع گروه بندی صالحیت های حرفه ای معلمان فنی وحرفه ای از دیدگاه پژوهشگران
ادامه ج – بخش پیشینه پژوهش های خارجی
سطح /حیطه یاالگو

صالحیت/استاندارد

مهارت /وظایف

توانایی  /نشانگر

ویژگی

منبع حقیقی
(پژوهشگر ،
نویسنده  )،یا
منبع حقوقی
وسند

گروه بندی برحسب :

1

1

1

عنوان صالحیت ها و شرح نمونه ای از
حیطه ها  ،مهارت ها  ،توانایی ها ( نشانگرها ) یا ویژگی ها

صالحیت مجموعه ای ازدانش ،مهارت ونگرش است كه برنقش ويا مسئولیت فردتاثیر
 .7سانجی ،
سيما()2007

میگذاردوبا عملكردمرتبط است .با استانداردهاقابل اندازه گیری است وازطريق آموزش
وتوسعه بهبود می يابد ويژگی های فیزيكی  ،ارزش ها ونگرش فرد ،دانش و اطالعات
فرد ،مهارت ها و تونايی های فرد
مشاوره (گفتگوی مستمر بین دانش آموز و معلم)  ،ضرورت عملكرددر تمرين و همچنین

 .2ویجل ،
5

مولدر و

كمك به وظايف چند رشته ای دانش آموز برای غالب آمدن برآنها ؛ مهارت آموزی ،

5

همكاری  ،حل مسئله  ،پردازش اطالعات  ،مقابله با عدم اطمینان  ،تصمیم گیری درحالت
ريسك  ،توسعه صالحیت های مشترك (به عنوان مترادف يادگیری اجتماعی  -سازنده) .

كالینز()2116

وی انواع شايستگی های حرفه ای را  :توانايی عمومی شناختی ،مهارتهای تخصصی

 .9آچن -هاگن
 ،اف و گروب ،

شناختی ،مدل شايستگی -عملكرد  ،شايستگی عملی  ،شايستگی های كلیدی  ،فرا

11

شايستگی ها  ،شايستگی شناختی (دانش)  ،شايستگی مهارتی  ،شايستگی اجتماعی وخود

ان دبلیو()2115

شايستگی توصیف میكند
مدل شايستگی ها شامل سه عنصر -1 :خصوصیات و انگیزه ها (سازگاری ،احترام به

 .11ام سي ایووي
4

و همکاران

1

( )2115
 .11كورت و
همکارانش

2

( )2114
 .12بروجیا و
استاورس()2112
.1انجمن
نظارت وبرنامه
ریزي آمریکا
) 11 ( ASCD

4

1

1

4

6

افراد ،صداقت و وفاداری ،ريسك پذيری ،عزت نفس) -2 ،مهارت ها ( ارتباطی ،شناختی،
همكاری و مشاوره ای) - ،دانش ( امور مالی ،حسابداری ،آمار ،اقتصاد ،رفتار سازمانی،
سیستم اطالعات منابع انسانی و برنامه ريزی منابع انسانی).
صالحیت برای شخصی كه می خواهد معلم شود  ،دانش و اطالعات در همان رشته و
زمینه ای است كه می خواهد تدريس كند  .برای تبديل شدن به يك معلم ثابت مربیان
اولیه بايدصالحیت درحديك دوره لیسانس ويك دوره سه ساله تحصیل وموفقیت
دررشته مربوطه داشته باشند.
نوع ديگری از صالحیت ها كه از طريق تجربه حاصل می شوند.ومعلم های فنی و
حرفه ای نیاز دارند به صالحیت های مفهومی يا ضمنی تعبیر می شوند  .دو نوع ديگر
صالحیت ها عبارتند از  :صالحیت های فردی و صالحیت های جمعی .مطلع ازآخرين
تغییرات دردنیای كار
ويژگی های معلمان مؤثر در قالب صالحیت های  :فردی  ،مديريت وسازمان دهی كالس
درس  ،سازمان دهی آموزش  ،اجرای تدريس  ،نظارت وارزيابی پیشرفت همراه انواع
نشانگرها شناسايی و اجرا می شود ( نقل ازاحمدی . ) 31 ،

11

فصل دوم – ادبیات تحقیق (  -پیشینه پژوهشی )

جدول  -8گروه بندی صالحیت های حرفه ای معلمان فنی وحرفه ای از دیدگاه پژوهشگران
ادامه ج – بخش پیشینه پژوهش های خارج

سطح /حیطه یاالگو

صالحیت/استاندارد

مهارت /وظایف

 .14جیب ()2112

ویژگی
توانایی  /نشانگر

منبع حقیقی
(پژوهشگر ،
نویسنده  )،یا
منبع حقوقی
وسند

گروه بندی برحسب

عنوان صالحیت ها و شرح نمونه ای از
حیطه ها  ،مهارت ها  ،توانایی ها ( نشانگرها ) یا ویژگی ها

كسب آمادگی های پیش از تدريس  ،تعیین روش شروع وخاتمه  ،برقراری ارتباط بین
مدارس و بازار كار  ،ايجاد جذابیت برای فراگیران  ،بايد حد اقل لیسانس داشته باشند ،

2

تلفیق آموزش آكادمیك وحرفهای،طراحی تكالیف آموزشی معنادارو مبتنی بر مسائل دنیای
 .15برونینگ و
همکاران ()2111

واقعی ،پیشبرد يادگیری دانش آموز ،استفاده ازفناوری،آموزش كارتیمی ومهارتهای گروهی
2

5

،تغییر نظارت مداوم ،وايجاد مهارتهای رهبری راشامل می شود افرادواجدمدرك ديپلم
يا معادل آن ودارای تجربه شغلی زياد (از تا  9سال) مجوزتدريس دارند ( لینچ )6991 ،
ين افرادپس ازارائه مقاله و كسب حداقل  /1از آزمون GPAمجازند .
تأكید برتمرينات كالسی  ،ايجاد مهارتهای سطح با الدرفراگیران برای كسب موفقیت
دربازاركار.كسب صالحیت های حرفه معلمی قبل از شروع رسمی كار  ،رساندن دانش

.16كاسلین
وپاركس
( ) 2112به نقل از

آموزان به اهداف  .تربیت يادگیرندگان مادام العمر  ،تلفیق  :نظريه و عمل ،مسائل علمی و
آموزشی  ،آموزش حرفهای و موضوعات فكری و نظريه يادگیری با آماده سازی نیروی

1

كار  .فلسفه  ،پژوهش ،تمرين مؤثر و استفاده ازروشها در آمادهسازی نیروی كارو توسعه
را درك كنند .از اصول تربیت پويا ،نظريه يادگیری پايه و كارورزی مناسب در تربیت

لینچ ()1996

جوانان استفاده میكند .از طريق فرايند محیط كار ،فناوری ،آموزش حرفهای و پداكوژی،
تجارب بالینی اجرا شود.
تسلط بردروس تخصصی فنی وحرفه ای  ،تسلط بردروس علوم تربیتی .

 .11مانک()1994
 .12سالمون

4

()1921
 .19ویترویک

4

()1926
 .21درورا و
اندرسون ( )192
جمع

11

1 1 112 64 6

معلمان بايد بتوانند يادگیری دانش آموزان را تأثیر گذار نمايند  ،كالس درس را اداره كنند
 .معلومات فراگیران را ارزشیابی كنند و آنها را برای يادگیری بهتر ترغیب كنند .
كسب مهارتهای  :قبل  ،ضمن وپس ازتدريس /كسب مهارتهادرباره ارائه مطالب جديد/
كسب مهارتهای تشخیص میزان درك مطلب فراگیران /كسب مهارت بازخوردارزيابی ها
معلمان آموزش حرفهای قبل از استخدام بايد چند سال تجربه كار در حرفه يا شغلی
خارج از كالس درس داشتند.

11

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

صالحیت هاي حرفه اي (ورودي ) معلمان در 5كشور اروپایي
 گوارا ( 1)6997مطالعه ای را باعنوان « معلمان ومربیان در تربیت حرفه ای » در  1كشور اروپايی (
آلمان  ،ايسلند  ،دانمارك  ،سوئد و فنالند ) انجام داده كه در بخشی از آن مطالعه  ،صالحیت های حرفه ای
معلمان فنی وحرفه ای آن كشورها ( قبل از شروع به كار رسمی) را برای ورود به مدارس فنی وحرفه ای به
طور مشروح با يكديگر مقايسه كرده و ما آن مطالب را خالصه كرده و در جدول  9ارائه كرده ايم .
نكته واجد اهمیت اين است كه معلمان اين  1كشور قبل از ورود به مدرسه برای تدريس  ،ضمن اينكه
بايستی تحصیالت درسطح لیسانس داشته باشند و بین  6تا سال دوره تربیت معلم را طی كنند  ،بايد بین
تا  4سال سابقه كار حرفه ای مرتبط با رشته تحصیلی داشته باشند ( اين سابقه در آلمان و سوئد  4سال و در
سه كشور ديگر سال است ) .
همچنین  ،در آلمان گواهی نامه تربیت حرفه ای و گواهی نامه صنعتگر ماهر يا گواهینامه آموزش در
كالج نیز نیاز است  .در ايسلند به جای مدرك دانشگاهی می تواند مدرك استادكار فنی در رشتهای را كه قرار
است تدريس كند ارائه كند مشروط براينكه مدت سال تجربه كاری داشته باشد .
در سوئد مدارك مورد نیاز برای آرايشگری عبارتست از  :سه سال تحصیالت باالتر از متوسطه  ،كار به
عنوان كارگر ماهر و پنج سال سابقه كار .
درتحقیق بعدی که  CEDO FOPمجری آن است شباهت درجهت گیری به سوی توسعه همه جانبه
آموزش فني و حرفه ای است  ،زيرا  :حركت در جهت پیشرفت مهارتهای متنوع و انعطاف پذيرصورت می
گیرد .با توجه به درخواست شركتها برای مهارتهای اجتماعی يا رفتاری (مانند مهارتهای ارتباطی وتوانايی
همگون نمودن طیفی ازاطالعات)واكنش هايی صورت گرفته است .پیامد طبیعی آن تمايل به گسترش كیفیت
آموزش حرفه ای بوده است  .درنتیجه  ،پیشرفت تدريجی درجهت يك هدف رايج بوده است -گسترش
تصورو درخواست آموزش حرفه ای برای جوانان  .البته هرچند دراين مطالعه برای ماموقعیت معلمان فنی
وحرفه ای
دركشورهای تحت پوشش واجد اهمیت است  ،ولی اين گزارش بیشتربه تفاوت های معلمان ومربیان
پرداخته است .

1

)- Guerra, Duccio Guerra.(1998

فصل دوم – ادبیات تحقیق (  -پیشینه تاريخی )

جدول -9مقایسه خالصه صالحیت های حرفه ای معلمان فنی وحرفه ای در چند كشور عضو OECD
صالحیت ها ی حرفه معلمی
موردنیاز برای تدریس در مدارس فنی وحرفه ای
گوارا ()6997

نام كشور

گواهینامه آموزش حرفه ای  ،يك تا سه سال تجربه كاری  ،گواهی تربیت معلم كاله دوره هالای آموزشالی تخصصالی
فنالند

گذرانده را تأيید میكند  ،يك معلم حرفهای بايد دارای درجه كامل پلالی تكنیالك يالا درجاله دانشالگاهی در موضالوعی
حرفهای باشد  .حداقل  67سال الزم است تا صالحیت های كامل را بدست آورد كه شامل  9 :سالال آمالوزش پاياله 1 ،
سال برای كسب درجه دانشگاهی ،سال تجربه كاری و يك سال برای گواهی تربیت معلم است .

دانمارک

معلمان فارغ التحصیل هنرستان با سال سابقه كار مرتبط باشغل ( يا كارآموزی) يا 111ساعت دوره تربیت معلم /
معلمان فارغ التحصیل دانشگاه و دارای گواهی تربیت معلم هنرستان يا دانشگاه تربیت معلم /
تربیت حرفه ای موفق درشغل آموزشی معین (يا گواهینامه مهارتهای حرفهای)  /حداقل  4سال تجربه شغلی در شغل
آموزش  /شرط احراز مسئولیت تدريس دروس نظری  ،گذراندن دورهای مطالعاتی و به دنبال آن قبولی در آزمون

آلمان

مسئولیت تدريس سال آخر و دوره آموزشی دو ساله تربیت معلم است  /شرط احراز تدريس دروس عملی گواهی
پايان مدرسه تخصصی گذرانده شده را يا مدرسه ديگر قابل قیاس با آن و نیز گواهی نامه تربیت حرفه ای داشته باشند.
همچنین الزم است گواهی نامه صنعتگر ماهر يا گواهینامه آموزش در كالج (برای مثال ،صنعتگر ماهر يا تكنسینی كه
رسما ماهر محسوب میشود) داشته باشند.
مدرك دانشگاهی يا مدرك استادكار فنی در رشتهای را كه قرار است تدريس كند ،داشته باشد و در حالت دوم ( يعنی

ایسلند

داشتن مدرك استادكار فنی ) ،عالوه برآن سال تجربه كاری مرتبط با آن رشته را هم داشته باشد .معلمان رشتههای فنی
و تكنیكی در مدارس فنی و حرفهای بايد در رشته ای كه قصد تدريس آن را دارند واجد صالحیت باشند و يا مدرك
استادكار حرفهای داشته و حداقل سال تجربه كاری در حرفه مربوطه داشته باشند.
اغلب متقاضیان تربیت معلم هنرستانی بايستی قبل از ورود به دانشگاه حداقل چهار سال سابقه كار داشته باشند ،اگرچه
تفاوت هايی در نیازمندی های تحصیلی رسمی بسته به شغل مورد عالقه وجود دارد .به طور مثال ،يك متقاضی دانشگاه
گوتنبرگ برای رشته معلم هنرستانی در مقطع تحصیلی باالتر از متوسطه كه می خواهد به آموزش "اتوماسیون" يا

سوئد

"الكترونیك" گرايش های "برق" بپردازند بايستی مدرك دانشگاهی مهندسی (سطح پايین 31 ،امتیاز) و حد اقل چهار
سال تجربه كامل و مهارت به روز داشته باشد .در مقابل ،معلمینی كه در آينده می خواهند در رشته سیم كشی ساختمان
تدريس كنند بايستی مدرك تحصیالت باالتر از متوسطه (دوره دو ساله) و پنج سال تجربه كامل و مهارت به روز داشته
باشند .مدارك مورد نیاز برای آرايشگری سه سال تحصیالت باالتر از متوسطه  ،كار به عنوان كارگر ماهر و پنج سال
سابقه كار داشته باشند.
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بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

مقایسه وضعيت معلمان و مربيان فنی و حرفه ای در كشور های آلمان ،فرانسه ،اسپانيا و انگلستان

1

اعضاي سازمان همکاري هاي اقتصادي وتوسعه()OECD

چکیده
اين تحقیق باهدف امكان سنجی دسترسی بیشتر جوانان و افراد بزرگسال به آموزش فنی وحرفه ای
مداوم  ،سه گروه را در جامعه آماری خود قرار داده است  :مربیان و معلمانی كه آموزش حرفه ای ارائه می
دهند ،نهادها و گروه های آموزش حرفه ای وكسانی كه مسئول خط مشی گذاری در حوزه ياد شده هستند .
در تحقیق حاضر رئوس مطالب آموزش حرفه ای در چهاركشور عضو اتحاديه اروپا ارائه می شود تا
امكان برنامه ريزی برای استفاده از اين تجارب آموزشی در كشور ما میسر گردد  .به نظرمی رسد با فراهم
آوردن اطالعاتی درباره فرصتها و انواع آموزشهای موجود می توان به اين هدف نزديك شد  .بنابراين
اطالعات فراهم شده درباره فرصتهای آموزشی معلمان طوری سامان دهی شده كه بهره برداری از آنها با توجه
به شرايط موجود در كشور امكان پذير باشد .
با اين تحقیق  ،نهادها و گروه های آموزش حرفه ای اطالعاتی را می يابند كه به آنها كمك می كند تا
شركای بالقوه را برای پروژه های پیشرفت و تحقیق شناسايی كنند .اطالعات ارائه شده اين امكان را فراهم می
كند كه كنسرسیوم هايی ايجاد كنند و با گروه های مشابه دركشورهای ديگر ارتباط برقرار كنند  .اين امر
ماهیت اجرايی مورد نیازبرنامه های پیشرفت منابع انسانی جامعه راتقويت می كند.
كسانی كه در حوزه ياد شده در سطح خط مشی گذاری مسئولیت دارند  ،اطالعات منظمی درباره مربیان
و معلمان دخیل در آموزش حرفه ای در كشورهای ديگر می دهند  .توصیفی از انواع متفاوت معلمان و
مربیان مسیرهای آموزشی آنها ،دستیابی به بازار كار و فرصتهای موجود برای آموزش مستمر ارائه شده است.

1

-

)- Cordova, Pedro et al ( 1996) & CEDEFOP ( 111
اما چون تأ كید ما بر موقعیت معلمان است  ،لذا بخش هايی كه بیشتر اين گروه ويا معلمان ومربیان مخاطب هستند ترجمه و دراين گزارش استفاده

كرديم .

فصل دوم – ادبیات تحقیق (  -پیشینه تاريخی )

تعريف آموزش حرفه ای  :هر صورت از آموزش حرفه ای غیردانشگاهی  ،مشتمل بر آموزش و
كارآموزی فنی و حرفه ای است كه برای جوانان فرصت كسب صالحیتهای حرفه ای را فراهم آورد و افراد
صاحبنظر و ماهر كشوری آن صالحیت ها را مورد تأيید قرار دهند .
معلمان و مربیان  :افرادی كه مسئول آموزش حرفه ای هستند يا كسانی كه آموزش حرفه ای مقدماتی را
با هدف آموزش مهارتها يا ارائه آموزش بیشتر به جوانان محدوده سنی  61- 3سال كه آموزش اجباری را به
پايان رسانده اند ،به اجرا درمی آورند.
 -1سازماندهي آموزش حرفه اي در كشورهاي موردمطالعه
در نظامهای آموزشی چهار كشور ياد شده به لحاظ طول آموزش اجباری ،مقطعی كه طی آن بايد جوانان
از میان گزينه های متفاوت بخش آموزش انتخاب كنند ،گزينه های موجود برای او ،طول دوره های مطالعاتی
انتخاب شده توسط او ( يا دوره های انتخاب شده برای او) ،و غیره متفاوت است.
دوره آموزش حرفه ای مقدماتی به عنوان گزينه ای جدای از آموزش عمومی در فرانسه در سن 6
سالگی ،در آلمان در سن  61يا  61سالگی ( البته می توان از  63سالگی  ،پس از پايان دبیرستان نیر اين دوره
را شروع كرد )  .در اسپانیا از سن  64سالگی شروع می شود  ،اما اصالحاتی در جريان است كه سن شروع
آموزش ياد شده را  61سالگی افزايش می دهد  .سرانجام  ،فرصت آموزش حرفه ای مقدماتی در انگلستان
تنها پس از پايان آموزش اجباری (پس از  61سالگی) میسر است .
به لحاظ پذيرش اجتماعی آموزش حرفه ای مقدماتی و ترجیح جوانان به شركت در اين دوره نسبت به
گزينه های ديگر آموزش يا استخدام بايد گفت كه تقريباً  %31جوانان آلمانی خواهان آموزش حرفه ای هستند
و تنها  % 1آنها به آموزش عمومی ادامه می دهند يا به تحصیالت دانشگاهی می پردازند .بیشتر آموزشهای
حرفه ای به صورت آموزش متناوب – آموزشی كه جايگزين دوره های تحصیلی كالس درس با تجربه عملی
يا استخدام در يك شركت می شود -صورت می گیرد .بنابراين اين نظام دوگانه نقش مهمی در تلفیق جوانان
با بازار كار دارد .گذشته از اين ،بیشتر كارآموزان از طريق همین نظام دوگانه به شغل دست می يابند بدون
اينكه با بیكاری مواجه شوند.
در اسپانیا ،اكثر جوانان برای راهیابی به دانشگاه ،به دنبال گواهی پايان دبیرستان هستند .بیش از يك سوم
جوانان ( )% 1/1آموزش حرفه ای را انتخاب می كنند .در فرانسه ،هر دو گزينه (آموزش عمومی و آموزش
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حرفه ای به يك میزان مورد توجه جوانان قرار می گیرد.با اين حال %14 ،جوانان آموزش حرفه ای را انتخاب
می كنند و اين امر بیشتر در مدارس حرفه ای تمام وقت رخ می دهد و به میزان كمتری از طريق برنامه های
آموزشی متناوب صورت می گیرد.
در انگلستان ،بیشتر جوانان ( )%31به آموزش عمومی می پردازند و تنها  % 1آنها آموزشهای حرفه ای
درباره مشاغل دريافت می دارند.برای افراد زير  61سال تقريباً هیچ نوع آموزش حرفه ای ارائه نمی شود.پس
از دوره آموزش اجباری (پس از  61سالگی) ،دانشكده های تحصیالت تكمیلی و نیز برنامه های خاص مانند
برنامه های آموزش جوانان تا حد زيادی آموزش حرفه ای ارائه می دهند.
بنابراين ،تفاوتهای عمده ای میان چهار كشور ياد شده وجود دارد كه نوع معلمان و مربیان اين كشورها
را تحت تأثیر قرار می دهد .تعداد جوانانی كه گزينه تحصیالت دانشگاهی يا آموزش حرفه ای را انتخاب می
كنند تعداد كارمندان استخدام شده در هر بخش را تعیین می كند .محل انجام آموزش های حرفه ای – در
مراكز آموزشی يا شركتها – تعداد معلمان يا مربیان را تحت تأثیر قرار می دهد .در هر كشور ،هر چه تعداد
معلمان يا مربیانی از يك رشته خاص بیشتر باشد ،نیاز آن كشور به فراهم آوردن آموزش مستمر معلمان و
مربیان ياد شده افزايش می يابد.بسیاری از كشورها تحت فرايند اصالحات دراز مدت قرار می گیرند و اين
امر منجر به خواسته های جديد ،شرايط جديد و نیازهای آموزشی جديد می گردد .در بسیاری موارد امید می
رود كه آموزش به صورت سپری در برابر پیامدهای تغییرات قرار گیرد.
 -2تفاوت میان انواع معلمان و مربیان
اصطالحات معلم در آموزش حرفه ای و مربی در آموزش حرفه ای مقدماتی برای اشاره به دو گروه
شغلی بزرگ به كار می رود  :معلمانی كه عمدتاً در مدارس فنی يا حرفه ای كار می كنند و مربیان كه در
شركتها يا مراكز آموزشی حرفه ای كار می كنند  .در بیشتر كشورها معموالً معلمان فنی و حرفه ای در مدارس
يا مراكز آموزش فنی و حرفه ای كار می كنند و عمدتاً در نتیجه آموزش عالی – از طريق دانشگاه يا
تحصیالت مرتبط با دانشگاه ،متخصص می شوند .در برخی موارد ،آنها در بخش مربوط تجربه حرفه ای
ندارند ،به لحاظ آموزش نظری قوی ولی به دلیل اينكه تجربه كار در شركتها را ندارند ضعیف هستند .در
موارد ديگر ،برای مثال در انگلستان ،داشتن تجربه در صنعت متعارف است  ،اگرچه تجربه جديد تنها در میان
افراد تازه استخدام وجود دارد و كمتر در میان معلمان دارای تجربه آموزش عالی ديده می شود.

فصل دوم – ادبیات تحقیق (  -پیشینه تاريخی )

عموماً مربیان تمام وقت در يك حوزه تخصص می گیرند و تجربه شركتی دارند .آنها شغل اولیه خود را
تغییر داده اند و اساساً به عنوان مربی كار می كنند  .نقطه قوت آنها دانش آنها در موضوع تخصصی شان است
و ضعف آنها ناشی از نداشتن آموزش درباره فنون تدريس است و يا ناشی از فقدان احتمالی تجربه عملی به
دلیل عدم ارتباط با بازار كار حقیقی است.
مربیان نیمه وقت و مربیان موقتی در حوزه فن يا شیوه ای تخصص می گیرند كه فعالیت حرفه ای
اصلی آنها را تشكیل می دهد و پروژه های تدريس يا آموزش را به عنوان فعالیتی ثانوی انجام می دهند .نقطه
ضعف انها اينست كه غالباً علیرغم نداشتن مهارتهای آموزشی الزم برای برنامه ريزی و سازماندهی محتوای
دوره ،محتوای دوره را برای گروه تحت آموزش خود در نظر می گیرند .اما مربیان تمام وقت در بهترين
جايگاه ارائه آموزش يا تدريس مؤثر هستند و معموالً در آموزش حرفه ای مقدماتی كار نمی كنند بلكه در
حوزه آموزش مستمر فعالیت دارند.
 تفاوت میان كاركردهاي آموزشيدر كشورهايی كه آموزش حرفه ای سنتی ديرينه دارند و پیشرفته تر است می توان بر اساس كاركردهای
معلم يا مربی به دسته بندی ثانوی قائل شد .در فرايند آموزش سطوح متعددی وجود دارد كه مشاغل جديد از
جمله تحلیل نیازها  ،طراحی و سازماندهی آموزش  ،طراحی و استنتاج مطالب آموزشی  ،خود آموزی و
ارزيابی حول آن در حال پیدايش هستند.
در كنار اين كاركردها  ،حوزهای تخصصی جديد در حال ظهور هستند كه با مديريت آموزش و
سازماندهی و برنامه ريزی تدريس مرتبط هستند  .به لحاظ هر دو كاركرد ياد شده كمبود وجود دارد و با
دانستن اينكه نیاز فزاينده ای به اين مهارتها وجود دارد  ،معلمان و مربیان فرصتهای جديدی برای پیشرفت و
ترقی می يابند.

 -4تفاوت میان قوانین آموزشي
میزان رسمیت بخشیدن به آموزش حرفه ای را در هر كشور تا حد زيادی قوانین آموزشی و ويژگی های
ديگر مرتبط با معلمان و مربیان نعیین می كند .در كشور آلمان بیشترين قوانین در حوزه آموزش مربی وجود
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دارد و نقش معلمان به بهترين وجهی تعريف شده است .همچنین در اين كشور آموزش حرفه ای باالترين
سطح رسمیت را دارد.
در لبه ديگر معیار ،در انگلستان نقش دقیق مربی با قانون تنظیم نمی شود .آموزش حرفه ای جوانان در
دانشكده هايی صورت می گیرد كه نخستین نهادهای ارائه آموزش حرفه ای و صالحیت های شغلی به
جوانان  61سال به باال هستند .
در كشور اسپانیا اصطالحات آموزشگران ،معلمان و مربیان به صورت مختلط و غالباً مترادف به كار می
روند -كه حاكی از يك واقعیت است :كاركرد مربیان شركتها كه تعداد آنها بسیار كم است  ،به روشنی بیان
نشده است  ،همچنانكه سنت آموزش در درون شركتها وجود ندارد  ،علت اين است كه عموماً آموزش فنی
و حرفه ای در مدارس صورت می گیرد.
از طرف ديگر ،در فرانسه تمايز اصطالح شناختی میان آموزش حرفه ای مقدماتی – كه جوانان را برای
ورود به بازار كار آماده می كند – و آموزش مستمر كه در مرحله بعد صورت می گیرد نشان می دهد سطح
باالتر از قانون (با توجه به خود آموزی ) ويژگیها  ،وظايف و حقوق افرادی است كه مسئول آموزش و تربیت
هستند .به طور كلی ،رسمیت بخشیدن بیشتر يا كمتر به آموزش تلويحاً بیانگر تعريف بیشتر يا كمتر مسئولیتها
و وظايفی است كه همه شركت كنندگان بايد برآورده كنند و نیز ارزشها و فوايد آنها را مشخص می كند.
تحقیقات  FOP CEDEنشان داده است كه هر چه آموزش حرفه ای مقدماتی جوانان در شركتها از رسمیت
كمتری برخوردار باشد ،مربیان بار بیشتری بر دوش خود احساس می كنند.
 -5روندهاي رایج در آموزش معلمان و مربیان
در سالهای اخیر  ،خط مشی جامعه تأثیر زيادی بر اهداف خط مشی آموزش حرفه ای كشورهای
متفاوت عضو اتحاديه اروپا گذاشته است ،از جمله:
.6,1تعداد جوانانی كه به آموزش عمومی يا حرفه ای ادامه می دهند افزايش يافته است.
. ,1همه كشورهای عضو اتحاديه اروپا تالش كرده اند كه سطح آموزش را ارتقاء دهند ،كیفیت آن را
بهبود بخشند و اقدامات آموزشی را متنوع سازند.
. ,1برای تغییر پذيری آموزش حرفه ای نیز تالشهايی صورت گرفته است.
.4,1برای افزودن بعد اجتماعی به آموزش حرفه ای گامهايی برداشته شده است.

فصل دوم – ادبیات تحقیق (  -پیشینه تاريخی )

.1,1مشاركت میان كشورهای عضو اتحاديه اروپا افزايش يافته است.
.1,1آموزش حرفه ای از اهمیت بیشتری برخوردار گرديده است.
.7,1دسترسی بهتری به اطالعات در زمینه تغییر موقعیت بازار كار وجود دارد.
.3,1برای توسعه فرصتهای مساوی در میان جوانان تالشهايی صورت گرفته است.
 .9,1فرصتهای آموزشی برای جوانان معلول افزايش يافته است.
.61,1تعداد برنامه ها با هدف افزايش خالقیت ،ابتكار و روح اقدام در جوانان ،افزايش يافته است.
-6شباهت میان برخي نظامهاي آموزشي
.6,1آموزش  :درجهت پیشرفت مهارتهای متنوع ومنعطف وموقعیت راهبردی آموزش معلمان ومربیان:
بدون شك در بیشتر كشورها تمايل به ارتقای سطح آموزش جمعیت به طور كلی و جوانان به طور اخص و
گسترش آموزش در دوره های آموزش حرفه ای است ،در حالی كه از تخصص های غیرضروری و شتابزده
اجتناب می شود و حركت در جهت پیشرفت مهارتهای متنوع و انعطاف پذير صورت می گیرد .با توجه به
درخواست شركتها برای مهارتهای اجتماعی يا رفتاری (مانند مهارتهای ارتباطی و توانايی همگون نمودن
طیفی از اطالعات) واكنش هايی صورت گرفته است  .پیامد طبیعی آن تمايل به گسترش كیفیت آموزش
حرفه ای بوده است  .در نتیجه  ،پیشرفت تدريجی در جهت يك هدف رايج بوده است -گسترش تصور و
درخواست آموزش حرفه ای برای جوانان.
در بافت اين تالشها برای گسترش آموزش حرفه ای  ،برای آموزش كادر تدريس و مربیان يك موقعیت
راهبردی (استراتژيك) قائل می شود.
درسال های اخیردر انگلستان انقالبی آموزشی صورت گرفته است .شرايط جديد در حوزه پیشرفت
اقتصادی و رقابت  ,توسعه كمی وكیفی آموزش و نیاز به مهارتهای مناسب تعیین شد و در رأس اصالحات
قرار گرفت .
نخستین چالش  ،افزايش تعداد جوانانی است كه پس از پايان آموزش اجباری به تحصیل ادامه می دهند.
بخش عمده آموزش حرفه ای جوانان در كالج های تحصیالت تكمیلی يا تحت برنامه های آموزش جوانان با
حمايت مالی دولت انجام می شود .متناسب با افزايش تعداد جوانانی كه آموزش می بینند ,نیاز به معلمان و
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مربیانی كه توانايی آموزش آنها را داشته باشند افزايش می يابد .از اين رو ,تالشها و برنامه های آموزشی برای
مربیان افزايش می يابد .
. ,1صالحیت های حرفه ای ملی
اداره امورآموزش حرفه ای در انگلستان متمركز نیست .برنامه های تربیت معلم برای آموزش حرفه ای
عمدتاً به اقدامات ضمن خدمت بستگی دارد و مسئوالن تشويق می شوند يا الزم است فرصتهای آموزشی
معلمان و مربیان خود را در محدوده بودجه شان ارائه دهند .برای مثال ،در كالج های تحصیالت تكمیلی
انگلیسی ،غالباً معلمان و مربیان در دوره های پیشرفت حرفه ای ارائه شده از سوی مركز اقتصادی لندن و
سازمانها حضور می يابند كه منجر به كسب گواهینامه در دوره های ياد شده می گردد .در برنامه های آموزش
جوانان كه با حمايت مالی دولت ارائه می گردد ،برخی از دوره های آموزش مربی توسط برخی از موسسات
ارائه می گردد ،اگرچه بیشتر آموزشها با حمايت مالی بخش صنعت ارائه می شود و شركتهای بزرگ آنها را
سازماندهی می كنند.
با اين حال ,ارائه گواهی و تشخیص صالحیت های حرفه ای و نیز استاندارد سازی گواهینامه ها توسط
نظامی مركزی انجام می شود كه در بیشتر قسمتهای انگلستان با نام صالحیت های حرفه ای ملی 6شناخته
شده است .اسكاتلند نظامی معادل همین نظام با نام صالحیت های حرفه ای اسكاتلند دارد.
اخیراً اسپانیا تحت تغییرات بنیادی در نظام آموزشی و آموزش حرفه ای قرار گرفته است .اين امر منجر
به پیشرفت قابل مالحظه ای در صالحیت ها و دانش معلمان و مربیان گرديده است .برنامه هايی نیز برای
ارتقای ابتكارات گسترده در آموزش معلمان و مربیان وجود دارد .برای نیل به اين اهداف ,تالشهايی در سه
حوزه اصلی صورت گرفته است.
. ,1همكاری نزديك تر با شركتها به نحوی كه معلمان و يا مربیان بتوانند ارتباط منسجم تری با مراكز و
شركتهای آموزشی برقرار نمايند.
.4,1به عنوان بخشی از فرايند اصالح ,آموزش به روز می شود تا پیشرفت های علمی و فنی را در نظر
بگیرد .اكنون دانش آموزان آموزش حرفه ای را با دو سال مطالعه پیش از آن شروع می كنند .قرار است اين
ابتكار در وهله اول از طريق دوره های خاصی كه توسط دانشگاهها ارائه می گردد ايجاد گردد.
)National Vocational Qualification (NVQ
)Scottish Vocational Qualifications (SVQs
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.1,1معرفی روش شناسی جديد مبتنی بر صالحیت با رويكردی پودمانی .6وزارت آموزش و پرورش
مسئول اين نوآوری است و تضمین می كند دانش الزم در مراكز آموزشی كه قبالً اصالح شده است توسط
كنفرانسها و سمینارهای آموزشی سازمان دهنده منتقل می شود.
مقیاسهای ياد شده از اين مزيت برخوردار هستند كه طیف گسترده ای از افراد را در اسپانیا بدون اينكه
تجربه قبلی شركت در پروژه های آموزشی مشترك داشته باشند  -يعنی شركای اجتماعی ,ادارات مركزی يا
مستقل و دانشگاهها – را گرد هم آورد.
در فرانسه ,فشارهايی از سوی موقعیت اقتصادی و بازار كار مشاهده شده كه منجر به بحث ملی درباره
نقش كلی نظام آموزشی شده است.
نظام آموزش حرفه ای مقدماتی و نظام آموزش حرفه ای مستمر تدريجاً به يكديگر نزديك شده اند و
تعامل بیشتری با يكديگر برقرار كرده اند .خط مشی دولت كه حامی مهارتهای آموزشی و تلفیق جوانان بیكار
است از تعداد زيادی از مربیان دخیل در آموزش مقدماتی تقاضای انجام كار نموده است .آنها در برنامه های
متناوب آموزشی شركت نمودند .به عنوان بخشی از اين فرايند ,آنها مهارتهای جديد و دانش فنی را در ارتباط
با تكالیف آموزشی شان فرا می گیرند (برای مثال ,به عنوان مربی يا هماهنگ كننده).
دوم ,موسسات آموزش مقدماتی در فرانسه نقشها و كاركردهای جديدی را به عهده می گیرند .آنها
نیازهای منطقه ای را در نظر می گیرند و با توجه به مسئولیت خط مشی مهارت بیشتری كسب می كنند.
بنابراين برای پرداختن به ضروری ترين مشكل استخدام بهتر تجهیز می شوند ,برنامه هايی را با هدف گروه
های دارای نیازهای خاص ابداع می كنند ,يا مسائل جديد را مورد توجه قرار می دهند (نظیر آموزش
تخصصی برای حفاظت تخصصی) .همه اين پیشرفتها جدای از مهارتهای آموزشی(روش تدريس) مستلزم
مهارتهای جديد برای تحلیل نیازها ,طراحی دوره و مديريت آموزش است.
گذشته از اين ,همه اين تغییرات منجر به تقويت معلمان و مربیان آموزش مقدماتی شده است كه انگیزه
بیشتری برای دنبال نمودن دوره های پیشرفت حرفه ای منجر به كسب ديپلم پیدا كرده اند .اين مطلب رشد
قابل مالحظه را در برنامه های آموزشی مربیان فرانسه و نیز نقش مهم دانشگاهها را در برآورده نمودن
نیازهای ياد شده تشريح می كند.
در آلمان ,همچنان نظام دوگانه به جوانان بهترين شانس دسترسی به يك صالحیت حرفه ای را می دهد.
modular approach
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معلمان مدارس حرفه ای در آلمان مسئول بخش آموزشیِ تربیت حرفه ای هستند و باله دو دسالته تقسالیم
میشوند:
الف) معلمانی كه دروس نظری و عمومی مرتبط با شغل ارائه میدهند و در مدارس حرفالهای بالا عنالوان
معلمان آموزش نظری سال آخر دبیرستان نامیده میشوند.
ب) معلمانی كه دروس عملی را در كارگاه های مدرساله ،فضالاهای آموزشالی معمالاران ،ادارات آمالوزش
بازرگانی ،آشپزخانههای مدرسه ،آزمايشگاهها ،كارگاههای نمايشالی و ...ارائاله مالیدهنالد و بالا عنالوان معلمالان
آموزش عملی در نظام تربیت حرفه ای نامیده میشوند.
معلمانی كه دروس نظری ارائه میدهند  :معلمالان سالال آخالر دوره مطالعالاتی را در دو زمیناله باله پايالان
رسانده اند كه غالبا يكی عمومی و ديگری شغلی يا فنی است .آنها در نظام تربیت حرفاله ای دوگاناله مسالئول
آموزش آكادمیك در مدارس حرفهای هستند قانونا ،معلمان سال آخر دبیرستان دروسی در حوزه نظالری يالك
درس حرفهای و يك درس عمومی ارائه میدهند شرط احراز مسئولیت تدريس از اين نوع ،گذراندن دورهای
مطالعاتی و به دنبال آن قبولی در آزمون مسئولیت تدريس سال آخر و دوره آموزشالی دو سالاله تربیالت معلالم
است كه پس از احراز شرايط ياد شده صورت میگیرد .پذيرش برای مكانی در دانشالگاه يالا كالالج مبتنالی بالر
قبولی در آزمون عمومی ورود به دانشگاه و تجربی عملی چندين ماهه يا گواهی تربیت حرفه ای است.
وظیفه معلم سال آخر دبیرستان « تثبیت و گسترش دانش عمومی مورد نیاز حرفه آموزان در آينده شغلیشان
و ارائه دانش نظری مرتبط با حرفه است » .
پیش فرض شغل تدريس در مدرسه حرفهای داشتن دانش فنی كامل و مهارتهای شیوه تدريس معلمی در
حد بسیار خوب است .معلم بايد قادر به انتقال دانش مرتبط با درس مورد آموزش (برای مثال ،علوم فناوری،
علومطبیعی و علوم خانه داری) به شیوهای پويا و قابل درك باشد .اطالعات دقیق در زمینه عملكرد حرفالهای
نیز الزم است كه به معلم امكان میدهد كه به تجربه حرفهای كارآموزان نزديك شالود و تالأثیر عملالی نظرياله
حرفهای مورد تدريس را ارزشیابی نمايد .گذشته از اين ،معلم مدرسه حرفهای بايد همیشه از وضعیت شغلی
در درسی كه تدريس میكند آگاه باشد و همچنین به لحاظ منابع آخرين شیوههای تدريس به روز باشد.
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وظیفه اولیه آنها تكمیل آموزش و كار حرفه ای انجالام شالده در شالركت و القالای مهارتهالا و دانالش فنالی
ضروری به حرفه آموزان است .فعالیت كلیدی ديگر ،دخالت آنها در آماده كردن و انجام آزمايشات به عنالوان
بخشی از دروس نظری يا مكمل آن است .معلمان آموزش عملی بايد دانش فنالی عالالی داشالته و از آمالادگی
خوبی در تربیالت حرفاله ای برخالوردار باشالند همچنالین بايالد دانالش و مهارتهالای عملالی ،روش تالدريس و
روانشناسی نیز داشته باشند همچنین بايد بتوانند با استفاده از شیوههای تدريس متناسالب بالا سالطح پیشالرفت
كارآموزان مسائل اقتصادی و فنی را تشريح نمايند .با توجه به درخواست فزاينالده بالرای انالواع گسالتردهای از
مشاغل آموزشی ،معلمان موضوعی بايد در جريان پیشرفتهای فنی حوزه خود قرار بگیرند ،متناسب با آخالرين
يافتهها در تدريس و روانشناسی خود را به روز نمايند و دروس و توضیحات عملی را منطبق با آن نمايند.
عالوه بر اين معلمان موضوعی ،بسیاری از كارگران ماهر به صورت پارهوقالت يالا معلمالان حقالوق بگیالر
فعالیت میكنند .آنها مسئول آموزشهای عملی هستند كه به صورتهای ديگر گواهینامه برای آنها ارائه نمیشود،
برا ی مثال در تعدادی از مشاغل صنعتی ،دستیاران پزشالكان و دندانپزشالكان ،دسالتیاران وكالال و محضالرداران
و...معلمان آموزش عملی در نظام تربیت حرفه ای درحد كارمندان ارشد دولت يا كارمنالدان حقالوق بگیالر در
درجات قابل مقايسه توافقنامه دستمزد قانونی آلمان مطابق با قانون دسالتمزد كارمنالدان دولالت در هالر منطقاله
دستهبندی میشوند .
خالصه و نتیجه گیري از مقایسه وضعیت معلمان و مربیان فني و حرفه اي در 4كشور اروپایي

هر چند انتخاب  61صفحه ی گزينشی ازمیان دو گزارش جمعا  611صفحه ای دشوار می نمود  ،با اين
حال خالصه ای نسبتا منسجم در  1بخش كه با تأكید بر موقعیت معلمان ومربیان در چهاركشور اروپايی ارائه
شد  ،از ويژگی های نطام های آموزش فنی وحرفه ای وسن ورود نوجوانان وبعضا سهم آن از كل متوسطه
دراين چهار كشور آغاز می شود و « تفاوت میان انواع معلمان و مربیان  ،تفاوت میان كاركردهای آموزشی ،
تفاوت میان قوانین آموزشی  ،تفاوت میان روندهای رايج در آموزش معلمان و مربیان و شباهت میان برخی
نظامهای آموزشی » را در برمی گیرد  .در بحث تفاوت میان معلمان از قوت آموزشی وهنر تدريسی معلمان و
تجربه و كارآيی عملی مربیان تا ضعف هريك در قوت ديگری  ،نتیجه نشان از نیاز هردو به آموزش در
جهت تقويت نقاط ضعف در محل های كار ديگری دارد ويا كسب گواهینامه حرفه معلمی وسابقه تدريس
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توسط مربیان تازه كار جهت ورود به مراكز آموزش فنی وحرفه ای ونیز كسب گواهینامه صالحیت در رشته
فنی يا حرفه ای مربوط و سابقه كار در مؤسسات تولیدی وخدماتی برای معلمان تازه كار جهت ورود به
مدارس فنی وحرفه ای  .در بخش تفاوت میان كاركردهای آموزشی  ،عالوه بركاركردهای معمول  ،معلمان
ومربیان با حوزهای تخصصی جديد در حال ظهور روبرو خواهند شد  ،كه با مديريت آموزش و سازماندهی
و برنامه ريزی تدريس مرتبط هستند  .دربخش تفاوت قانون در كشورهای چهارگانه می توان گفت دركشور
آلمان آموزش حرفه ای باالترين سطح رسمیت را دارد .در انگلستان دانشكده ها عهده دار آموزش حرفه ای
جوانان  61سال به باال هستند  .در كشور اسپانیا عموماً آموزش فنی و حرفه ای در مدارس صورت می گیرد (
حتی برای مربیان )  .در فرانسه سطح باالتر از قانون (با توجه به خود آموزی ) ويژگیها  ،وظايف و حقوق
افرادی است كه مسئول آموزش و تربیت هستند  .از طرفی روندهای رايج در آموزش معلمان و مربیان حاكی
از رشد استقبال جوانان از آموزش حرفه ای بوده و در اكثر كشورها اين روند ها عبارتند از  :ارتقاء سطح ،
تغییر پذيری  ،افزودن بعد اجتماعی  ،دسترسی بهتر  ،اهمیت بیشتر  ،ايجاد فرصت و افزايش رويكردخالقیت
در آموزش حرفه ای  .كه احتماال همه اين روند ها در همه كشورها ودريك سطح جريان ندارد  .شباهت
میان برخی نظامهای آموزشی درتربیت معلمان ومربیان را می توان درمهارتهای متنوع و انعطاف پذير  ،تمايل
به گسترش كیفیت  ،درخواست رو به تزايد جوانان  ،برای آموزش كادر تدريس و مربیان يك موقعیت
راهبردی (استراتژيك) قائل می شود .
در انگلستان نظام صالحیت های حرفه ای ملی (  ) NVQبه وجود می آيد  ،دراسپانیا ابتكارات
گسترده در آموزش معلمان و مربیان ايجاد می شود  ،ارتباط وهمكاری نزديك معلمان با شركت هاتحقق می
يابد  ،اكنون دانش آموزان آموزش حرفه ای را با دو سال مطالعه پیش از آن شروع می كنند  ،روش شناسی
جديد مبتنی بر صالحیت با رويكردی پودمانی ايجاد می شود  ،در فرانسه ,فشارها از سوی اقتصاد و بازار كار
منجر به بحث ملی درباره نقش كلی نظام آموزشی شده است.آموزش حرفه ای مقدماتی وآموزش حرفه ای
مستمر به يكديگر نزديك شده اند ،درآلمان ,همچنان نظام دوگانه به جوانان بهترين شانس دسترسی به يك
صالحیت حرفه ای رامی دهد.
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معلمان مدارس فنی وحرفه ای درآلمان دوگروه هستند  .يك گروه دروس نظری فنالی وحرفاله ای را باله
عهده دارند وگروه دوم دروس عملی را  .شرط احراز مسئولیت تالدريس دروس نظالری  ،گذرانالدن دورهای
مطالعاتی و به دنبال آن قبولی در آزمون مسئولیت تدريس سال آخر و دوره آموزشالی دو سالاله تربیالت معلالم
است كه پس از احراز شرايط ياد شده صورت میگیرد .پذيرش برای مكانی در دانشالگاه يالا كالالج مبتنالی بالر
قبولی در آزمون عمومی ورود به دانشگاه و تجربه عملی چندين ماهه يا گواهی تربیت حرفه ای است.
معلمان آموزش عملی بايد دانش فنی عالی داشته و از آمادگی خوبی در تربیت حرفه ای برخوردار باشند
همچنین بايد دانش و مهارتهای عملی ،روش تدريس و روانشناسی نیز داشته باشند همچنین بايد بتوانند با
استفاده از شیوههای تدريس متناسب با سطح پیشرفت كارآموزان مسائل اقتصادی و فنی را تشريح نمايند.
تجزیه وتحلیل و نتیجه گیري از پژوهش هاي خارجي
همان گونه كه در مقدمه بخش گفته شد  ،اوال -نظرات اكثر پژوهشگران خارجی در باره صالحیت های
حرفه ای معلمان فنی وحرفه ای است  ،دوم – اكثر اين نظرات با ديدگاه های نويسندگان و پژوهشگران
داخلی و آنچه كه در بخش نظری ارائه شد همخوانی دارند  ،مواردی هم وجود دارد كه با صالحیت های
ارائه ش ده قبلی تفاوت دارند  ،كه با توجه به ماهیت آموزش فنی وحرفه ای  ،اين پژوهشگران از رويكردهای
عمل گرا و مبتنی بر دنیای كار بیشتر سود جسته اند  ،مثل ديتريش ( ) 119كه صالحیت های  :كار گروهی ،
پروژه محوری  ،نتیجه محوری وآمادگی كار تحت فشارروانی و ايفای انواع نقش در حرفه ها و رويارويی
فراگیران با مسايل شغلی وحرفه ای و ...را مطرح كرده است  ،يا كرپال و وايتینگ ( ) 119معتقد است
آموزش های فني وحرفه ای بايد كوتاهتر ،سريعترو هدفمندترشود  ،آموزش فنی وحرفه ای در نظام های
جامع يادگیری مادام العمرتلفیق شود  ،از نظامهای آموزش وتربیت معلمان ومربیان تمركز زدايی شود و
استانداردسازی وتخصص گرايی تا رسیدن معلمان به سطح پیشرفته و حذف پودمانی شدن برنامه ها و
درنتیجه هموارشدن توانايی انتقال بین آموزش فنی وحرفه ای و آموزش های عمومی ونظری تجويز شده
است  ،كه اين سیاستها می تواند در تعیین صالحیت های معلمان نقش داشته باشد  .البته به نظر می رسد در
نظرات كرپال و وايتینگ تناقض وجود دارد  ،زيرا از يك سو ادغام دونوع آموزش را تجويز می كند و تمركز
زدايی و حذف پودمانی را توصیه می كند  ،از سوی ديگر براستانداردسازی و به ويژه تخصص گرايی تأكید
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می كند  .در میان  1منبع مندرج در جدول  3رويكرد سه منبع ديگر( كارتادينیتا  ، 113 ،كاسلین وپاركس ،
 11و برونینگ و همكاران  ) 116 ،نیز دنیای كار – محور است و با عمده صالحیت هايی كه در بخش
های ديگر مطرح شده است تفاوت دارند  .هرچند كه درمیان صالحیت های حرفه ای اين  1منبعی كه
تاحدودی متفاوت ظاهر شده اند  ،صالحیت های مشترك با  67منبع همان جدول و منابع ديگر ( منعكس در
جدول های و ) 1وجود دارد .
همچنین  ،بوياتزيس (  ) 113در مطالعه « توسعه شايستگی های مورد نیاز مديران و رهبران » شايستگی ها
ی اثربخشی مديران را در سه گروه هوشی شامل  :شايستگی های هوش شناختی ،شايستگی های هوش
عاطفی و شايستگی های هوش اجتماعی طبقه بندی كرده است  .كه می توان گفت اين يك گروه بندی ويژه
ومتفاوت تنها برای مديران عالی پیش بینی كرده است .
بنا برآنچه گفته شد  ،ما ابتدا سیاهه ای از همه ی صالحیت های ارائه شده در دو بخش (  -6پیشینه
نظری  -پیشینه پژوهشی ) را تهیه و فهرست كرديم و از میان آنها مضامین متعدد ولی با مفاهیم يكسان را
به يك نگارش واحد تبديل كرديم و پس از ويرايش و حذف واضافه در چند نوبت  ،در قالب سه گروه
بندی كه قبال به عنوان دومین يافته تحقیق ( پس از اولین يافته  :تعريف صالحیت های حرفه ای ) پذيرفته
شد ( الف  -صالحیت های ورودی ب -صالحیت های عمومی تدريس ج -صالحیت های تخصصی ) به
شرح صفحات بعد آماده قرار گرفتن در پرسشنامه ها نموديم  :البته ويراست اول با ويراست دوم ( كه توسط
متخصصان نهايی شد) تفاوت دارد .

فصل دوم – ادبیات تحقیق (  -پیشینه تاريخی )
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صالحیت هاي حرفه اي انتخاب شده هنرآموزان هنرستان ها ( ویراست اول )
الف -اطالعات فردي هنرآموز
جنسیت  /سن /میزان تحصیالت /رشته تحصیلی /گرايش ( دبیری /آموزش  /غیره )
سابقه خدمت ( آموزشی و غیرآموزشی )  /تدريس دردروس فنی  /حرفه ای  /غیره
تعدادو ساعت دوره های آموزشی طی شده ( مرتبط با تخصص فنی يا حرفه ای  /مرتبط با مهارت تدريس )
كارجانبی ( مرتبط با تخصص فنی يا حرفه  /غیرمرتبط با تخصص فنی يا حرفه ای)
ب – صالحیت هاي ورودي
 -6واجد شرایط عمومي برای استخدام در مراكز آموزشی دولتی .
 اعتقاد به دین مبین اسالم يايكی ازاديان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسالمی ايران . سالمت جسماني :كه دربدوخدمت باگواهی وزارت بهداشت وزمان مصاحبه مشخص می شود . -4سالمت فکروروان :كه دربدوخدمت باگواهی مراجع مربوط وزمان مصاحبه مشخص می شود .
 -1نگرش مثبت به تعلیم و تربیت  :دربدو خدمت از طريق مصاحبه مورد بررسی قرار می گیرد .
 -1داشتن مدرک تحصیلي لیسانس دبیري (آموزشي) دريك رشته فنی وحرفه ای يا :
 -7داشتن مدرک تحصیلي لیسانس فني/حرفه اي و  ....ساعت دوره آموزشی مهارت تدريس .
 -3داشتن گواهینامه درس تمرین دبیري وكارآموزي درهنرستان .
 -9تناسب موضوعات ( دروس ) مورد تدریس با رشته تحصیلي .
 -61تسلط نسبت به مشاغل وحرف مرتبط با رشته تحصیلي .
 -66آگاهي نسبت به دنیاي كار مرتبط با رشته تحصیلي .
ج -صالحیت هاي شناختي

1

 -6شناخت اصول وفلسفه تعلیم و تربیت .
 -6شناخت فلسفه ،اهداف و اصول تعلیم و تربیت اسالمی .
 -64شناخت جامعه و ارزش های آن .
 -61تسلط بر برنامه درسی (منظور برنامه دروس تخصصی وكارگاهی است ) .
 - 1مجموعه دانش ها ،مهارتهای فكری و شناختی است كه انتظار می رود دانشجويان تربیت دبیر فنی وحرفه ای در پايان دوره به آن دست يابند .
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 -61شناخت راهبردهای ياددهی – يادگیری . 6
د -صالحیت های عملكردی: 2
 - 1مهارت های نظری :مثل جلب توجه شاگردان  ،عرضه وتشريح روشن مطالب  ،طرح سواالت باسطوح
متفاوت شناختي ورسیدن به اهداف  ،ارزيابي وبازنگری تدريس .
 - 1تسلط درارائه آموزش مهارت های پايه ( محوری ) به شرح زيرنويس .
 - 9توانايي تربیت جواناني درجهت شايستگي های محوری مورد نظردرسندچشم اندازکشوردر( .4) 202
 -40مهارت برنامه ريزی:تشخیص نیازفراگیر  ،تعیین هدف تدريس  ،فعالیتهای يادگیری و. . . .
 -4توانايي ايجاد عالقه وامید درمیان هنرجويان نسبت به درس وآموزش وآينده درخشان آنان .
 -44توانايي راهنمايي هنرجويان درجهت رشد همه جانبه به سوی تعالي وپیشرفت حرفه ای .
 -45مهارتهای عملي به شرح زيرنويس
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 -42مهارت درفناوری آموزشي  :بهره گیری ازنرم افزارها ومواد آموزشي درفرآيند يادگیری . 6
 -43مهارت ارزشیابي :ارزشیابي منظم وتشخیص میزان پیشرفت فراگیردررسیدن به هدفها .
ه -صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان درحوزه دانش موضوعي
 - 1تسلط هنرآموز بر رشته های مرتبط با موضوع تدريس.
 - 7تسلط هنرآموز بر مشاغل وحرف مرتبط با موضوع تدريس.
 - 1تصمیماتی در فرآيند تدريس و يادگیری كه بايد در باره چگونگی سازمان دهی و نظارت بريادگیری شاگردان اتخاذ شوند.
 عملكردی است كه در شیوه های مختلف آموزشی مثل كاروزی  ،بازآموزی  ،خودراهبری تجلی پیدا میكند ؛ ومشاهده كننده خبره از كالس شما می تواندتشخیص دهد.
 اين مهارت ها عبارتنداز  :مهارت های تفكر (شامل:گردآوری وپردازش اطالعات  ،حل مسئله  ،برنامه ريزی وسازمان دهی  ،چگونه آموختن،تفكرخالق
وتفكر سیستمی) ؛ مهارت های شخصیتی ( شامل  :مسئولیت پذيری  ،انعطاف پذيری  ،توانايی مديريت زمان  ،داشتن اعتماد به نفس و سخت كوشی ) ؛
مهارت های ارتباطی ( شامل  :فردی وبین فردی  ،كار گروهی و ارتباط با مشتری ) ؛ مهارت های اجتماعی وشهروندی ؛ مهارت های كسب وكار (
شامل  :مهارت های شغلی  ،تجاری  ،نوآوری و كارآفرينی ) .
 - 4متكی بر اصول اخالقی ،ارزش های اسالمی ،ملی و ايثار گر ،مومن و انقالبی  ،برخوردار از دانش پیشرفته  ،دارای انظباط  ،مسئولیت پذير  ،دارای
روحیه تعاون  ،بهره م ندی از محیط زيست به نحوه مطلوب  ،فعال  ،مفتخر به ايرانی بودن  ،دارای سازگاری اجتماعی  ،شركت در جنبش نرم افزاری ،
متعهد به انقالب اسالمی  ،متعهد به شكوفايی ايران  ،حافظ كرامت و حقوق انسان ها .
5

 درمرحله عملی معلم ملزم است همه آن تصمیماتی را كه درمرحله ی برنامه ريزی گرفته اجرا نمايد مخصوصا تصمیماتی كه پیرامون روشهایتدريس ،ا ستراتژی ها  ،فعالیتهای يادگیری وارزشیابی اتخاذ شده است .فعالیت های عملی يادگیری در آموزش معلمین به صورت كاروزی ،بازآموزی و
خود راهبردی تجلی پیدا میكند.
 -6فناوری آموزشی مجموعه ی روشها و دستورالعمل هايی است كه با استفاده از يافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طرح ،اجرا وارزش
يابی در برنامهها به كارگرفته میشود.

فصل دوم – ادبیات تحقیق (  -پیشینه تاريخی )

 - 3آگاهی هنرآموز نسبت به دنیای كار مرتبط با موضوع تدريس.
 - 9دانش روانشناسی:فهم عمیق ازدانش روانشناسی به ويژه درزمینه های :يادگیری  ،تربیتی ورشد
هنرجويان.
 - 1دانش برنامه درسی :آگاهی و فهم در زمینه دانش مبانی و اصول برنامه درسی.
و -صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان درحوزه یاددهي -یادگیري
 - 6توجه به عناصراساسی يادگیری. 6
 آگاه نسبت به رويكردهای نوين درفرايند ياددهی -يادگیری  ،گرايش به تسهیل خودآموزی ،يادگیری مبتنی بر مساله( ، )PBLآنالين و . BL
 توانايی كشف انگیزه های درونی هنرجويان برای يادگیری . - 4مديريت جوهیجانی  ،راه وصول به هیجان  ،مسیردهی يا تشويق و تغییردرآرايش هیجان هنرجويان .
 - 1آگاه نسبت به تكنیكهای ارتباط كالمی وغیر كالمی كارآمد درهمیاری و تعامل حمايت كننده با
هنرجويان  ،همكاران ،اولیاء و نهادهای مرتبط.
 - 1توانايی شناسايی هنرجويان برای انجام كارهای مهم و نیاز آن ها برای مهم قلمداد شدن .
ز -صالحیت هاي حین تدریس
 - 7قدرت انعطاف پذيری و سازگاری در زمانها و مكانهای مختلف .
 - 3دارای نقش فعال در فرآيند ياددهی  -يادگیری با استفاده از دانش موضوعی ،محتوی برنامه  ،علوم
تربیتی  ،نوآوری ،پژوهش و ابعاد فرهنگی و اجتماعی .
 - 9توانايی ايفای نقش ها يی مثل  :كارگرفنی  ،روانشناس ،مدير كارگاه  ،يك متخصص وفردآگاه
دررشته .
 -41تربیت فراگیرندگان به عنوان يك يادگیرنده مادام العمر .
ح -صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان درحوزه سنجش

 - 6شامل  :شرايط يادگیری ،فعاالیتهای يادگیری ،برانگیختن حواس ،هیجانات(هوش هیجانی) ،شكل های هوش و نظريه های يادگیری.
 شامل  :سنجش عملكرد ،سنجش موثق(نمونه كارها ،ارائه ها ،عملكردها ،گزارشهای يادگیری و تجارب) ،سنجش مستمر و گزارش پیشرفت،ارزشیابی مدون و خود سنجی .
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 -46مشاركت كننده فكوری كه به طورمستمراثرات اقدامات خود را برهنرجويان،اولیا وديگر افراد مرتبط
باكارخودارزشیابی می كند وفعاالنه فرصتهايی درجهت رشد حرفه ای خودجستجو می كند .
 -4مهارت دراستفاده از انواع سنجش .6
 -4ارزيابی هنرجويان با استفاده از نظام ارزيابی عملكردی نه فقط با نمرات امتحانی .
ط -صالحیت هاي پایه مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات شامل :
 -44برخورداری از مهارت های كامپیوتری ( . )ICDL
 -41صالحیت استفاده تلفیقی ازآموزش و فناوری اطالعات و ارتباطات در محیط يادگیری .
 -41تسلط درمهارتهای پايه فناوری اطالعات و ارتباطات وا نتقال آن به هنرجويان. 6
ي -صالحیت هاي اخالق حرفه اي
 -47تاكید برارزشهای اخالقی مانند تقوا  ،صبر ،صداقت  ،امانتداری  ،عدالت  ،مسئولیت  ،شجاعت و . . .
 -43ارزشگذاری ها و داوری های درست وعادالنه .
 -49سالمت فكر ورفتار مطلوب واحترام آمیز با ديگران به ويژه با هنرجويان .
 -11حسن انجام وظیفه شغلی وتكلیف درحد توانايی .
 -16فهم و توانمندی هوشی  ،دانستن چیستی و چرايی عمل كرد واستدالل وتوجیه آن .
 -1سازگاری وبرقراری ارتباط سالم وموثر باانسان ها به ويژه با فراگیران .
 -1تفكر در پیش بینی قبل از عمل .
 -14ارزيابی هنرجويان با استفاده از نظام ارزيابی عملكردی نه فقط با نمرات امتحانی .
ک  -صالحیت هاي كلیدي :
 -11توانايی كار با اطالعات ،فناوری و دانش .
 -11توانايی كار با همكاران ،فراگیرنده ها ومشاركت كنندگان در آموزش .
 -17توانايی كارباجامعه درسطح محلی،ملی،منطقه ای وبین المللی ( جهانی ) .
ل  -صالحیت هاي رهبري و مدیریت كالس درس
 -6شامل  :استفاده از رايانه  ،مهارتهای جست و جو ،پردازش و ارزشیابی اطالعات ازمنابع مختلف و تواناسازی هنرجويان در برنامه درسی  ،تولید
واحدهای برنامه و فعالیت های يادگیری كه استفاده از فناوری جديداطالعات را در بر گیرد.

فصل دوم – ادبیات تحقیق (  -پیشینه تاريخی )

 -13مهارت هاي فني شامل  :مهارت های به كارگیری علوم  ،روش ها  ،فنون و تجهیزات برای انجام
وظايف. 6
 -19مهارت هاي انساني شامل  :مهارت وتوانايی ارتباط سازنده  ،تعامل وكار با دانش آموزان .
 -11مهارت هاي ادراكي شامل  :مهارت وتوانايی درك پیچیدگی های محیط كار،تشخیص
موقعیت،جايگاه وعملكرد خود .
م– مهارت هاي مرتبط با دنیاي كار
 -16توانايی شبیه سازی شرايط محیط كاری به عنوان يك برنامه آموزشی و ايجاد فرصت آشنايی
هنرجويان با آن شرايط و استاندارد های جديد بازار در همان محیط آموزشی خود .
 -1توانايی اجرای دروس و برنامههايی كه به فراگیران ديد گستردهای درباره جهان كار بدهد .
 -1توانايی تلفیق برنامههای درسی علمی و حرفهای .
 -14توانايی به كارگیری استراتژيهای ممكن تدريس در كالس درس ،آزمايشگاه ،و زمینههای كار بنیاد
 -11توانايی استفاده ازتكنیكهای ياددهی -يادگیری كار بنیاد  ،مشتمل بر تجارب علمی  ،حل مسئله ،
پروژههای همیارانه يا گروه بنیاد  ،دروسی كه مستلزم اشكال چند گانه بیان هستند  ،و كار پروژهای .
 -11دارای تجربه كاردرحرفه يا شغل خارج ازكالس درس (بازار كار) قبل ازاشتغال به شغل معلمی .
 -17برخورداری از آموزشی معنامند و مبتنی بر مسائل دنیای كار . 4
 -13توانايی آماده كردن هنرجويان برای ورود به بازار كاروموفقیت درآن .
 -19توانايی تجهیز دانش آموزان به اطالعات ضروری و مهارتهای مرتبط با كار .
 -71داشتن اطالعات كافی در باره محیط های كاری وتوانايی انتقال آن به هنرجويان و حفظ فاصله و
استقالل موجود بین تدريس و تحصیل .
 -6نمونه وظايف معلم درمهارتهای فنی  :برنامه ريزی  ،سازماندهی  ،كنترل و نظارت  ،مديريت زمان  ،تطبیق برنامه ها ونیازهای هنرجويان .
 نمونه وظايف معلم درمهارت انسانی  :احترام به عقايد  ،ارزش ها واحساسات هنرجويان  ،مشاوره وراهنمايی  ،ايجاد انگیزش  ،تقويت روابطصمیمی و سازنده گروهی هنرجويان و ايجاد محیط امن و با نشاط برای آنان  .داشتن اعتماد به نفس و تقويت اين ويژگی درهنرجويان واعتماد به آنها  .خود شناسی
وشناخت فراگیران .
 -نمونه وظايف معلم درمهارت ادراكی  :شناخت وتوانايی تجزيه وتحلیل اهداف آموزشی وتربیتی  ،درك روابط متقابل وتشخیص اولويت های آموزش  ،تصمیم گیری .

 -4اين صالحیت  ،افزايش يادگیری هنرجويان  ،استفاده ازفناوری  ،آموزش كارتیمی ومهارت ه ای گروهی  ،تغییرنظارت مداوم وايجادمهارت های
رهبری رادرپی خواهد داشت .
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 -76توانايی پرورش مهارت ها ی حرفه ای هنرجويان .
 – 7توانايی ايفای نقش به عنوان يك استاد صنعت گر .
 -7توانايی ارائه روش های جديد برای تدريس توام با كار .
 -74توانايی بسط دادن دانش خود با تجربه های جديد در محیط كار .
 -71توانايی توسعه صالحیت های شغلی خود برای آموزش كارهای عملی دنیای كار و مهارت های
فنی و حرفه ای .
 -71توانائی وهدايت فراگیر به سمت يادگیری مستقل وخودگام برای كسب مهارت های ياددهی
باتركیب كاروآموزش .
ن -پیشنهادهایي براي مراكز تربیت دبیر فني وحرفه اي
 -77صالحیت های حرفه ای در دوران تحصیالت عالی تربیت دبیر فنی وحرفه ای آموزش داده شود .
-73واحدهای درسی ومطالعاتی معلمان به تمرين های عملی تدريس متصل شوندوهردودركنارهم پیش
روند.
 -79معلمان فنی وحرفه ای بايد دوره های آموزش ضمن خدمت صالحیت محور را بگذرانند .
 -31ارزش های دينی واخالقی وكاربردآن دركالس درس و محیط های كارگاهی درراس برنامه های
تربیت دبیر قرار گیرد .
 -36معلمان فنی وحرفه ای اطالعات كاملی ازمشاغل مربوط داشته باشندوترجیحا تجارب عملی مرتبطی
را گذرانده باشند .
 -3معلمان بايد پیش زمینه ای در روش های تحقیقی مربوط به بخش مهندسی را داشته باشند.
 -3معلمان فنی و حرفه ای بايد با صالحیت های مفهومی يا ضمنی (بخش های اجتماعی و زمانی دنیای
كار) آشنا شوند .
 -34مربیان كار – محور 6نیازمند كسب صالحیت های تعلیم وتربیت بیشتری هستند .
 -31معلمان فنی وحرفه ای الزم است فهم مناسبی از كارهای واقعی دنیای كار داشته باشند .
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 -31معلمان بايد برای پاسخ به تغییرات پیشرو در جامعه مبتنی بر دانش مجهز شوند و در آن مشاركت
فعال داشته باشند.
 -37معلمان بايستی ازطريق آموزش واشتغال درمشاغل حرفه ای ،درفرآينديادگیری مادام العمرشركت
كنند .
 -33باكسب اطالعات جديد  ،سازگاری باتغییرات وارتقای مهارت های حرفه ای  ،توانائی نوآوری
درحرفه خودراارتقا دهند.
 -39معلمان فنی وحرفه ای بايستی تحت آموزش معنامند كه مبتنی برمسائل دنیای كار است  ,قرارگیرند .
س -معلمان فني وحرفه اي بایستي دردوره هاي تربیت دبیرانواع صالحیت هاي زیر را كسب نمایند:
 -91كارآفریني  -به عنوان يكی از صالحیت های محوری معلمان .
 -96صالحیت هاي متدیک (روشي ) -تشخیص ساختار وظايف  ،اعمال و ارزشیابی فرآيندهای كاری ،
حل مشكالت و تصمیم گیری  ،انتقال دانش تخصصی بطور مستقل در كارهای خاص كه راه حل مشالخص
وروشنی برای آنهامتصور نیست
 -9صالحیت هاي اجتماعي  -به معنی توانايی در همكاری ها،رفع تضادها  ،برقراری ارتباطات
اجتماعی و تاثیر متقابل در موقعیت های دشوار حرفه ای است
 -9صالحیت هاي فردي  -اين صالحیت ها به منزله ی توانايی انجام صحیح كار برای خود و ديگالران
در جهت مسئولیت پذيری وكسب اعتماد ديگران است .6
ع  -پیشنهاد براي ارتقاء صالحیت هاي حرفه اي معلمان
 -94بايد مبادله و مشاركت میان مراكز آموزشی و موسسات فنی و حرفه ای مورد تشويق قرار گیرند  .تا
پرسنل آنها بتوانند اوقاتی را در مراكز وموسسات يكديگر بگذرانند و از اين طريق دانش و مهارت های حرفه
ای خود را به روز نمايند .
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 -اين به معنای بهبود اعتباراجتماعی ،رضايت درفراگیری آموزش و اجرای صحیح آموخته ها  ،استقامت  ،پشتكار ی و توانايی انجام كار در حالت های

خاص  ،حساس و مهم می باشد.
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 -3 -2پيشينه تاریخی
 -1- -2كندوكاوي اجمالي درآغازآموزش فني وحرفه اي درجهان
بدون ترديد می توان گفت با پیدايش نوع بشر ،خودآموزی حرفهای درحین عمل او نیزآغاز شد  .درسی
كه بشراولیه ی غارنشین از طبیعت گرفت و سبب شد برای رفع نیازش به غذا و پوشاك  ،از چوب و سنگ ،
سالح شكار بسازد و از گوشت وپوست حیوانات استفاده كند و گرسنگی خود را رفع وبدن خود را بپوشاند ؛
از برهم زدن سنگ ها جرقه وآتش را كشف كرد و از آن برای گرم شدن و پختن غذا استفاده نمود  .انسان
های اولیه با توسعه تربیت حرفه ای خود  ،به زودی آموختند كه چگونه از مواد اولیه موجود در طبیعت
استفاده كنند و سرپناهی برای خود بسازند و از سرما وگرما وهجوم حیوانات وحشی خود را نجات دهند .
اينها نخستین برنامه های درسی فنی وحرفه ای سازنده گرای نانوشته ی پنهانی 6بود كه بشر اولیه خودرا
تحت تربیت حرفه ای خود ساخته اش فرا گرفت و به آن جامه عمل پوشاند .
می توان گفت نجاری و آهنگری جزو اولین مشاغل فنی وحرفه ای بودند كاله رواج يافتنالد  .پالس از آن ،
اين حرفه ی پدران بود كه میراث فرزندان شد و هر نسل با تغییرو تحوالتی  ،چیزی به آن افزودند و باله نسالل
بعدی سپردند  .به مرور زمان اسالتادكاران مالاهردر انالواع حالرف و مشالاغل وارد بالازار كسالب و كالار شالدند و
شاگردانی را تحت تربیت خود گرفتند  .لذا نظام تربیت حرفه ای باله روش اسالتاد -شالاگردی تالا اواسالط قالرن
هجدهم ( تا شروع انقالب صنعتی  )6711 :تنها روش انتقال حرف ومشاغل محسوب می شد  .انقالب صنعتی
بسیاری از استادكاران وكارگران ماهر ونیمه ماهر را جذب صنعت تازه ماشینی شده كرد و عمال نظالام اسالتاد –
شاگردی محدود شد واز رونق افتاد .
مرجانی (  )6 7درص 61كتاب سیرتكوينی آموزش فنی وحرفه ای درايران به بحث هايی درباره تغییالر
برنامه وكار مدارس دراثر انقالب صنعتی اشاره می كنالد و دراداماله مطلالب مالی نويسالد  « ... :و درهمالین ايالام

- Headen & Constructivist paper-less curriculum in TVE
 -چاپ اول
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درانگلستان الك درخواست می كند كه درقلمرو هر كشیشی يك مدرسه كار برای كودكان فقیالر تأسالیس شالود
وبه اين ترتیب به تدريج  ،ایده آموزش حرفه اي به وجود می آيد ». 1
در باره مطلبی كه مرجانی نوشته ابهاماتی وجود دارد  ،اوال با توجه به اينكه نويسنده در ص  7همان كتاب
قید كرده انقالب صنعتی از حدود سال  6711میالدی آغاز شد  ،چگونه ممكن اسالت جالان الك درهمالان ايالام
مدرسه ی كار را تأسیس كرده باشد  ،درحالی كه وی درسال  6714از دنیا رفته است ؟!
منابع موجود درتبیین تاريخچه تأسیس اولین مدارس فنی وحرفه ای  ،اولین كشور را آلمان ( پروس قديم
) ذكر كرده اند  ،ولی نتوانسته اند زمان دقیقی برای آن تعیین كنند .مرجانی (  )6 7نیز به نقالل از ون  ،گرانالت
( )6911زمان دقیق اولین مدرسه فنی وحرفه ای را قید نكرده و از مدارس صنعتی آلمان و انگلستان كه در ربع

آخر قرن هجدهم در اروپا توسعه يافت به عنوان نخستین مدارس حرفه ای ياد كرده است .4
كار دركارخانه همراه با دريافت دستمزد برای حضور درمدرسه و پرداخت شهريه آن از ويژگی های اولین
مدارس صنعتی بوده است  .بعدا ( تا پايان قرن نوزدهم ) سه نوع مدرسه فنی وحرفه ای در اروپالا رواج يافالت.
نوع نخست مدرسه فنی وحرفه ای در كارخانه بود  .نوع دوم آموزش درمدرسه وكارآموزی دركارخاناله و نالوع
سوم كه بیشتر معمول بود و اكنون نیز متداول است  ،مدرسه محل آمالوزش علمالی و عملالی ( ازطريالق ايجالاد
كارگاه با مشخصات كارگاه های مراكز صنعتی در مدارس) .

 - 6به نقل از رژه گال  ،تاريخ تربیت  ،ترجمه علی محمد كاردان  ،ص . 9
 نكته ديگر اينكه در « مدرسه كارِِالك » به كودكان نه تنها آموزش حرفه ای  ،حتی آموزش اولیه سواد هم داده نمی شد  ،بلكه به عوض دريافت كمكمالی به خانواده های فقیر  ،آنها موظف بودند كودكان تا  64ساله شان را به مدارس كار بفرستند تا درآنجا مهارت های يدی خاصی برای ورود به بازار
كار فرا گیرند  .الك سوادآموزی را منحصر به طبق ه اشراف می دانست و معتقد بود اگر اين گروه باسواد شوند وپیشرفت كنند  ،سبب رشد بقیه اقشار
جامعه خواهند شد  .بنابراين نمی توان گفت ايده آموزش حرفه ای در زمان جان الك به وجود آمد  .چون آموزشی در كار نبود.
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- Ven,Grant
 -1اگر توسعه مدارس حرفه ای اروپا در ربع آخر قرن هجدهم ( )6371 -6911اتفاق افتاده و آمريكائیان نیز به روايت همان منبع آموزش حرفه ای را از
 631شروع كرده باشند  ،بنابراين آمريكا  6سال زودتر از توسعه ی آن مدارس دراروپا  ،كالج های كشاورزی  ،صنعتی و خانه داری را راه اندازی كرده
است  .ولی معلوم نیست چن د سال از اروپائیان نسبت به تأسیس اولین مدارس فنی وحرفه ای درآن قاره عقب است .
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برنامه های آموزشی مشتمل بر كار تمام وقت ،آموزش حین كار و آموزشهای نظری در زمینه پیشه مالورد
نظر بود .اما ،الزم بود استادكاران به عنوان مربیان دوره كارآموزی چیزی بیش از پیشه مورد نظرشان را آمالوزش
دهند .آنها موظف بودند در زمینه های مسئولیت اخالقی و شهروندی نیز مطالبی را آموزش دهند .اما بسیاری از
استادكاران نمی توانستند آموزش های غیرحرفه ای كافی ارائه دهند و در طی قرن هجدهم آنها كارآموزان خود
را برای آموختن خواندن ،نوشتن و حساب به مدارس شبانه می فرستادند و اين اولین نمونه جداسازی آموزش
حرفه ای و آموزش آكادمیك (عمومی) بود ) كاسلین و پاركس  ، 11 ،ص .1 )6
در سال  631آموزش حرفه ای در آمريكا معنای جديدی پیدا كرد .همزمان در ايالتهای متفاوت باله ايالن
موضوع پرداختند كه چگونه نیاز فزاينده خود را به كارگران مالاهر بالرآورده نماينالد .و سالازمان هالای متعالددی
تأسیس گرديد كه عمده كار آنان آماده نمودن نیروی كار ماهر بود ( همان ) .البته بررسی منابع گوناگون حالاكی
از آن است كه اروپا سالها قبل از آمريكا به تأسیس وتوسعه مدارس فنی وحرفه ای همت گماشت .
اسمیت -هاگز اولین قانونی بود كه طالی آن دولالت مركالزی آمريكالا بودجاله ای را باله آمالوزش معلمالان
اختصاص داد .در سراسر تاريخ آموزش فنی و حرفهای بحث های گسترده ای درباره تمیز میالان آمالوزشهالای
نظری و آموزشهای عملی صورت گرفت .در اوايل تاريخ تاسیس آموزش فنی و حرفالهای  ،كنگالره ،شالورای
مركزی آموزش حرفهای را مسئول اجرای قانون اسمیت _ هاگز نمود .شورای مركزی آموزش حرفهای و چارلز
پروسر  ،اولین سرپرست شورا ،بر اهمیت ايجاد مهارتهای ضروری در يك شغل يالا حرفاله تأكیالد نمودنالد .باله
همین صورت شورای مركزی اظهار داشت كه اگر قرار است معلمان ،افراد موفقی باشند بايد واجالد مهارتهالای
مورد نیاز مشاغل و حرفهها باشند و دروس دانشكدهها و دانشگاهها كمك كم يا نالاچیزی باله آمالوزش معلمالان
حرفهای مقطع متوسطه مینمايند .معلمان حرفه ،صنعت و مشاغل بهداشتی غالباً همسو بالا ايالده پروسالر آمالاده
شدهاند.
 - 6مترجمان  :علی اصغر خالقی و مريم دانای طوسی .
  - Smith-Hughesدر سال  ،6964كمیسیون وابسته به كنگره درباره كمك ملی به آموزش حرفهای برای بررسی نیازها و گزارش يافتههای آن بهكنگره تشكیل شد .يافتههای اين كمیسیون منجر به تصويب قانون اسمیت -هاگز ( )6967گرديد -نخستین قانونی كه دولت مركزی برای ارتقای آموزش
حرفهای در مدارس متوسطه آمريكا وضع نمود .به موجب اين قانون دولت مركزی بودجهای را به آموزش حرفهای در سطح متوسطه در حوزههای
كشاورزی ،مشاغل ،صنعت و تدبیر منزل تخصیص داد.
Charles Prosser
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شیوه آماده نمودن معلمان آموزش حرفه ای و معلمان آموزش عمومی بسیار متمالايز ازيكالديگر بالود  .تالا
سالیان سال معلمان آموزش حرفه ای قبل از اينكه به عنوان معلم استخدام شوند بايد چند سال تجرباله كالار در
حرفه ويا شغلی خارج از كالس درس داشتند  .كه اين تجارب بین تا 9سال متفاوت بود .
تكته قابل توجه اين است كه وقتی دسالت انالدركاران نظالام آمالوزش فنالی و حرفاله ای آمريكالا ( رسالمی
وغیررسمی ) از طريق انجمن ها و شورا های گوناگون برای مقامات ارشد مسئول كشورشان اهمیت ونقش اين
نظام را در توسعه كشور يادآور می شوند وبرای آنها تصمیم سازی می كنند  ،آن مقامات ارشد اهمیت موضالوع
را به خوبی درك می كنند و تصمیم می گیرند از اين نظام آموزشی به هر طريق ممكن حمايت كنند ؛ در نتیجه
به مرور طی سالیان متمادی قوانین  ،برنامه ها  ،شوراها و انجمن های متعدد ومتنوع حمايتی ( به ويژه در بخش
خصوصی ) به صورت پايدار ايجاد می كنند  ،تا خللی در تقويت اين نظام آموزشی پر هزينه به وجود نیايد .
فهرست مجامع حمايتی كه دراياالت متحده آمريكا از بدو تأسیس تا كنون از آنها به نفالع آمالوزش فنالی و
حرفه ای بهره برداری می شود به شرح زير است: 1
- 6قانون اسمیت هاگز (  ) 6967حامی ملی آموزش فنی وحرفه ای
قانون جرج دين ( )69 1حامی ملی آموزش فنی وحرفه ایقانون جرج باردن (  )691حامی ملی آموزش فنی وحرفه ای- 4شورای مركزی آموزش حرفه ای مسئول اجرای قانون اسمیت– هالاگز(اوايالل ايجالاد مالدارس فنالی
وحرفه ای).
- 1كنسرسیوم میان ايالتی حمايت وارزشیابی معلمان فنالی وحرفاله ای ( )6937كاله اعضالا خالود را وقالف
پیشرفت حرفه ای و ارائه گواهی به آنان كرده اند .
- 1شورای ملی استانداردهای تدريس حرفه ای ( غیرانتفالاعی  ) 6937 ،بالرای كمالك باله بقالا  ،پالاداش و
پیشرفت معلمان ماهر از طريق نظام گواهی پیشرفته .

 - 6با استفاده از مطالب فصل دوم كتاب كاسلین و پاركس (  ، 11مترجمان  :علی اصغر خالقی و مريم دانای طوسی )6 33 ،

6

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

1

 - 7شورای ملی تأيید گواهینامه های تربیت معلم  ،شركتی 44ايالتی است كه برای كمك به ايجاد آمالادگی
معلمان با كفايت ايجاد شده است (.)6991
 - 3كمیسیون ملی آموزش آينده آمريكا ( )6991
- 9انجمن شوراهای ملی مدارس فنی وحرفه ای برای هماهنگی برنامه ها و تبیین مطالبات ( . ) 116
- 61اتحاديه ملی كار ( ) 116حامی وسرمايه گذار پیشرفت حرفه ای معلمان تا رسیدن به استانداردها .
- 66انجمن ملی مديران ايالتی آموزش وارائه گواهی به معلمان .
- 6برنامه آموزش برای آمريكا كه براساس آن فارغ التحصیالن مستعد را از دانشكده های معتبر استخدام
می كند و پس از آموزش الزم در اختیار مدارس مشكل دار قرار می دهد .
- 6مركز خدمات آزمون گیری آموزشی ( ) 116برای كمك به نمايندگی های محلی وايالتی در تصالمیم
گیری های مربوط به ويژه ارائه مجوز معلمی در چارچوب آزمون های پراكسیس و . 6،
بدون ترديد  ،اگر تاريخچه آموزش فنی وحرفه ای كشورهايی مثل آلمان  ،استرالیا  ،انگلستان  ،فرانساله و
بسیاری از كشورهای اروپايی ديگر و حتی كشورهای آسیايی مثل ژاپن  ،چین و كره جنوبی را نیز بررسی كنالیم
 ،شواهدی از اين قبیل ( كه درتاريخچه مختصرآموزش فنی وحرفه ای درآمريكا ازنظرتان گذشت ) و يا از انواع
ديگررا مشاهده خواهیم كرد كه همواره اين نظام مؤثر ( آموزش فنی وحرفه ای ) در پیشالرفت كشورشالان را از
جهات و ابعادگوناگون حمايت می كنند  .اما در كشور ما اين حمايت ها چگونه است ؟!
برای دستیابی به وضعیت كنونی آموزش فنی وحرفه ای در كشورهای پیشرفته به مطالب تحلیلی ابتالدای
اين فصل كه الگوهای  1گانه آموزش فنی وحرفه ای مورد بررسی قرار گرفته مراجعه شود .

فصل دوم – ادبیات تحقیق (  -پیشینه تاريخی )

 -2- -2پیشینه تاریخي اجمالي تحوالت آموزشهاي فني و حرفه اي در ایران
ترجمه تعدادی از كتاب های التین باله فارسالی باله دسالتور عبالاس میالرزا فرزنالد فتحعلالی شالاه قاجالار ،
تأثیرحضور معلمان و مستشاران نظامی اروپا  ،مدارس ايجاد شده توسالط میسالیونرهای مالذهبی غالرب  ،اعالزام
پرهزينه افراد به خارج برای تحصیل علوم وفنون و مهم تر از همه سفرامیركبیربه روسیه و مشاهده مدارس فنی
ونظامی آن كشور  ،زمینه ساز تاسیس مدرسه دارالفنون در سال 6 13هجری قمری برابر  6 7هجری شمسالی
دردوران حكومت قاجار شدند  4 .سال پس از فعالیت آمالوزش رسالمی در دارالفنالون  ،وزارت علالوم در سالال
 6 6هجری شمسی تأسیس گرديد  .مرجانی (  )6 7در كتاب خود تاريخ تأسیس مدارس جديدی كه پس از
تشكیل وزارت علوم در نقاط مختلف كشور ايجاد شدند را اعالم نكرده و اولین مدرسه ای كه پس از دارالفنون
با قید تاريخ تأسیس نام برده مدرسه نقاشی در سال  6 36هق (  6 41هش ) يعنی  6سال پس از دارالفنالون
و مدرسه دولتی تبريز (  6 9هق برابر  6 1هش )  ،سپس مدارس علوم سیاسی (  6 67هق يا  6 71هش )
و رشديه (  6 63هق يا  6 77هش) است  ،البته عیسی صديق ( ،6 1صص ) 1 -4در كتاب تاريخ فرهنالگ
ايالران مالدارس مشالیريه و سپهسالاالر را در تهالالران « 6 91هالق برابالر 6 49هالش» و رشالديه تهالالران را « 6 61
برابر 6 74هش » اعالم كرده است  ،اما مدارس كه عالالوه بالر دروس نظالری باله دروس فنالی و حرفالهای نیالز
میپرداختند ؛ مانند مدرسه همايونی اصفهان (  6 1هش )  ،مدرسه فالحت مظفری ( ، 1)6 77مدرسه صنايع
مستظرفه تهران ( ، )6 33مدرسه موزيك ( هنرسالتان موسالیقی) (  ، )6 96مدرساله پرسالتاری تبريالز ( ، )6 9
هنرستان صنعتی تهران (  ، )6 9مدرسه فالحت رشت ( ، )6 94مدرسه طب (مامالايی  ،داروسالازی ودنالدان
سازی)(  ، )6 91مدرسه صنايع مستظرفه تبريز(  )6 91مدرساله متوسالطه اصالفهان ( ، )6 11مدرساله تجالارت
تبريز( ( )6 11مرجانی ) 6 7 ،كه همه آنهادر دوره ی قاجار ايجاد شد .
در دوره اول پهلوی (رضا خان) 3هنرستان به ترتیب به نام های  :دبیرسالتان تجالارت ( ، )6 14هنرسالتان
دختران ( ، )6 14هنرسالتان صالنعتی فالارس ( ، )6 11هنرسالتان صالنعتی تبريالز ( ، )6 19هنرسالتان رنگالرزی
 - 6از اينجا به بعد همه تاريخ ها به سال شمسی است .
 در سال  6 1با خروج معلمان آلمانی هنرستان صنعتی تا سال  6 7زيرنظر معلمان ومتخصصان ايرانی اداره شد 6 .ز سال  6 3همه ساله يك نفراز فارغ التحصیالن هر بخش هنرستان ( طی  4دوره فارغ التحصیالن ) برای ادامه تحصیل در سطح تكنیسین به آلمان اعزام شدند ( همان  ،ص . ) 79
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تهران( ، )6 19دبیرستان فالحت ( ، )6 66آموزشگاه پرستاری در تهران  ،شالیراز ومشالهد ( ،)6 64دبیرسالتان
فنی مالیه (( )6 61همان ).
در دوره دوم پهلوی ( محمد رضا ) هنرستان های فنی و حرفهای با الگوبرداری نالاقص از نظالام آمالوزش
فنی وحرفه ای آلمان به حدود  771هنرستان افزايش يافت . 1به نظرمی رسد توسعه هنرستان هالا درايالن دوره
براساس هیچیك از الگوهای علمی برنامه ريزی آموزشی ( تقاضای اجتماعی  ،نیالروی انسالانی و نالرخ بالازده )
نبوده است  ،به جزبخشی از آنها كه می توان توجیه فنی – اقتصادی برای تأسیس آنهالا يافالت  ،در اكثرمالوارد
مسئوالن ونمايندگان هر شهر به تبعیت و چشم به هم چشمی نسالبت باله شالهرهای ديگالر بالا اعمالال نفالوذ در
مديريت های آموزش وپرورش  ،تأسیس هنرستان را كه يكی از امتیازات و ابزار مهمی برای فعالال نشالان دادن
نماينده و فرماندار و رئیس منطقه آموزش وپرورش محسوب می شده  ،بدون ارتباط بالا وضالعیت اقتصالادی –
اجتماعی -فرهنگی منطقه وحتی بدون داشتن معلم فنی وحرفه ای واجد شرايط و برحسالب میالزان پالی گیالری
های فردی و بعضا برای باالبردن قیمت زمین های اطراف زمین های پیش بینی شده برای هنرستان ( كه معموال
توسط زمین داران بزرگ اهدا می شده ويا از اراضالی دولتالی نزديالك اراضالی زمالین دار بالا نفالوذ بالوده ) ايالن
واحدهای آموزشی توسعه يافته است .
هرچند قاسمی پويا ( )6 31مشكالت آموزش های فنی و حرفهای ايران از آغالاز تالا دوران پهلالوی را باله
شرح زير اعالم كرده است ؛ با اين حال  ،اين مشكالت مبتالبه امروز نیز هست :
 .6فقدان رابطه صحیح میان آموزش های فنی و حرفهای و دنیای كار.
 .عدم تبعیت وزارت خانه هايی كه عهده دار آموزش فنی وحرفهای هستند از الگوی توسعه واحد.
 .فقدان نظم منطقی برای پیوند دادن سطوح و مدارج مختلف تعلیمات حرفه ای.
 .4عدم تبعیت مدارس حرفهای از يك نهاد رسمی .
6

 -به كارگیری واژه ناقص به اين علت است كه ما از نوع فضا  ،تجهیزات وبرنامه درسی آنها الگوبرداری كرديم ولی از شیوه ی اجرای آلمان ها كه

مبتنی برنظام آموزش فنی وحرفه ای دوآل ( دوگانه دوروز در مدرسه وسه روز دركارخانه ) است  ،استفاده نكرديم  ،ضمن آنكه معلمین هنرستان های ما
نیز با معلمان آنها تفاوت زيادی از لحاظ صالحیت های حرفه ای داشتند  .البته چند هنرستان الكترونیك با الگوی ژاپنی و هنرستان هايی با استفاده از
سبك ساير نظام های آموزشی( بخاطر وارد كردن ماشین آالت تحمیلی از آن كشورها ) به طور پراكنده فعالیت داشتند .

فصل دوم – ادبیات تحقیق (  -پیشینه تاريخی )

پیشینه اجمالي آموزش هاي فني و حرفهاي ایران پس از انقالب اسالمي
طی

سال گذشته (ازوقوع انقالب اسالمی ايران تا كنالون )  ،تغییروتحالوالت زيالادی در نظالام آمالوزش

وپرورش  ،به ويژه در آموزش فنی حرفهای رخ داده است ؛ اين تغییرات همه ی اركالان واجالزای نظالام تربیالت
عمومی كشور را دربر گرفته است ؛ از محتوای كتاب های درسی تا تغییر درسازمان وتشكیالت  ،ساختار نظالام
آموزشی  ،سبك اداره مدارس ،سبك تأمین وتربیت نیالروی انسالانی  ،تغییالر رشالته هالای تحصالیلی و بسالیاری
تغییرات ديگر كه دارای نكات قوت وضعف بسیاراست  ،هرچند همه اين تغییرات نتوانسته است كوچك ترين
خللی در ماهیت آموزش وپرورش ازدرون غربی ما وارد سازد. 1
دراين مطالعه ما به بخش آموزش فنی وحرفه ای با تأكید بر نیروی انسانی آن پرداخته ايالم  .شالايد بتالوان
گفت اولین اقدام پس از انقالب اسالمی  ،جلوگیری از توسعه ی كمی بی رويه وتالش درجهت ارتقالای كیفالی
اين بخش بود  ،كه انحالل نوبت دوم ناكارآمد و پذيرش محدود هنرجو در هنرستان های كشور از طريق آزمون
ورودی  ،ايجاد محدوديت ( باقید سهمیه پذيرش از مركز به كل هنرستان های كشور )در توسعه بی رويه رشته
های خدماتی بدون پشتوانه نیازسنجی ( مثل اداری – بازرگانی) و رشته های غیر مولد صالنعت بالا انبالوه فالارغ
التحصیالن بیكار (مثل مكانیك خودرو) و توسعه ی رشته های مولد ( مثل ماشین افزار  ،ريختاله گالری  ،قالالب
سازی و  ) . . .به عنوان مهم ترين اقدامات سازنده اين بخش نشان از سیاست گذاری اصولی وانقالبی مالديران
ارشد آموزش فنی وحرفه ای كشور بوده است  .از طرفی يكی از اقدامات اساسی دولت برای توسالعه نگالرش
فنی و حرفه ای در مدارس ،تصويب طرح كاد در سال  6 16بود .مطابق اين طرح كلیه دانش آمالوزان متوسالطه
عمومی موظف شدند  3ساعت در هفته در كارگاه های بخش خصوصی ،دولتی يا تعاونی زير نظر مربیان طالرح
كاد ( در مدارس) و استادكاران (در محیط كار) به حرفه آموزی بپردازند .هدف اين طالرح آشالنا سالازی دانالش
آموزان با محیط كار و برقراری ارتباط بین صنعت و آموزش بود .اما پژوهش های انجام شده نشان داد كه ايالن
طرح در اهداف خود ناموفق بوده است )خالقی  . )6 3 ،وی علت اصلی ناكامی طالرح كالاد و طالرح هالای
 - 1همان گ ونه كه تغییرات در بخش های ديگر نتوانسته است درساير نظام های اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی ما خلل واردنمايد  .شايد بتوان گفت ما
در سیاست بیشترين خانه تكانی را انجام داده ايم ولی مهم ترين مشكل ما دراين بخش اين است  ،كه به گونه محسوسی درانزوای كامل قرار داريم .
حداقل ِاشكال دراين زمینه آن است كه نتوانسته ايم ازابزارويژه ديپلماسی به گونه بهینه استفاده كنیم وبا كمترين خسارت تعامل سازنده با جهان پیشرفته
برقرارسازيم .
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مشابه مثل  :طرح هنرستان های جوار صنعت را ديدگاه سنتی حاكم بر طرحها و عدم مشاركت جدی و تعالاملی
بخش صنعت اعالم كرده است.
البته به نظر اين گروه تحقیق  ،شتابزدگی دراجرای طرح قبل از تربیالت مربیالان مناسالب وواجالد شالرايط
وقبل ازبرنامه ريزی برای امكان سنجی اساسی در تعیین محل های حرفاله آمالوزی و قبالل از آمالادگی و توجیاله
كارفرمايان وصاحبان حرف و ناديده گرفتن عوامل فرهنگی – اجتماعی  ،مهم ترين عوامل شكست ايالن طالرح
بوده است .
مهم ترين تغییردر ساختار نظام آموزشی كشور درسال تحصیلی  6 76-7رخ داد  ،كه به موجب آن
ساختارنظام آموزشی از  4- -1به  6- - -1تغییركرد به اين معنی كه دوره متوسطه از دوشاخه ی  4ساله ی
نطری وفنی وحرفه ای به سه شاخه سه ساله  -6 « :نظری  - ،فنی وجرفه ای  -كاردانش » تقسیم شد و
پايه چهارم متوسطه نظری به دوره ی مستقل پیش دانشگاهی تغییر يافت  .اهداف اصلی پیش بینی شده در نظام
جديد متوسطه عبارت است از  :جلوگیری از تراكم دانش آموزان برای ورود به دانشگاه  ،ايجاد تنوع در شاخه
ها و رشته های متوسطه  ،پاسخگويی به نیازهای بازار كار  ،ايجادصالحیت در نیرو انسانی جوان كشور برای
اشتغال ،تلفیق آموزش نظری و عملی ،ايجاد انگیزه برای توسعه آموزش های پاره وقت خارج از مدرسه ،
جلوگیری از تكرار پايه و امكان مشاركت بخش غیردولتی در آموزش های فنی و حرفهای ( كلیات نظام
جديد آموزش متوسطه . )6 7
شاخه كار دانش به عنوان مهم ترين نوآوری نظام جديد آموزش متوسطه جايگزينی مناسب برای طرح كاد
بود .تأسیس اين شاخه با هدف مهارت آموزی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخش های صنعت ،كشالاورزی
و خدمات بوده است  ،هرچند ايجاد اين شاخه جديد سهم كمی دانش آموزی دوشاخه آموزش فنالی وحرفاله
ای را از كل دوره متوسطه را از  6 /1درصد به بیش از دو برابر افزايش داد  ،ولی نتالايج اكثالر پالژوهش هالای
انجام شده  ،حاكی از اين است كه اهداف اين شاخه تحقق نیافته است .

فصل دوم – ادبیات تحقیق (  -پیشینه تاريخی )

اما مشكل  61سال گذشته ی آموزش فنی وحرفه ای رها شده كشور تاكنون آنقدر حاد وبحرانالی اسالت ،
كه ديگر رسیدن به هدف ها جزو خواسته های لوكس به حساب می آيد  .مهم ترين بحران  ،تربیت نشدن دبیر
فنی وحرفه ای هنرستان ها در اين مدت بوده است  ،كه با توجه به باالبودن سالن هنرآمالوزان طالی ايالن مالدت
بسیاری از هنرآموزان مجرب وواجد صالحیت های حرفه ای بازنشسته شده اند و جايگزين مناسالبی باله جالای
آنها قرار نگرفته است  .مشكل وبحران دوم فرسايش تجهیالزات  ،باله ويالژه تجهیالزات سالنگین و گالران قیمالت
هنرستان هاست  ،كه متأسفانه دراين مدت كسی به فكر تأمین تجهیزات كارآمد جديد برای هنرستان هالا نبالوده
است .
مشكل سوم مديريت آموزش فنی وحرفه ای از صدر ( حوزه سالتادی ) تالا اسالتان هالا  ،منالاطق و واحالد
آموزشی است كه هرچه زمان سپری شده از نظر شايستگی های حرفه ای كم رنگ تر و ضعیف تر شده است .
مشكل چهارم ضعف جايگاه نظارت وارزشیابی اجرای آموزش وعملكردها ست  ،كه به سبب عدم جاذبه
های مادی ورفاهی و معنوی پست های سازمانی كارشناسی آموزش فنی وحرفه ای در تمالام سالطوح اداری باله
ويژه در سطح مناطق  ،به ندرت اتفاق افتاده كه از میان آقايان كارشناسان متخصالص ومجالرب كاله مالوردتكريم
وقبول اصحاب فنی وحرفه ای باشد  ،متخصصی مسئولیت كارشناسی فنی وحرفه ای ادارات آموزش وپرورش
مناطق را بپذيرد  ،لذا چندسالی است كه اين مسنولیت را غالبا خانمها ( به ويژه آنها كه فاقد تخصص به ويالژه
در رشته های صنعت هستند ) اين مسئولیت را می پذيرند و درنتیجه بعد نظارت برهنرسالتان هالا و حتالی درك
شرايط آنها مغفول واقع شده است  .هرچند كه برای نظارت وارزشیابی براجرای آموزش وعملكرد هنرستان ها
بايستی نظام ارزشیابی منسجم و دارای گروه های متخصص به عنوان بازوان كارشناسالی قالوی ( ولالو باله طالور
جانبی و به ويژه خارج از كاركنان اداری و ازمیان كادر آموزشی و بازنشستگان خبره فعال) تشالكیل وايالن امالر
مهم به صالحین آن واگذار شود.تاآنها بتوانند قوت ها وضعف های ناشی از برنامه ريزی و اجرا را به مسالئوالن
باالتر انتقال دهند  ،تا مسئوالن قبل از به وجود آمدن بحران ها چاره انديشی كنند .
متأسفانه مسايل حاد وبحرانی آموزش فنی وحرفه ای در آموزش وپرورش آنقدر زيالاد اسالت  ،كاله طالرح
های اساسی را تحت تأثیر قرار داده كه مطرح نشود  .نمونه اين موارد به شرح زير است :
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- 6تغییراساسی در رويكردهای آموزشی دانشگاه ها و مراكالز تربیالت دبیالر فنالی وحرفاله ای ( كارشناسالی
وكارشناسی ارشد ) 1وبازنگری در طراحی برنامه های درسی اين مراكز با توجه به صالحیت هالای حرفاله ای
مورد انتظار  ،كه به سبب تغییرات روزافزون دنیای كار بايستی حداقل هر دوسال يكبار بازنگری شود .
بازنگری در برنامه های درسی دوره های متوسطه و كاردانی ( آزاد وتربیت دبیالر) فنالی وحرفاله ای وشاخه ی كاردانش با توجه به نیاز های جديد بازار كار و صالحیت مورد انتطاراز فارغ التحصیالن .
امكان سنجی جامع ازوضعیت نیروی انسانی ،فضاوتجهیزات هنرستان ها به منظور تأمین نیازهای آنها .- 4تهیه طرح ها  ،برنامه ها و قوانین ومقررات برای ارتباط ارگانیك مديران ( درهمه سطوح)  ،هنرآموزان
و هنرجويان با انواع بنگاه های اقتصادی  ،اجتماعی وفرهنگی مرتبط .
- 1تهیه طرح ها  ،برنامه ها و قوانین ومقررات برای ارتباط ارگانیك مديران ( درهمه سطوح)  ،هنرآموزان
و هنرجويان با انواع مراكز آموزش فنی وحرفه ای رسمی وغیررسمی مرتبط .
- 1تهیه طرح ها  ،برنامه ها و قوانین ومقررات برای دستیابی به منابع حمايتی مادی ومعنوی از واحالدهای
آموزش فنی وحرفه ای در سطوح گوناگون و از مديران (درهمه سطوح)  ،هنرآموزان و هنرجويان .
- 7تهیه طرح ها  ،برنامه ها و قوانین ومقررات نظارت و ارزشیابی همه جانبه ( از طراحی و تولیالد انالواع
برنامه ها تا اجرا و نتیجه وپیامدها وهمه عوامل ) ودر همه سطوح ( ستاد وصف و عوامل محیطی مالرتبط) در
انواع گوناگون آن ( مستمر  ،مقطعی  ،تكوينی  ،خود ارزيابی و. ) . . .
 - - -2پیشینه تاریخي اجمالي تربیت معلمان فني وحرفه اي درایران
به موجب قانون مصوب ارديبهشت ماه  6 91شمسی ،برای اوّلین بار مجوز اعزام  1نفر جهت ادامه
تحصیل به خارج از كشور صادر شد كه از اين تعداد  3نفر به منظور تحصیل در علوم و فنون نظامی 7 ،نفر
مهندسی و  61نفر برای معلمی در رشته تعلیم و تربیت انتخاب شدند با هدف اينكه پس از بازگشت نخستین
مؤسسات تربیت معلم را در ايران داير كنند  .نخستین مركز تربیت معلم به نام دارالمعلمین درسال 6 97

 - 1كه درچند سال گذشته تاكنون  ،متأسفانه به تنها دانشگاه مجری  ،يعنی دانشگاه شهید رجايی آنقدر سهمیه تربیت دبیر فنی نداده اند  ،كه آن دانشگاه
ناچار شده قسمت اعظم ظرفیت پذيرش خود را به دانشجويان كارشناسی ارشد  ،كارشناسی پیوسته وناپیوسته آزاد يا متعهد خدمت دبیری رشته های
غیر فنی وحرفه ای اختصاص دهد .
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شمسی به رياست ابوالحسن فروغی تأسیس شد  .دارالمعلیمن مركزی دارای دو شعبه ابتدايی و عالی بود كه
هركدام يك هیأت اداری داشتند .اين مركز دارای نظامنامهای مشتمل بر

ماده بوده است كه در آن شرايط

پذيرش داوطلبان شغل معلمی ،رشته تحصیلی ،برنامههای درسی ،ساختار سازمانی و تشكیالت اداری،
مقررات انضباطی ،نوع مدرك تحصیلی ،میزان بودجه و كیفیت هزينه آن و باالخره شورای آموزشی مركز
مورد بحث قرار گرفته است .همزمان با تأسیس دارالمعلمین مركزی كه در آن معلمان مرد تربیت میشدند،
نیاز به تربیت و تأمین معلمان زن جهت تدريس در مدارس دخترانه احساس شد ،لذا دارالمعلمات تأسیس
شد .در آمار رسمی  ،6 14تعداد دانشآموزان دارالمعلمین  11نفر اعالم شده كه به وسیله  1مدرس تربیت
میشدهاند (صافی. )6 7 ،پس از بازگشت اولین افراد تحصیل كرده درخارج دررشته علوم وفنون  ،تعدادی
از آنها در دارالفنون مشغول تدريس شدند .
اگر معلمان تربیت شده در رشته ی علوم وفنون را جزو سابقه ی تاريخی تربیت معلم فنی درايران به
حساب نیاوريم بايد با اين مقدمه آغاز كنیم كه تاقبل از شهريورماه  6 1كارشناسان خارجی به ويژه
كارشناسان آلمانی بیشترين نقش را درتاسیس واداره هنرستانها داشته اند  .عالوه براين  ،آلمانها سالها تربیت
معلمان هنرستان ها را (كه از میان ديپلمه های ممتاز اين واحدهای آموزشی انتخاب می شدند) دركشورشان
به عهده داشتند .
درسال  « 6 13هنرسرای عالی نارمك » (دانشگاه علم وصنعت كنونی) توسط كارشناسان آلمانی تاسیس
شد  .پیشینه ی تاريخی نشان می دهد كه آن دانشگاه قبال مركز تربیت دبیر فنی بوده است .
درسال  6 1فشار متفقین جنگ دوم جهانی ( كه كشورمان را اشغال كرده بودند ) ضمن آنكه سبب
تغییر شاه ايران شد ، 6خروج كارشناسان خارجی  ،به ويژه آلمان ها را در پی داشت  .بازتاب اين واقعه با
تعطیلی  ،ركود ورخوت در همه ابعاد توسعه كشور منجمله مراكز آموزش فنی وحرفه ای همراه بود .
درسال  6 4نام « هنرسرا ی عالی نارمك» به « انستیتو تكنولوژی تهران » تغییر كرد ولی دوسال بعد
به نام قبلی بازگشت .

 -6محمد رضا پهلوی جايگزين پدرش ( رضا پهلوی ) شد .
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درسال  « 6 9مركز تربیت معلم فنی پسران » ودرسال  « 6 41مركز تربیت معلم دختران » ( به عنوان
نخستین مراكز تامین نیروی انسانی متخصص هنرستان های كشور ) توسط فرا نسويان درتهران تاسیس گرديد
مدت تحصیل دراين مراكز ابتدا يكسال بود ؛ اما طولی نكشید كه به دوسال افزايش يافت .
درسال  6 41براساس قراردادسه جانبه منعقد شده میان كشورهای ايران  ،فرانسه وموسسه بین المللی
كار  ،ضمن جذب كارشناسانی از كشورهای ديگر در مراكز تربیت معلم  ،معلمان ممتاز آن به مدت يكسال
دركشور فرانسه مامور به تحصیل شدند  .اين قرارداد تا سال  6 41پا برجا بود .
در سال  « 6 46هنرسرای عالی » در همان محل به « سازمان نمونه تعلیم وتربیت حرفه ای كشور »
تغییر نام داد وبه تربیت دبیر فنی وحرفه ای ادامه داد  .دراين سازمان  ،دانشجويان پس از گذراندن يك دوره
آموزشی سه ساله موفق به دريافت مدرك مهندسی عملی (معادل لیسانس) می شدند (اقمشه  ،محمدرضا ،
. )6 14
از سال تحصیلی  6 4 -44وزارت آموزش وپرورش انستیتو های تكنولوژی را داير كرد  .اين
موسسات نیز ابتدا يكساله واز سال  6 47به دوره دوساله ارتقا يافتند  .فارغ التحصیالن انستیتوهای تكنولوژی
عالوه بر اينكه به عنوان تكنسین درجه يك ( عالی ) تامین كننده خالء نیروی انسانی میان كارگر و مهندس (
كارشناس ) در كارخانجات و موسسات تولیدی وخدماتی بودند ؛ بعضا نیاز كادر آموزشی هنرستان ها را به
ويژه دركار عملی ( كارگاهی ) تامین می كردند  .اساسنامه هنرسرای مقدماتی بهبهانی در
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در مجلس سابق ( شورای ملی ) تصويب شد .
از سال تحصیلی  6 44 -41سازمان مذكور مجددا به همان نام قبلی ( هنرسرای عالی نارمك ) تغییر
كرد و هنرستان صنعتی نمونه نیز ضمیمه آن شد  .از آن پس تحصیالت درهنرسرا به دودوره دوساله تقسیم
شد ؛ به گونه ای كه دانشجويان آن پس از طی دوسال نخست مدرك فوق ديپلم دريافت می كردند و برای
دستیابی به مدرك لیسانس  ،بايستی ابتدا به مدت دوسال در مراكز وموسسات فنی وحرفه ای كشور به
تدريس اشتغال يابند  ،سپس در صورت موفقیت درآزمون ورودی دوره دوساله دوم می توانستند به اين دوره
راه يابند و پس از طی موفقیت آمیز دوره به كسب مدرك لیسانس نايل شوند .
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از سال تحصیلی  6 41 - 47دوره ناپیوسته لیسانس به دوره پیوسته تغییر يافت و دانشجويان می
توانستند بدون طی زمان دوساله تدريس در مراكزوموسسات آموزش فنی وحرفه ای و بدون الزام شركت در
آزمون ورودی دوم  ،اين دوره چهارساله را به طور پیوسته طی نمايند .
درسال تحصیلی  6 43 – 49كاهش تقاضا و عدم پی گیری آموزش وپرورش  ،فشار دانشجويان وعالقه
و استقبال و تشويق وترغیب مديران ومدرسان سبب شد كه هنرسرا به « دانشكده مهندسی » تبديل و فعالیت
تربیت دبیر فنی وحرفه ای درآن متوقف شود  .نام اين دانشكده در سال  6 16به « دانشكده علم وصنعت » و
سپس به « دانشگاه علم وصنعت » تغییر يافت  .توسعه هنرستان های فنی وحرفه ای و متوقف شدن برنامه
تربیت دبیر فنی وحرفه ای در هنرسرای نارمك  ،وزارت آموزش وپرورش را وادار به برنامه ريزی برای
احیای مجدد تربیت دبیر فنی وحرفه ای در سطح لیسانس كرد  ،لذا دو دانشسرا در دو شهرستان ( يكی در
شمال وديگری در شرق كشور ) در دو مقطع زمانی به شرح زيرايجاد و به تربیت دبیر فنی وحرفه ای سه
ساله درسطح لیسانس پرداختند :
 درسال تحصیلی  « ، 6 1 – 1دانشسرای عالی فنی نوشیروانی بابل » با پذيرش  611دانشجو درسال تحصیلی  « ، 6 1 – 14دانشسرای عالی فنی آرشام كرمان » با پذيرش  613دانشجو درسال تحصیلی  6 14 –11نیز مركز تربیت معلم پسران تهران ( هنرسرای بهبهانی ) با موافقتوزارت علوم وآموزش عالی به پذيرش آزمايشی دانشجوی تربیت دبیر فنی در رشته های  :برق  ،ماشین افزار
وصنايع اتومبیل نمود ؛ ولی دوسال بعد (درسال تحصیلی  ، ) 6 11 – 17به دلیل اختالف میان وزارت خانه
های علوم وآموزش عالی و آموزش وپرورش و عدم حمايت های مالی از سوی اين دو وزارتخانه  ،اين
مركزتعطیل شد و دانشجويان آن به « دانشسرای عالی فنی بابل » منتقل شدند .
درسال تحصیلی  6 11 – 11براساس قراردادی كه وزارت آموزش وپرورش با پلی تكنیك تهران (
دانشگاه امیر كبیر كنونی ) منعقد كرد  ،از میان فارغ التحصیالن برگزيده دوره دوساله مراكز تربیت معلم فنی
وحرفه ای  611 ،دبیر فنی ( به صورت كارشناسی ناپیوسته ) تربیت شدند .
از همان سال ( )6 11 – 11تربیت دبیران فنی وحرفه ای (از میان فارغ التحصیالن برگزيده دوره دوساله
مراكز تربیت معلم فنی وحرفه ای و انستیتوهای تكنولوژی) در دوره های كارشناسی ناپیوسته در « دانشسرای
عالی فنی بابل » ادامه يافت  .بنابراين روش  ،امكان ادامه تحصیل محدود دارندگان مدرك فوق ديپلم فراهم
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گشت  .البته كلیه دانشجويان تربیت دبیر فنی وحرفه ای درزمان ثبت نام متعهد می شدند كه پس از پايان
تحصیالت به مدت پنج سال در هنرستان های فنی وحرفه ای تابعه وزارت آموزش وپرورش خدمت نمايند .
بدين ترتیب طی سالهای تحصیلی  1 -1تا  ، 6 11-17تعداد  741دانشجو در میانگین 6
مركزتربیت معلم فنی وحرفه ای ( دوره های دو ساله يا كاردانی ) و  6167دانشجو در  1مركز تربیت دبیر
فنی وحرفه ای ( دوره های كارشناسی پیوسته سه ساله و كارشناسی ناپیوسته دوساله ) تربیت شدند .
درسال تحصیلی ( 6 17 - 13سال پیروزی انقالب اسالمی ) مراكز تربیت معلم فنی وحرفه ای دوساله
به  61مركز و  717دانشجو( كه همه ساله از طريق آزمون ورودی میان فارغ التحصیالن هنرستان ها انتخاب
می شدند) دررشته های برق  ،ساختمان  ،اتومكانیك  ،حرفه وفن وكشاورزی افزايش يافته بود  .فارغ
التحصیالن اين دوره دوساله بايستی رسما متعهد شوند كه به مدت  1سال درهنرستان ها اشتغال يابند .
پس از انقالب اسالمی و تعطیل شدن كلیه مراكز آموزش عالی كشور به منظور انقالب فرهنگی و وقفه
دوساله مراكز آموزش عالی فنی وحرفه ای  ،سرانجام :
درسال تحصیلی  6 11 – 16اين مراكز بازگشايی شدند واز میان 66مركز فعال تربیت معلم فنی وحرفه
ای  1 ،مركز در شهرهای  :تهران ( بهبهانی و شهید شمسی پور )  ،اصفهان  ،مشهد  ،شیراز و يزد در هفت
رشته با  361دانشجو فعالیت آموزشی خود را مجددا آغاز كردند .
درسال تحصیلی  6 16 –1انستیتو های تكنولوژی نیز با تغییراتی درسازمان ( ودرسالهای بعد با
تغییراتی در محتوا ) بازگشايی شدند  .ادغام مراكز تربیت معلم فنی وحرفه ای وانستیتو های تكنولوژی
وتفكیك آنها از هنرستان ها  ،اين موسسات را به مجتمع های عالی آموزش فنی وحرفه ای تبديل كرد ؛ ضمن
اينكه دانشجويان دختر انستیتو های تكنولوژی سراسر كشور در مجتمع آموزش عالی فنی وحرفه ای دختران
تهران ( سمیه ) سازمان يافتند  .كلیه مراكز تربیت دبیر فنی وحرفه ای ( دوره های كارشناسی ناپیوسته
وپیوسته ) كه به منظور انقالب فرهنگی از سال تحصیلی  6 13 – 19تعطیل شده بودند ؛ تا سال 6 16- 1
فارغ التحصیلی نداشتند .

6

درسال تحصیلی  6 14 –11مجتمع های عالی آموزش فنی وحرفه ای به « آموزشكده فنی وحرفه ای »
تغییر نام يافتند و آمار دانشجويان دوره كاردانی تربیت معلم دراين سال به 44

نفر افزايش يافت .

 -1ب رخی اسناد زمان ادغام انستیتوهای تكنولوژی تهران و تبديل آن به مجتمع انقالب اسالمی را سال  6 19اعالم كرده اند  .بنا بر اين گزارش ها اين
مجتمع سپس به مركز آموزش عالی فنی انقالب اسالمی ( بعدا دانشگاه شهید رجايی ) تغییر نام داد و عالوه بر دورههای كاردانی و تربیت معلم فنی ،
مجوز اجرای دورههای كارشناسی ناپیوسته دبیر فنی را نیز دريافت نمود.
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درسال تحصیلی  6 11 –11مركز تربیت دبیر فنی تهران ( كه در مجتمع آموزش عالی فنی وحرفه ای
انقالب اسالمی = دانشگاه شهید رجايی كنونی  ،سازمان دهی شده بود ) مجددا تربیت 611دانشجوی
كارشناسی ناپیوسته را دردورشتهء برق و ماشین افزار آغاز كرد .
درسال تحصیلی  6 17 –13دانشكده فنی بابل نیز مجددا تربیت دبیران فنی را آغاز كرد ولی دوسال بعد
اين برنامه متوقف گرديد و آن دانشكده زير نظر دانشگاه مازندران به آموزش آزاد داوطلبان پذيرفته شده در
آزمون های ورودی سازمان سنجش در دوره های كارشناسی وكارشناسی ارشد پرداخت .
در سال تحصیلی  6 7 - 7دانشكده تربیت دبیر فنی و حرفهای در جوارمركز آموزش عالی فنی انقالب
اسالمی تاسیس شد و از طريق آزمون سراسری در دو رشته كارشناسی دانشجو پذيرفته شد .
در سال تحصیلی 6 71 -77مركز آموزش عالی فنی انقالب اسالمی و دانشكده تربیت دبیر فنی و
حرفهای ادغام شدند و « دانشگاه شهید رجايی » را تشكیل دادند كه تا كنون ( بهمن ماه  )6 91داير است .
دانشگاه شهید رجايی همه ساله در دوره های روزانه و شبانه در سطح كارشناسی و كارشناسی ارشد (
غالبا به صورت آزاد ) از طريق كنكور سراسری دانشجو می پذيرد  .هرچند اين مركز آموزش عالی تنها
دانشگاه تربیت دبیرفنی كشور است كه براساس رأی نمايندگان مجلس بايستی زير نظر آموزش وپرورش باقی
بماند ولی آموزش وپرورش ازبخش كمی از ظرفیت بیش از  3111نفری اين دانشگاه ( كه همه ی امكاناتش
برای تربیت دبیر فنی است ) برای تربیت دبیر فنی استفاده می كند و درحالی كه اكثرقريب به اتفاق هنرستان
های كشور از كمبود و فقردبیر فنی با صالحیت رنج می برند متاسفانه اكثرظرفیت اين دانشگاه ويژه تربیت
دبیر فنی به تربیت معلمان دوره های تحصیلی ديگر ويا دانشجويان آزاد اختصاص يافته است. 1
 -4- -2پیشینه اجمالي صالحیت ها در جهان
همان گونه كه در بخش بررسی مفاهیم اساسی به نقل از ويجل  ،مولدر و كالینز ( ) 111توضیح داده
شد  ،استفاده ازمفهوم واژه های اروپای غربی'«( 'competence' and 'competencyصالحیت» و
 - 1البته موضوع متوقف شدن دانشجويان متعهد خدمت دبیری به سبب منع قانونی مفاد قانون مديريت خدمات كشوری بود كه از سال  6 34وحتی قبل
از آن اجازه تعهد استخدام دارندگان مدارك كمتر ا ز لیسانس را نداده است و از همان زمان آموزش وپرورش تصمیم گرفته است ظرفیت دانشگاه شهید
رجايی و بعدا دانشگاه پیامبر اعظم ( يا فرهنگیان ) را به معلمان رسمی كمتر از لیسانس اختصاص دهد وبدين وسیله آنها را ارتقا دهد  .هرچند همین
گام سازنده را خیلی دير برداشته است با اين حال اين امر فاقد توجیه علمی ومنطقی است كه دانشگاهی كه همه امكاناتش ( اعم از اعضای هیئت علمی ،
فضا وتجهیزات ) برای تربیت دبیر فنی تدارك شده حتی به میزان 61درصد به تربیت معلم دوره های ديگر اختصاص يابد  .ضمنا تا زمان آخرين
ويرايش اين گزارش (اسفندماه )6 91تالش و پی گیری از طريق رئیس ومعاون آموزشی آن دانشگاه برای دستیابی به سهم دانشجويان تربیت دبیر فنی از
ظرفیت  3111نفری دانشگاه ( درمدتی كه نام دانشگاه تربیت دبیر فنی را به خود اختصاص داده وياحتی اعالم آمار سال جاری )  ،ثمری نداشت !
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«شايستگی» ) با اصطالحات ديگری از زمان افالطون ( 61 - 31سال قبل از میالد) و حتی از زمان
حمورابی' (  6711-679پیش از میالد ) سابقه داشته است  .مفهوم كنونی اين دو واژه از قرن شانزدهم
درزبانهای انگلیسی  ،فرانسه و هلند به رسمیت شناخته شده بود  .البته بسیاری از منابع رسمیت يافتن
صالحیت ( شايستگی ) را به مك كله لند ( ) 6911و مقاله ای كه وی برای اولین بار دراين باره در مجله «
روان شناس آمريكايی » 1به چاپ رساند نسبت می دهند  .او دراين مقاله ادعا كرد در استخدام افراد در
مؤسسات بايستی ازشايستگی به عنوان جايگزين مناسب آزمون های هوش و استعداد استفاده شود  .با اين
وجود  ،استفاده از صالحیت نهادينه شده در توسعه تربیت حرفه ای از پديده های اخیر است كه ظاهر شده و
با نوآوری های ديگر مثل  « :يادگیری خود مديريت كردن  ،تلفیق نظريه و عمل  ،اعتباريابی قبل از يادگیری
ونظريه های جديد يادگیری مثل  :يادگیری معنی دار ( معتبر )  ،ساختن گرايی اجتماعی و ساخت دانش »
درهم آمیخته است  .مفهوم صالحیت ( شايستگی ) دارای اهداف معنی دار و محتوای يادگیری است كه سبب
رشد فردی دانش آموزان می شود و موقعیت آنها را در درون حوزه دانش به بهترين وجه تثبیت می كند و
می تواند آنها را آماده عملكرد موثر در جامعه نمايد .
در عصر حاضر تفسیر های متنوعی از رويكردهای گوناگون صالحیت ( شايستگی ) تبیین شده است ؛
از رويكرد رفتارگرای ( عملكردی ) مك كله لند (  )697كه توسط شركت مشاوره هی مك بر تكامل
يافت و گروه «هی» اين رويكرد صالحیت رادرانجام سفارش و به منظور افزايش عملكرد دربسیاری ازشركت
ها به كاربردند ؛ تا مهارت زبانی كه اولین بار توسط چامسكی تاكید شد ( )6931و رويكردهای عمومی و
شناختی كه در همان دهه  6931معرفی گرديد  ،از آن پس رويكرد عمومی در شناسايی توانايی های مشترك
هدفمند است و تنوع در عملكرد راتوضیح می دهد  .باز هم  ،در اين رويكرد  ،هنرمندان موثرترين و افتراق
آنها ويژگی شناسايی شده (صالحیت ها) اند (نوريس  )6996 ،سپس  ،از طريق تجزيه و تحلیل آماری ،
ويژگی های اصلی و عمومی هنرمندان تعريف شده ودرراس قرار می گیرند .صالحیت های مصمم دراين راه
می تواند به گروه های مختلف حرفه ای اختصاص يابد.

1

- American Psychologist
- McBer Hay
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گونسزی  ،ال و همكاران ( )6991فرم های متنوع صالحیت های عمومی را تايید كرده كه به چهار
چوب و محتوای محل كار بستگی دارد .
درحال حاضرمفهوم صالحیت  -عملكرد به طور انكار ناپذيری گسترش يافته و صالحیت ها ی
'اجتماعی'يا 'عاطفی' را نیزدر برگرفته است  ،به گونه ای كه بنظر كی رسد در موارد زيادی ' صالحیت ' به
طور جدی جايگزين اصطالح اصلی '،هوش' شده است.
الزم به گفتن است كه توسعه رويكرد شناختی صالحیت درهمجواری بارويكرد اجتماعی – سازنده
ازسوی هودكینسون و ال سیت (( 1)6991به عنوان مثال ) حمايت شده است كه خطوط راهنمای اصلی برای
حمايت از توسعه آموزش مبتنی بر صالحیت است  .هدف استفاده موثر از خطوط راهنمای اصلی صالحیت
ها درآموزش توسط جنبه های اساسی زيرخطوط از قبیل  :اهمیت زياد مشاوره  ،گفتگوی مستمر بین دانش
آموز و معلم  ،ضرورت عملكرد در تمرين و همچنین وظايف چند رشته ای دانش آموز برای غالب آمدن
برآنها  .به طور كلی  ،فشار های رويكرد اجتماعی -سازنده است .
شباهت بین صالحیت ها ی مورد نیاز برای عملكرد موفق در جامعه (مانند يادگیری مهارت  ،همكاری
حل مسئله  ،پردازش اطالعات  ،مقابله با عدم اطمینان  ،تصمیم گیری بر اساس اطالعات ناقص  ،ارزيابی
ريسك) و توسعه صالحیت های مشترك (به عنوان مترادف يادگیری اجتماعی -سازنده) ما را نیاز مند اضافه
كردن صالحیت های ديگر كرده است  ،زيرا كه  ،در درون اين رويكردهای سازنده يادگیری  ،دوباره تنوع
گسترده ای ازمفهوم سازی (در ادراك) به وجود می آيد اما اين نظريه ها درويژگیهای مشترك سهم دارند ؛ به
عنوان مثال به مدل های نوآورانه جوامع نشر دانش مراجعه كنید  ،مثل  :گسترش نظريه يادگیری انگستوم
( )6991 ، 6937كار نوناكا وتاكه اوشی ( ) 6991در خلق دانش  ،با تاكید بر اهمیت تعامل بین دانش
ضمنی و صريح  ،پائوالو همكاران ( 4) 114و مدل بری آيتر (  5) 11در ساختمان دانش .آنها نتیجه گرفتند
كه بین اين نظريه ها شباهت های عمده ای وجود دارد .كار بیلت ( )6994و آل بیلت و همكاران (  6) 11را

1

- Hodkinson and Issitt,1995
)- Engestom (1981, 1995
- Nonaka and Takeuchi
4
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میتوان در اينجا به عنوان داشتن يك شخصیت اجتماعی -سازنده در اين آزمون ساخت دانش درمحل كار با
تمركز بر نمايندگی شخصی در زمینه های اجتماعی و سازمانی نام برد .
انسجام (پیوستگي ) در مفهوم شایستگي ؟
دست آورد های ذكر شده در سه پژوهش باال به عنوان جامع ترين در زمینه « شايستگی » شناخته شده
اند  ،اگر چه بسیاری از تالشهای ديگر برای دسته بندی كردن پژوهش در زمینه تعريف مفهوم صالحیت و
شايستگی وجود دارد  .به عنوان مثال  ،وی نرت ( ) 116تفاوت رويكردهای نظری نه به شايستگی بلكه به :
« توانايی عمومی شناختی  ،مهارتهای تخصصی شناختی  ،مدل شايستگی -عملكرد  ،مدل اصالح شده
شايستگی  -عملكرد (يا مدل قابلیت تغییر عملكرد )  ،اقدام با انگیزه تمايالت  ،عینی و ذهنی خود مفاهیمی ،
شايستگی عمل  ،شايستگی های كلیدی و فرا شايستگی ها » را نشان می دهد  .مفهوم شايستگی كه در
مطالعه امكان سنجی پیزا – آموزش وتربیت حرفه ای 1استفاده شد شامل شايستگی شناختی (دانش) ،
شايستگی عملی (مهارت)  ،شايستگی اجتماعی و خود شايستگی (آچن -هاگن  ) 111 ،بود .
الستروم توسعه مفهوم صالحیت دررابطه بامشاغل وساخته تفاوت بین صالحیت های رسمی وصالحیت
خواسته شده اداری،صالحیت درحال استفاده،صالحیت واقعی وصالحیت خواسته درشغل(الستروم. )6997،
روندبه سوی صالحیت مبتنی بر( ICVTآغازوادامه آموزش حرفه ای) 4درحال گسترش است كه نه
تنهادرسطح ملی درداخل كشور بلكه می توان در سطح بین المللی  ،مشاهده كرد  .برای مثال  ،از OECD

1

و توسعه يك چارچوب ارزيابی های بین المللی  ،پیزا  .می توان نام برد  .چارچوب پیزا می تواند به عنوان
يك رويكرد عمومی به صالحیت با تمركزی ويژه بر شايستگی های كلیدی توضیح داده شوند.
OECD( DeSeCoوبرنامه تعريف وانتخاب صالحیت ها)  1تعريف صالحیت های كلیدی مورد نیاز
درزندگی روزمره است كه درسراسرفرهنگها مشترك است (  . 11 , OECD / DeSeCo / Rychenپس
از تعريف  ، DeSeCoبايد چندين شرط صالحیت های كلیدی تحقق يابد  .اول  ،آنها بايد در رابطه

1

- PISA-VET
- Achten-hagen , 115
- Ellstrom , 1991
4
)- ICVT (Initial and Continuing Vocational Training
5
) - OECD ( Organization for Economic Co-operation & Development
6
) - DeSeCo (Definition and Selection of Competences
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وبااهداف اقتصادی و اجتماعی با ارزش باشد .دوم  ،آنها بايد منافع طیف وسیعی از مفاهیم مربوط به بازار
كارروابط خصوصی و تعهدات سیاسی را تامین نمايد :
سوم  -آنها بايد برای همه افراد مهم باشد  ،اين بدين معنی است كه صالحیت ها نبايد تنها در تجارت
يا شغل خاص باشد .
چارچوب  DeSeCoو  OECDنشان دهنده يك قاب تنها مرجع برای مدرسه و سنجش صالحیت
بزرگساالن نیست  ،زيرا كه نه تنها صالحیت ها بايد در مدرسه تعلیم داده شود بلكه می تواند در سراسر طول
عمر افراد توسعه داده شود .
مثال ديگردرسطح اتحاديه اروپا ساخت چارچوب صالحیت ( ECVETسیستم اعتباری اروپايی برای
1)vetو(ECTSانتقال اعتباردرسیستم آموزش عالی اروپا) است.هدف دراينجا دستیابی به افزايش همكاری و
هماهنگی درآموزش های حرفه ای آموزش عالی توسط ايجاد مجموعه ای ازسطوح مرجع است كه فرم پايه
ای برایECVETو ECTSمی باشد .به عنوان سطوح مرجع بايد شرايط پیامدهای يادگیری  ،نشانه شناسی
دانش  ،مهارت ها وشايستگی ها ی توسعه داده شده تشريح شود (وينترتون  ،ال وهمكاران . ) 111،
دانش در اين نشانه شناسی به عنوان صالحیت شناختی  ،مهارت ها تابعی مجسم از صالحیت  ،و
نگرش و رفتار به عنوان صالحیت اجتماعی قلمداد شده اند  .فرا صالحیت در صالحیت های اجتماعی بهم
پیوسته است .بعضی از كشورها در ابعاد سه گانه بايكديگرتفاوت دارند  .بعضی تفاوت ها فقط بر اساس
اصطالحات است  ،ولی كشورهای ديگری هستند كه تفاوت های بنیادين دارند.
با اين حال  ،چالش قابل توجه برای ECVETتوسعه يك سنخ شناسی سازگار و منسجم از دانش ،
مهارت ها و صالحیت است .
تنظیم پروژه برای تسهیل  ECTSاز جمله راه های تالش در انسجام صالحیت است .يك روش
معمول برای رسیدن به اهداف درحال توسعه  ،گسترش چارچوب اروپايی صالحیت ها درآموزش عالی ،
درقالب محتوای فرايند بولونیا ست (گونزالس و واگنر .4 ) 111 ،
مطالعه پیشینه مربوط به طراحی و تدوين صالحیت های حرفه معلمی در جهان به زمانی مربوط
میشود كه آموزش و پرورش به صورت يك نهاد رسمی و دولتی پس از انقالب صنعتی در اكثر كشورهای
پیشرفته ظاهر گرديد .هرچند كه صنعت (با كاربرد )NVQو رشته مديريت ( درسنجش بدو استخدام و
1

))- ECVET (European Credit System for VET(Vocational Education and Training
- ECTS (European Credit Transfer System in Higher Education).
- Winterton et al., 115
4
- Bologna process (Gonzalez & Wagenaar, 115).
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ارتقاء نیروی انسانی ) قبال و به صورت گسترده طراحی و تدوين واجرای صالحیت ها را در دستور كار قرار
دادند  ،با اين حال تعريف و تدوين صالحیت های پیشنهاد شده درآموزش وپرورش  ،ابتدا برای تربیت
معلمان در دوره ابتدايی استفاده شد  ،چرا كه در اين دوره سواد آموزی و آموزش مهارتهای خواندن ،نوشتن
و حساب كردن به نوآموزان يكی از مهم ترين مأموريت های آموزش و پرورش محسوب میشد .بر اين
اساس الزم بود تا معلمان دوره ابتدايی به ويژه در باره روشهای تدريس مربوط به اين سه مهارت از قبل
آموزش ببینند .بعدها با توسعه روان شناسی رشد و يادگیری ضرورت توجه به تعلیم و تربیت به ويژه در
تربیت معلمان مورد توجه قرار گرفت و برای شناخت معلمان از ويژگیهای جسمی ،عقلی ،عاطفی و
اجتماعی فراگیران و همانگ ساختن روشهای آموزشی و يادگیری با اين ويژگیها صالحیتهای حرفه ای
معلمان ابعاد گسترده ای دربرگرفت .
 -5- -2ویژگي ها و پیشینه آموزش شایستگي محور ()CBT
الف – ویژگي ها
هدف اصلی آموزش شايستگی محور( )CBTمانند ساير روش های مهارت آموزی  ،تامین نیروی
كارماهر مورد نیاز بازاركار است .اين نوع مهارت آموزی ويژگی هايی به شرح زيردارد كه متفاوت ازساير
روش هاست :
 - 6اجرای آموزش درمحل كاريا محیطی مشابه  ،ارائه نتیجه آموزش و باالخره ارزيابی سطح حرفه ای فرد.
 تاكید  CBTبر مهارت يا توانمندی حرفه ای فرد ( بدون توجه به چگونگی وزمان ومحل كسب آن) سیستم  CBTبا طبقه بندی كردن آموزش به سطوح چندگانه امكان انتخاب دوره آموزشی متناسب بانیازهای مهارتی كارآموز و يا حتی نیازها و توقعات كارفرما از مهارت های كارآموز را فراهم می كند .
 – 4در سیستم  ، CBTزمان كسب مهارت توسط كارآموز بر اساس توانمندی خودش تعیین می شود.
 –1سیستم CBTبر مهارت بیشتراز دانش توجه وتاكیددارد  .درآزمون های، CBTتوانستن انجام كار
بردانستن آن اولويت دارد .به عبارت ديگر آزمون های عملی جايگزين آزمون های كتبی شده است .6
ب -تاریخچه
نظام  CBTخود مجموعه ای از عناصر نظری جداگانه است كه مشخصه كلی آنها  ،توانمندی حل
بحران مهارت آموزی در يك جامعه فوق صنعتی و پر جمعیت امريكابوده است .اياالت متحده در دهه های
-1

متخصصانی كه آزمون ها را طراحی وداوطلبان را با آنها ارزيابی می كنند خود عالوه بر داشتن دانش كارشناسی  ،بايستی گواهینامه ملی

آزمون و ارزشیابی فراتر از سطح تحت آزمون را داشته باشند.
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 1و  41میالدی بدنبال بحرا ن بزرگ اقتصادی كه يكی از زمینه های جنگ دوم جهانی نیز شد با ناكارآمدی
اقتصادی موسسات آموزشی مواجه شد .چون منابع مالی نمی توانست هزينه آموزش حرفه ای نظام صنعتی را
تأمین كند  ،ازطرفی بازده اين نظام متناسب با منابع مالی اختصاص يافته نبود و مهارت آموختگان نیز توان
مهارتی الزم برای پاسخ گويی به صنايع بحران زده را نداشتند .
اما نهايت خودنمايی  CBTدر دهه های  11تا  71میالدی در آمريكا اتفاق افتاد كه اتحاد جماهیر
شوروی ماهواره اسپوتنیك را به فضا پرتاب كرد  .آمريكائی ها ناگهان احساس غافلگیری كردند و دريافتند
كه از لحاظ فناوری از روس ها عقب افتاده اند  .همین امر سبب تغییراتی در آموزش عمومی وعالی اين
كشور گرديد و درادامه خطوط كلی  CBTدر اواخر دهه  71میالدی تثبیت شد  .جريان كار چنین بود كه
كمیته تحقیق دولت به اين نتیجه رسید كه نه تنها در جنبه فنی مشكلی ندارند بلكه از رقبای خود برتر هم
هستند .آنان مشكل را در نظام آموزشی اياالت متحده يافتند  ،زيرا اين نظام بر روی جنبه های كار گروهی،
دقت  ،سرعت و توجه به استاندارد ها تمركز نداشت بلكه رسیدن به مهارت فردی را دنبال می كرد .عقب
ماندگی مذكور سبب شد دولت فدرال نقش خود را در آموزش تثبیت و قانونمند كند  .بدنبال اين قانون دو
دهه دخالت همه جانبه دولت در آموزش آغاز شد و بودجه های كالن اواخر دهه  11و طول دهه های  11و
 71میالدی با صرف توسعه استانداردهای آموزشی برنامه های حرفه ای سبب توسعه نهايی  CBTشد.
البته قبل از بكارگیری واژه  CBTازواژه های ديگر مانند ( PBTEآموزش مربیان بر اساس شايستگی)
يا ( CBEآموزش و تحصیالت شايستگی محور) و يا ( CBVEتحصیالت حرفه ای شايستگی محور)
استفاده می شد ولی منظور همه آنها همان نظام  CBTبوده است .
نتیجه آن شد كه چون مشخص شده  CBTريشه های اجتماعی دارد و اين موضوع ثابت شده است و
حتی براولی جزو اولین منتقدان( PBTEنام قديم  ) CBTگفته است  :اين نظام به جای آن كه نتیجه يك
كار پژوهشی و واقعیات علمی باشد پاسخی موقت به فشارهاونیازهای اجتماعی است .اين انتقاد اشكال
اساسی بر نظام  CBTنیست .بر عكس يكی از موافقان CBTبنام آقای هیوستن معتقد بود اين سیستم
بخشی از جنبش فرهنگی بزرگتری است كه مشخصه آن محاسبه پذير كردن ( )Accountabilityو بهینه
سازی برای اشخاص ( )Personalizationبوده است .بنابراين به عنوان نظام آزموده شده محسوب می شود
كه در صورت امكان اجرای آن با شرايط موجود كشورمان می تواند منشاء اثرات مفید در جامعه باشد .البته
اغلب بررسی های مربوط به  CBTمربوط به مشكالت پیاده سازی آن است.
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 -6- -2پیشینه تدوین صالحیتهاي حرفه معلمي در ایران
احمدی ( )6 31درباره سابقه تدوين صالحیت ها درايران  ،با اين مقدمه آغاز می كند  :اگر چه همزمان
با تاسیس دورههای تربیت معلم به منظور ايجاد صالحیتهای حرفهای در معلمان برنامهها و دروس تربیتی و
روشهای كارآموزی و كارورزی در اين دورهها به اجرا در میآمد  ،بیشتر اين برنامهها صرفا ازبرنامههای
آموزشی معلمان درسايركشورها اقتباس میشد .تنهاپس ازپیروزی انقالب اسالمی است كه ضرورت بازنگری
و تغییردراين برنامهها براساس صالحیتهای مورد انتظار ازمعلمان مورد توجه قرارگرفت.
كمیته تخصصی برنامه ريزی دروس تربیتی تربیت معلم كه از سال  6 13تا كنون عمال كار برنامه ريزی
و تالیف كتب دروس تربیتی دورههای تربیت معلم را در دفتر برنامه ريزی و تالیف كتب درسی برعهده داشته
است  ،در سال  6 13به منظور بازنگری و اصالح آن دروس  ،مطالعه ای را در باره صالحیتهای حرفه
معلمی آغاز كرد .اين كمیته در سال  6 71صالحیتهای مذكور را در چهار حوزه تحت عناوين
صالحیتهای شناختی ،6صالحیتهای عاطفی  ،صالحیتهای عملكردی و صالحیتهای تاثیرگذاری 4تدوين
نمود تا براساس آنها محتوا و سرفصل دروس جديد تربیتی طراحی و تولید شود (همان  ،ص . ) 6
گروه تربیت معلم ( كمیته قبلی با تركیب اعضای جديد) آن دفتر در سال  6 79در صالحیتهای قبلی
كه خود تهیه كرده بود  ،تجديد نظر كرد و با تغییراتی درطبقه بندی و محتوا آن را ارائه كرد .متن صالحیت
ها ی جديد در بخش گروه بندی صالحیت ها ارائه ودر اين مطالعه نیز ازآنها استفاده شده است .
به قرار اطالع يكی از اعضا  ،در سال  6 39مجددا صالحیت های حرفه معلمی در قالب يك طرح
پژوهشی مورد بازنگری همه جانبه وعمیق كارگروهی منشعب از همان گروه ( با تركیب اعضای جديدتر)
قرار گرفته است  ،كه تاكنون گزارشی از اين طرح ارائه نشده است  .نكته ی واجد اهمیت اين است كه با
اينكه  1سال است اين صالحیت ها تدوين شده است  ،هیچگاه در تولید برنامه های درسی تربیت معلم
ازآنها استفاده نشده است ولی هر  9يا  61سال يكبار مورد بازنگری قرار گرفته است .
نشانه ديگر در پرداختن به شايستگی ها را می توان در سند تحول راهبردی آموزش وپرورش يافت .
برحسب مفاد اين سند كه درشورای عالی آموزش وپرورش تصويب گرديده ( ،)6 39شايستگی ها اينچنین
تعريف شده است :

-Cognitive competencies
- Affective competencies
4- Performance competencies
5- Consequent competencies
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شايستگی ها  :منظوراز شايستگی ها مجموعه ای تركیبی از صفات وتوانمندی های فردی وجمعی ناظر
به همه جنبه های هويت ( عقالنی  ،عاطفی  ،ارادی وعملی ) ونیز تمام مولفه های جامعه سالم براساس نظام
معیار اسالمی است  ،كه متربیان برای دستیابی به مراتب حیات طیبه درجهت درك موقعیت خود وديگران
وعمل فردی وجمعی برای بهبود مستمر آن  ،بايد اين گونه صفات وتوانمندی ها را « كسب » كنند .
صالحیت های پايه  :آن دسته از صفات وتوانمندی ها هستند كه متربیان بايد آن ها را برای وصول به
مرتبه ای الزم يا شايسته از آمادگی عموم افراد جامعه برای تحقق حیات طیبه كسب كنند .
صالحیت های ويژه  :آن گروه از صفات وتوانمندی هاست كه در سطحی باالتر از سطح مورد انتظار از
آمادگی همگان جهت تحقق حیات طیبه است وافرادبرحسب عالقه واستعدادفعلیت يافته خود ونیاز های
خاص جامعه آن ها را كسب می كنند ( همان  ،صص 16و . ) 1
نشانه ديگر صالحیت های حرفه ای معلمان را می توان در راهكار های  :ذيل هدف عملیاتی « بند – 61
ارتقاء منزلت اجتماعی وجايگاه حرفه ای منابع انسانی با تأكید برنقش الگويی وجايگاه معلم »  ،در متن هدف
عملیاتی شماره 66و دوراهكار آن ونیز در اولین راهكار ذيل هدف شماره  6در سندتحول بنیادين آوپ

6

( )6 91به شرح زيرجستجو كرد :
• استقرار نظام سنجش صالحیت های عمومی ،تخصصی و حرفه ای  ( . . . ،راهكار) /61
• باز مهندسی سیاستها و  . . .انطباق شايستگی های حرفه ای معلمان در سطح ملی وجهانی باتوجه به
الگوی برنامة درسی كشور(بند)66
• ايجاد سازوكارهای الزم برای جذب و نگهداشت استعدا دهای برتر و برخوردار از صالحیت های
دينی ،اخالقی ،انقالبی و شخصیتی به رشته های تربیت معلم ( راهكار . ) /66
• ايجاد نظام ارزيابی صالحیت معلمان شامل شايستگی های ،اخالقی ،اعتقادی ،انقالبی  ،حرفه ای و
تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و اهداف سند تحول راهبردی ()4/66
• بهینه سازی نظام پرداخت ها ،مبتنی بر شايستگی ها و بر اساس رويكرد رقابتی ( )6/6

 - 6اين سند درتاريخ

 6 91/9/توسط رئیس جمهورايران رونمايی شد .
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فصل سوم  -روش شناسی تحقيق
مقدمه
در فصل اول به كلیات طرح تحقیق پرداختیم ودر جستجوی موقعیت نامعین ( صالحیت های
حرفه ای هنرآموزان هنرستان ها ) مسئله  ،اهمیت وضرورت آن  ،اهداف و سئواالت تحقیق و متغیرها را
تعريف كرديم .در فصل دوم سه نوع پیشینه موضوع را موردبررسی قرار داديم  ،پیشینه نظری  ،پیشینه
پژوهشی و پیشینه تاريخی ؛ و از اين طريق ضمن بهره گیری از دانش موجود وآنچه كه ديگران در
موضوع تحقیق انجام دادند و درتكمیل كار آنان وتركیب با دانشی كه از طريق اين تحقیق بايستی كشف
شود سعی داريم در فصل سوم به چگونگی گردآوری و تجزيه وتحلیل داده ها بپردازيم  .تعیین كنیم
كه چه افرادی مورد مطالعه قرار می گیرند  ,از چه روشی استفاده می كنیم و برای گرد آوری داده ها از
چه وسیله اندازه گیری بهره می گیريم و مؤثرترين راه تجزيه و تحلیل داده ها كدامند .
بدون ترديد روش شناسی تحقیق بسیار حائز اهمیت بوده و هدايت كننده اجرای فرايند پژوهش می
باشد  .در اين فصل ابتدا جامعه آماری پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس روش های
نمونه گیری بیان خواهد شد ,آنگاه به ابزارهای مورد استفاده در تحقیق و شیوه جمع آوری داده های
مورد نیاز پرداخته می شود .در بخش ابزارها روايی و پايايی آنها ارائه و بررسی می شود ,در پايان روش
های تجزيه و تحلیل داده های تحقیق ارائه خواهند شد.
اين پژوهش به لحاظ هدف تحقیق  ,پژوهشی كاربردی است و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها
توصیفی از نوع پیمايشی است و از طريق اجرای پرسشنامه ای محقق ساخته به شناسائی صالحیت های
حرفه ای هنرآموزان هنرستانهای فنی وحرفه ای تهران ( دررشته های برق ( الكتروتكنیك )  ،ساختمان
 ،كامپیوتر و حسابداری ) و هنرآموزان هنرستانهای كشاورزی استان البرز پرداخته است .
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جامعه آماري تحقیق
• هنرستان های فنی شهرتهران دارای رشته های  :الكتروتكنیك  ،ساختمان
• هنرستان های حرفه ای شهرتهران دارای رشته های  :كامپیوترو حسابداری
• هنرستان های كشاورزی :استان البرز دارای رشته های  :امور زراعی و امور دامی
• هنرآموزان شاغل تدريس درپايه سوم رشته های منتخب هنرستانهای فنی وحرفهای شهرتهران .
• هنرآموزان شاغل تدريس در پايه سوم رشته های منتخب هنرستانهای كشاورزی استان البرز .
• هنرجويان شاغل تحصیل درپايه سوم رشته های منتخب هنرستانهای فنی وحرفهای شهرتهران .
• هنرجويان شاغل تحصیل در پايه سوم رشته كشاورزی درهنرستانهای كشاورزی استان البرز .
• اعضای گروههای برنامه ريزی و تألیف كتابهای درسی رشتهها ی مربوط .
• اعضای گروه پژوهشی آموزش فنی وحرفه ای پژوهشگاه آموزش وپرورش .
شیوة نمونه گیري و حجم نمونه
برای دستیابی به نمونه واقعی در تحقیق  ،بايستی در شیوه ی نمونه گیری دواصل مهم رعايت شود :
«  -6نماينده ی واقعی بودن نمونه  -تصادفی بودن انتخاب نمونه » .

1

برای انتخاب نمونه از میان هنرستان ها  ،هنرآموزان و هنرجويان  ،از شیوه ی نمونه گیری خوشه ای
چند مرحله ای استفاده شد  ،بدين ترتیب كه  :ابتدا مناطق69گانه تهران به سه گروه اقتصادی  :برخوردار
(مناطق ، )6، ، ، 1متوسط (مناطق)1،4،7،3،9،61،66وضعیف (مناطق )6 ،6 ،64،61،61،67،63،69تقسیم
شدند  ،سپس با توجه به تعداد مناطق تحت پوشش هر گروه اقتصادی به طور تصادفی ساده  1درصد
تعداد هرگروه انتخاب شدند  ،در نتیجه يك منطقه از گروه برخوردار ( منطقه ، ) 6دو منطقه از گروه
متوسط (4و )9ودو منطقه ازگروه ضعیف (61و )63انتخاب شدند  .چون در شهرتهران  ،بیشترين تعداد
هنرجويان در زمینه صنعت  :در رشته های برق و ساختمان و در زمینه خدمات  :در رشته های كامپیوتر
و حسابداری به تحصیل اشتغال دارند بنابراين  ،اين چهار رشته فنی وحرفه ای محور انتخاب هنرستان ها
 ،هنرآموزان و هنرجويان قرار گرفت  .در هريك از اين  1منطقه سه هنرستان ( فنی  ،حرفه ای دخترانه

 - 6دالور  ،علی ( ، 6 79ص . )61
 -در محاسبه  1درصد تعداد مناطق هر گروه  ،اعداد اعشاری كمتر از  1/1به حساب نیامده است .
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و حرفه ای پسرانه ) شامل  :يك هنرستان فنی كه دارای دو رشته برق ( الكتروتكنیك ) وساختمان باشد
 ،يك هنرستان حرفه ای پسرانه كه دارای دورشته كامپیوتر وحسابداری باشد و نیز يك هنرستان حرفه
ای دخترانه كه دارای دورشته كامپیوتر وحسابداری باشد ( البته چون همه هنرستان های فنی پسرانه
هستند  ،ازمیان هنرستان های حرفه ای دخترانه وپسرانه  4 ،هنرستان حرفه ای دخترانه و هنرستان حرفه
ای پسرانه انتخاب شد) نیز به طور تصادفی ساده انتخاب شدند  .ازطرفی چون در منطقه  9هنرستان فنی
كه هردو رشته برق وساختمان را باهم داشته باشد وجود نداشت  ،دراين منطقه دو هنرستان فنی ( يكی
در رشته برق و دومی دررشته ساختمان) انتخاب گرديد  .بدين ترتیب تعداد  1هنرستان فنی  1 ،هنرستان
حرفه ای (4دخترانه و پسرانه)درشهرتهران و هنرستان كشاورزی دراستان البرزانتخاب شدند  .سپس از
میان سه پايه تحصیلی  ،پايه سوم انتخاب شد .1همه هنرآموزان پايه سوم به عنوان نمونه انتخاب شدند ،
وازمیان هنرجويانی كه از لحاظ آموزشی و انظباطی ممتاز بودند  ،از هركالس  1نفر انتخاب شد  .جامعه
آماری هنرجويان هنرستان های كشاورزی در دورشته ی امور زراعی واموردامی نزديك به نمونه آماری
آن دراستان البرز دردو منطقه دماوند و مالرد است  .درنتیجه 64هنرستان  43 ،كالس  91 ،هنرآموز و41
هنرجو به شرح جدول  66به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند  .جدول  61جامعه آماری مرحله
اول و سه ستون قبل از نمونه آماری در جدول  61جامعه آماری مرحله دوم تحقیق است  .حجم نمونه
N 2S 2
ی انتخاب شده براساس تخصیص نیمن و نیز فرمول
(N  1)d 2  2S 2

 n برآورد شده است .

 - 6چون هنرجويان پايه سوم از نظر سنی بزرگتر از هنرجويان دوپايه ديگر هستند وبیش ازديگر پايه ها سابقه تحصیل درهنرستان داشتند ،
درنتیجه درباره هنرآموزانی كه غالبا سه سال شاگردی آنها را كرده اند از صالحیت بیشتری ( نسبت به سايرهنرجويان) برای قضاوت برخورداراند .
 علت انتخاب هدفمند هنرجويان اين است كه معموال اين گروه با دقت بیشتری به سئواالت پاسخ می دهند و چون غالبا بیش از ديگران عالقهمند به يادگیری مطالب هستند قضاوت عادالنه تری نسبت به معلم خود و آموخته های خود دارند .
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جدول  -11جامعه آماري (كالس  ،هنرجو  ،هنرآموز ) در پایه سوم هنرستان هاي فني وحرفه اي
آموزش وپرورش شهرتهران و استان البرز ( رشته كشاورزي ) -سال تحصیلي 1 29 -91

کالس /هنرجو
مناطق
منطقه
اقتصادی

الكتروتكنیک
کالس

هنرجو

کالس

مناطق برخوردار

6
2

41
14

-

-

3

6

4

-

-

6

-

-

6

43

4

-

-

94

5

61

17

مناطق متوسط

7

4

-

-

8

16

-

-

9

16

1

11

96
-

11
2

مناطق ضعیف
جمع

هنرجو

96

671

-

-

3

11

-

-

4

11

14

5

16

1

6
7

1

-

-

41

6

1

-

-

-

8

94

9
1

1

1

-

-

6141

6

141

جنسیت

رشته

ساختمان

پسر
دختر
پ
د
پ
د
پ
د
پ
د
پ
د
پ
د
پ
د
پ
د
پ
د
پ
د
پ
د
پ
د
پ
د
پ
د
پ
د
پ
د
پ
د
پ
د

کامپیوتر
کالس

6
6
6
6
4

6
6

6
6
1

7

هنرجو

33
4
1
1
61
4
6 3
44
9
49
14
6
11
11
16
31
1
11
13
1
3
41
617
9
1
1
96
14
14
1
6331

حسا بداری
کالس

6

1
4
1
1
4

4
1
6

هنرجو

7
14
11
4
1
41
4
14
91
91
661
14
66
616
6 4
17
6 4
11
11
14
613
17
1
611
9
17

3

6

14
11
14
96
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جدول  -11نمونه آماري منتخب ازتعداد موجود «كالس  ،هنرجو ،هنرآموز» پایه سوم هنرستان هاي فني و
حرفه اي درمناطق نمونه آماري شهرتهران و هنرستان هاي كشاورزي استان البرز -سال تحصیلي 1 29-91

مناطق
جامعه

منطقه
نمونه

مناطق برخوردار
 1تا و6

1

هنرستان

مناطق متوسط  5 ، 4 :و  1تا 11
مناطق ضعیف  12:تا 19
پاكدشت
،دماوند،مالر
د

كال
س

هنر
جو

هنر
آموز

54

5

2

11

5

ساختمان

4

23

2

2

11

4

كامپیوتر

4

55

2

9

حسابداري

4

51

4

2

11

2

 2شهریور (پ)

حسابداري
الکتروتکنیک

4
4

51
71
73

5
4
2

2

9

2
2

11
11

4
2

1

فجر (پ)

ساختمان

4

خواجه نصیر
طوسي (پ)

1

نظام مافي
(پ)

كامپیوتر
حسابداري
الکتروتکنیک
ساختمان

4
4
4
4
5

71
72
72
31
9

9

2

2

5

1
2
11

2
2
2
2

9
11
11
11

6
2
1

5

فلق (د)

1

2

2

11

5

90

2

كوثر (د)

5

1
54

5

2

11
2

4
4
4
4
5
4

7
75
77
74
92
34
41
4
0

1
5
2
6
6
2
4
1
4

11
15
5
11
11
11
11
11
9
11

1
1
41

11
11
246

تعداد

نمونه

1

فیضیه
(پ)
شهید مفتح
(پ)
نرگس (د)

4

9

15
1

12

رشته

جامعه آماري دوم

1تیر (پ)

2

حضرت مریم
( د)

1

شهید رجایي
(پ)

دما
وند

1

مالرد

1

شهید رجایي
(پ)
شهید بهشتي
(پ)
جمع

كال
س

الکتروتکنیک

كامپیوتر

كامپیوتر
حسابداري
كامپیوتر
حسابداري
الکتروتکنیک
ساختمان
كامپیوتر
حسابداري
الکتروتکنیک
ساختمان
امور زراعي
امور دامي
امور زراعي
امور دامي

-

هنر
هنرجو
آموز

نمونه آماري

142

1
2
2
2
2
2
2
2

4

5
5
2
1
4
4
5
6
6
4
2

121
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داده هاي تحقیق
 -1داده هاي كیفي  :اين داده ها خود دوگروه داده را شامل می شوند :
 -6-6مفاهیمی پیرامون موضوع مطالعه (صالحیت های حرفه ای معلمان) است كه از بررسی كتاب
ها  ،مقاله ها ،گزارش های تحقیق وسايرمنابع اسنادی به دست آمدوسبب شدسیاهه ی اولیه ی صالحیت
های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای ازديدگاه منابع اسنادی با عنوان  :صالحیت های
حرفه ای مورد انتظار هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای (ويراست اول) فراهم شود .
 - -6سیاهه اولیه ی به دست آمده از نظرات نويسندگان و پژوهشگران در كتاب ها  ،مقاالت و
گزارش های تحقیقی  ،در قالب دو پرسشنامه ( ويژه هنرآموزان – ويژه هنرجويان ) شامل ويژگی های
هنرآموزان درپرسشنامه ی هنرآموزان ؛ وبخش عمده ويژگی های هنرآموزان به عالوه ی توانايی های
حرفه ای هنرجويان در پرسشنامه ی هنرجويان به نظرسنجی دو گروه متخصص ( كارشناسان دفتر
برنامه ريزی وتألیف كتاب های درسی آموزش فنی وحرفه ای وكاردانش و اعضای گروه پژوهشی
آموزش فنی وحرفه ای پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش ) گذاشته شد 1و پس از تغییر و اصالحات
به عمل آمده براساس نظرات دوگروه متخصص پیش بینی شده درجامعه آماری  ،سیاهه ی دوم به
دست آمد ه توسط متخصصان بررسی و اعتبار(روايی) محتوايی آنها مورد تأيید قرار گرفت و در دو
پرسشنامه جديد شامل صالحیت های حرفه ای هنرآموزان برای سنجش میزان قابلیت اعتماد (ثبات يا
پايايی) پرسشنامه ها توسط نمونه ی آزمايشی هنرآموزان و هنرجويان آماده شد .
 - -6به منظور سنجش میزان قابلیت اعتماد از ديدگاه نمونه ی آزمودنی ها دردونوبت دراختیار
چهارگروه  7تا  61نفری هنرآموزان و هنرجويان رشته های مختلف فنی وحرفه ای گذاشته شد  ،كه
ضمن تأيید قابلیت اعتماد( ثبات) پرسش ها  ،سبب گرديد  4سئوال از پرسشنامه ی هنرجويان و
سئوال از پرسشنامه ی هنرآموزان حذف شود و با احتساب ضريب آلفای كرونباخ 1/31 = 4برای
 - 6نظرات كارشناسان گروه های برنامه ريزی وتألیف رشته های خدمات و كشاورزی از طريق معاونت اين بخش و نظرات كارشناسان گروه
صنعت از طريق يك نفر ازكارشناسان به نمايندگی ازگروه (با تكمیل وارائه نظرات مكتوب درپرسشنامه) كسب شد  .عالوه براين مديركل سابق
دفتر برنامه ريزی وتألیف كتب درسی فنی وحرفه ای ومديركل كنونی آن دفتر نیز نظرات خودرادر پرسشنامه منعكس وارسال نمودند  .همچنین1
نفراز اعضای گروه پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش نیز نظرات خود را در پرسشنامه اعمال وارسال كردند .
- Content validity
- Reliability
 - 4يكی ديگراز روش های محاسبه ی قابلیت اعتماد پرسشنامه استفاده از فرمول آلفای كرونباخ

است .
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6

پرسشنامه هنرآموزان و ضريب آلفای كرونباخ = 1/39برای پرسشنامه هنرجويان محصل نظرسنجی ازآن
چهار گروه  ،پرسشنامه ها برای اجرای میدانی و گردآوری داده های كمی نهايی شد  .بدين ترتیب داده
های كیفی درابزارگردآوری داده های كمی (دوپرسشنامه يكی ويژه هنرآموزان ودومی ويژه هنرجويان)
كه تركیب وگروه بندی محتوای آن حرسشنامه ها در جدول های  6و  6در توضیح ابزار های
گردآوری داده ها منعكس شده است همان صالحیت های حرفه ای مورد انتظار هنرآموزان هنرستان ها
ی فنی وحرفه ای ( ويراست دوم ) است كه درقالب طبقه بندی 1تايی لیكرت آماده ی ارائه درعملیات
میدانی تحقیق شد .
 – 2داده هاي كمّي
 -6نظرات هنرآموزان پايه سوم درمقیاس های كمّی از خیلی كم  . . .تا خیلی زياد -6-6نظرات هنرآموزان در پاسخ به  74سئوال درباره ی میزان صالحیت های خود در 1طبقهلیكرت ( خیلی كم  ،كم  ،تاحدودی  ،زياد  ،خیلی زياد ) .
 - -6نظرات هنرآموزان در پاسخ به  6پیشنهاد برای مراكز تربیت دبیر فنی و حرفه ای . - -6نظرات هنرآموزان در پاسخ به  1پیشنهاد برای دوره های آموزشی فنی و حرفه ای . - -6نظرات هنرآموزان در پاسخ به پیشنهاد اجرايی در ارتقای صالحیت های حرفه ای .  -هنرجويان پايه سوم  -6-نظرات هنرجويان درپاسخ به  9سئوال درباره ی میزان صالحیت های حرفه ای دبیردروس تخصصی و كارگاهی خود كه بیشترين ساعات آموزشی را با ايشان دارند .
  - -نظرات هنرجويان درپاسخ به  1تا 6سئوال1درباره ی میزان توانايی خود درانجام فعالیتهای حرفه ای مندرج در برنامه ی دروس كارگاهی درهمان طبقه بندی لیكرت .
  - -نظرات هنرجويان درپاسخ به  4سئوال درباره ی میزان تأثیر دبیر دروس تخصصی وكارگاهی خود درايجاد توانايی اش درانجام فعالیت های حرفه ای مندرج در برنامه ی دروس كارگاهی .

 - 6تعداد اين نوع سئواالت دررشته های مختلف متفاوت است .
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ابزار گرد آوري داده ها
 -6داده های كمی تحقیق بااستفاده ازدونوع پرسشنامه زيربدست می آيد :
 -6-6پرسشنامه های محقق ساخته ويژه هنرآموز برای سنجش میزان صالحیت های حرفه ای او .
- -6پرسشنامه های محقق ساخته ويژه هنرجو برای سنجش صالحیت های حرفه ای هنرآموزوخودش
 -داده های كیفی اين تحقیق ازطريق فیش استانداردويژه داده های مطالعات اسنادی زيربدست می آيد :

 -6پیشینه نظری مطالعه  -پیشینه پژوهشی  -پیشینه تاريخیمشخصات پرسشنامه ها

با توجه به اينكه ابزار استانداردی برای شناسايی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان وجود نداشته
است بنابراين  ،برای گرد آوری اطالعات تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر داده های كیفی
پیشینه استفاده شده است  .ضمناهمانگونه كه قبالتوضیح داده شد پرسشنامه ها ی هنرآموزان وهنرجويان
درچند مرحله تهیه واصالح شد وروايی و پايايی آن محاسبه گرديد .
سؤاالت پرسشنامه ويژه هنرآموزان عالوه براطالعات فردی  ،در سه گروه كلی ( شامل سه نوع
صالحیت حرفه ای هنرآموزان ) و به شرح جدول  6تنظیم شده است .
جدول -12فراواني وتوزیع سؤاالت پرسشنامه هنرآموزان درسه گروه بندي اصلي وزیرگروه هاي فرعي
ردیف

گروه بندي اصلي
صالحیت ها

1

صالحیت هاي
ورودي هنرآموز

2

صالحیت هاي
عمومي
حرفه معلمي
صالحیت هاي
تخصصي
حرفه هنرآموزي
پیشنهادها

عناوین فرعي زیر گروه صالحیت هاي كلي
اطالعات فردی  /مدرك ورشته تحصیلی  /دوره های آموزشی  /میزان تسلط در دروس ،
مشاغل ودنیای كار /آشنايی با  :ويژگی های هنرجو /جايگاه آف ح /استانداردهای مهارت
درك وكاربرد دانش روان شناسی  ،مبانی و اصول برنامه درسی  /توجه به عناصر
يادگیری  /توانايی طراحی  ،تولید وكاربرددررسانه ها  /رويكردهای نوين  /كشف انگیزه
ها  /دانش روز  /مهارت های محوری  /شايستگی های محوری سند چشم انداز 6414
/مهارت های عملی  /مهارت در فناوری آموزشی  /صالحیت های حین تدريس /
صالحیت های پايه در / ITصالحیت ها در حوزه سنجش

صالحیت های حرفه ای تدريس در رشته ی شغلی /اخالق حرفه ای  /صالحیت های
كلیدی  /صالحیت های مديريتی  /صالحیت های مرتبط با دنیای كار
برای  :مراكز تربیت دبیر فنی وحرفه ای  /معلمان فنی وحرفه ای  /پیشنهادهای اجرايی
جمع سئواالت ( ، )74جمع پیشنهادها ( ) = 91

تعداد
سؤال
12

2

9
22
+14
22
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جدول  -1فراواني و توزیع سؤاالت پرسشنامه هنرجویان در  5گروه بندي اصلي و زیرگروه هاي فرعي

ردیف
1

گروه بندي اصلي
صالحیت ها
صالحیت هاي

میزان تسلط بر مشاغل و حرف مرتبط با موضوع درس  /آگاهی هنر آموز نسبت

ورودي هنرآموز

به دنیای كار

صالحیت هاي

2

عمومي
حرفه معلمي
صالحیت هاي
تخصصي
حرفه هنرآموزي
نقش دبیر دروس

4

تخصصي وكارگاهي
در توانایي هنرجو

5

عناوین فرعي زیر گروه صالحیت هاي كلي

سؤال
2

توجه به عناصر يادگیری  /رويكردهای نوين  /كشف انگیزه ها  /مهارت های
محوری  /شايستگی های محوری سند چشم انداز / 6414مهارت های عملی /
مهارت در فناوری آموزشی  /صالحیت های حین تدريس  /صالحیت های پايه

12

در / ITصالحیت ها در حوزه سنجش
صالحیت های حرفه ای تدريس در رشته ی شغلی /اخالق حرفه ای  /صالحیت
های كلیدی  /صالحیت های مديريتی  /صالحیت های مرتبط با دنیای كار

19

میزان نقش دبیر دروس تخصصی وكارگاهی در توانايی هنرجو  /میزان عالقه
وپشتكار خود هنرجو  /كارهای عملی خارج هنرستان  /هیچكدام در ايجادتوانايی

4

هنرجونقش نداشته است .

فعالیت هاي حرفه اي در رشته های مختلف متفاوت است ( میانگین تعداد سئواالت محاسبه شده در
هنرجویان

تعداد

جمع كل ) 9

6تا
12

 9سئوال مربوط به هنرآموزان  9،سئوال(میانگین 1و  )6مربوط به توانايی حرفه ای خودو 4سئوال نقش دبیرجمع كل

52

شاخص سازي پرسشنامه ها
به منظور سنجش میزان صالحیت های حرفه ای هنرآموزان تحقیق  ,با توجه به اينكه صالحیت ها
در قالب سؤال درپرسشنامه قرارگرفته است لذا از مقیاس 1درجه لیكرت استفاده شده است .در اين
مقیاس به طورقراردادی وزن های 6تا 1به ترتیب به پاسخ ها ( مقیاس های خیلی كم  . . .تا خیلی زياد)
داده می شود.
6
خیلی كم

كم

تاحدودی

4

1

زياد

خیلی زياد
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روش هاي تجزیه و تحلیل داده ها

1

- 6دراين تحقیق باتوجه به اينكه غالب داده های كیفی ازمنابع مكتوب (كتب  ،مقاالت واسناد) به
دست آمده اند،برای تحلیل اين داده هاازروش برداشت مستقیم ومراحل درك مفهوم استفاده شده است.
اين روش با روش تحلیل داده های كیفی ارائه شده از سوی مايلز و هابرمن ( )6934نقل شده
توسط سرمد و همكاران ( 4)6 31؛ مبنی بر انجام سه فعالیت  « :الف – تلخیص داده ها ب -عرضه داده
ها و ج -نتیجه گیری  /تايید داده ها » همخوانی دارد .
 برای تجزيه وتحلیل داده های كمی حاصل ازدو پرسشنامه محقق ساخته دراين تحقیق عالوه برجداول فراوانی /درصد مشخصه های فردی هنرآموزان و انواع صالحیت های حرفه ای آنان ،از
معناداری آزمون خی دو با توجه به ضريب خطای  1/116و درمواردی 1/111در انتخاب نمونه برای
تايید صالحیت ها استفاده شده است  .همچنین برای مقايسه نظرات مخاطبان (هنرآموزان و هنرجويان) ،
مقايسه نظرات هنرآموزان درمناطق سه گانه (برخوردار ،متوسط وضعیف)ونیز مقايسه نظرات هنرآموزان
شاغل دررشته های مختلف (برق  ،ساختمان  ،كامپیوتر وحسابداری  ،كشاورزی) از آزمون كروسكال
والیس استفاده شده است .
تحلیل واريانس يك متغیری داده های رتبه ای كروسكال – والیس ( ) KWANOVAيك آزمون
غیر پارا متريك معادل تحلیل واريانس يك متغیری است و برای تحلیل داده های دو يا بیش از دو گروه
نمونه مستقل به كار می رود  .اين آزمون به پژوهشگر كمك می كند كه به اين سئوال پاسخ دهد  « :آيا
متوسط تفاوت بین گروه های مستقل حاصل شانس است ياخیر ؟ »  .آزمون فرض می كند كه نمره ها با
مقیاس رتبه ای اندازه گیری شده ولی توزيع داده ها پیوسته است .
بدين ترتیب  ،با استفاده ازداده های حاصل از نظرسنجی  ،از سه طريق پاسخ  3سئوال تحقیق به
بدست آمده است :
الف– جداول های فراوانی /درصد نظرات پاسخ دهندگان درباره ی مشخصه های فردی هنرآموزان.

-Methods of data analysis
 سیف ( )6 31به نقل از آندرسون ،كراتول و همكاران ( ) 116مراحل درك مفهوم را شامل" :تفسیر كردن ،مثال آوردن ،طبقه بندی كردن،خالصه كردن ،استباط كردن ،مقايسه كردن و بیان كردن" توصیف كرده است.

3

- Miles & Huberman
 - 4سرمد  ،زهره  ،بازر گان  ،عباس و حجازی  ،الهه (  ، ) 6 31روش های تحقیق در علوم رفتاری  ،انتشارات آگاه  ،چاپ سیزدهم  ،ص . 17
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ب  -آزمون آماری كای اسكور( خی دو ) : 1برای برآورد تفاوت معنی داری فرا وانی های مورد
انتظار و ابراز شده ( مشاهده شده ) وتعیین نسبی مقیاس اثر گزار درنظرات ابراز شده ی هنرآموزان و
هنرجويان درباره ی هريك از صالحیت های حرفه ای مورد انتظار هنرآموزان .
ج – آزمون آماری كروسكال والیس  :برای مقايسه گروه ها ( نظرات هنرآموزان وهنرجويان ) ،
استقالل يا وابستگی نظرات هنرآموزان به منطقه اقتصادی اشتغال يا رشته ی تحصیلی آنان .
د-آزمون تحلیل واريانس چند متغیری برای مقايسه صالحیت های حرفه ای معلمان 1رشته تحصیلی.
روش هاي اجرایي عملیات میداني
پس ازآماده شدن ابزارگردآوری داده های كمی ونیزمشخص شدن نمونه آماری  ،تعداد  6پرسشگر
از میان كارشناسان ارشد آموزش وپرورش ودانشجويان اين دوره به عنوان پرسشگرانی كه بايستی
راهنمای تكمیل كنندگان پرسشنامه ها باشند انتخاب شدند و در يك برنامه آموزشی نیم روزی آموزش
الزم به آنها داده شد و با هماهنگی قبلی كه ادارات كل آموزش و پرورش تهران و البرز و مناطق نمونه
تابعه و با مديران واحدهای آموزشی به عمل آمده بود  61نفر آنها به هنرستان های واقع در  1منطقه
تهران ( شمال  ،جنوب  ،شرق  ،غرب و مركز ) و دونفر نیز به استان البرز و هنرستان های كشاورزی آن
استان عزيمت كردند  .ازآنجا كه دستیابی به اطالعات دقیق مد نظر بود همه تمهیدات الزم به عمل آمد
تا  1دانش آموز برترآموزشی واخالقی از هركالس پرسشنامه ها را تكمیل نمايند ؛ عالوه براين پرسشگر
كنار پاسخ دهنده حضور داشته باشد تا درصورت بروز هرگونه ابهام در درك سئوال  ،پرسشگر آنها را
راهنمايی نمايد  .هرچند بسیاری از سئواالتی كه نسبت به بقیه از سطح دشواری بیشتر برخوردار بودند ،
درپانويس پرسشنامه توضیحات كافی داده شده بود  .با اين حال پرسشگران آموزش های الزم راديده
بودند و نسبت به محتوای ابزار تسلط داشتند .
بعضا متخصصان و برخی پرسشگران نسبت به تعدادی از سئواالت كه بیش از يك مفهوم از آن
برداشت می شد و به همین دلیل سبب توضیح درپانويس شده بود  .انتقاد كردند ؛ كه بايد گفت اين
1

 الزم به يادآوری است كه در باره ی داده های كمی كه از طريق اجرای پرسشنامه ها بدست می آيد ،می توان برحسب يكی از دو روش زيرداده ها را تحلیل كرد  ،دراين تحقیق از روش دوم استفاده شده است :
الف -نمره گذاری داده ها بر اساس درجه اولويت ها و مقايسه میانگین هر مورد با میانگین نظری از روش آزمون  tتك متغیری
ب -طبقه بندی پاسخ ها و تبديل آنها به مقیاسهای اسمی و تعیین فراوانی هر مقوله و استفاده از آزمون مجذور خی تك متغیری
آزمون مجذور خی  :از طريق اجرای آزمون خی دو تعیین می شود كه اختالف بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های نظری ناشی از
خطای نمونه گیری است يا خیر(دالور6 31،ص . ) 4
 به تجربه ثابت شده است دانش آمو زانی كه از لحاظ آموزشی ضعیف هستند  ،هنگام قضاوت درباره معلمانشان سوگیری منفی دارند  .عالوهبراين دانش آموزان غیر منضبط نیزغالبا تكمیل كردن پرسشنامه را جدی تلقی نمی كنند و احتمال مخدوش شدن اطالعات افزايش می يابد .
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ايراد بجا بوده است ؛ واين يكی از محدوديت های تحقیق بود كه پرسشگران وظیفه داشتند به پرسش
شوندگان ( به ويژه هنرجويان ) توضیح الزم رابدهند  .البته اين محدوديت كه سبب شد مفاهیم
درپانويس تعريف شود  .اجتناب ناپذيربود  ،زيرا ازطرفی اگر قرار بود گستردگی برخی مفاهیم در
پانويس توضیح داده نشود  ،می بايست حداقل پرسشنامه  1سئوالی هنرجويان تا  71يا  31سئوال
افزايش می يافت و همه ما به خوبی واقف هستیم كه پرسشنامه  11سئوالی چقدر برای پاسخ دهندگان
مالل آور است  ،چه رسد به پرسشنامه ای با  31سئوال ! و يا برای معلمان با بیش از  611سئوال .
ازسوی ديگر درست است كه مفاهیم تربیتی مثل  :عناصريادگیری  ،مهارت های پايه  ،فناوری
آموزشی و  . . .و از اين قبیل برای هنرجوی پايه سوم دشوار است وعالوه برارجاع وی به پانويس
بايستی توسط پرسشگرتوضیحات بیشتر درباره اين مفاهیم به آنها داده شود ولی از هنرآموزان انتظار دارد
كه اين مفاهیم را حتی بدون رجوع به مفاهیم درك نمايند .
نمونه اين سئواالت به شرح زيراست :
 -61توجه به عناصراساسی يادگیری  6و بهره گیری از آن در جريان ياددهی – يادگیری .
 - 6تسلط درارائه آموزش مهارت های پايه ( محوری ) به شرح زيرنويس
 توانايی تربیت جوانانی درجهت شايستگی های محوری مورد نظردرسندچشم اندازكشوردر ( )6414 -مهارتهای عملی به شرح زيرنويس

4

 - 4مهارت در فناوری آموزشی و بهره گیری ازنرم افزارها ومواد آموزشی درفرآيند يادگیری

1

 - 1شامل  :شرايط يادگیری ،فعاالیتهای يادگیری ،برانگیختن حواس ،هیجانات(هوش هیجانی) ،شكل های هوش و نظريه های يادگیری..
 -2این مهارت ها عبارتنداز :مهارت هاي تفکر(مثل:گردآوری وپردازش اطالعات  ،حل مسئله ، ،تفكرخالق و سیستمی) ؛ مهارت هاي شخصیتي
(مثل :مسئولیت پذيری  ،انعطاف پذيری  ،توانايی مديريت زمان و اعتماد به نفس) ؛ مهارت هاي ارتباطي (مثل :فردی وبین فردی  ،كارگروهی
وارتباط با مشتری) ؛ مهارت هاي اجتماعي وشهروندي ؛ مهارت هاي كسب وكار(مثل  :مهارت های شغلی  ،تجاری  ،نوآوری و كارآفرينی) .
 متكی بر اصول اخالقی ،ارزش های اسالمی ،ملی و ايثار گر ،مومن و انقالبی  ،برخوردار از دانش پیشرفته  ،دارای انظباط  ،مسئولیت پذير ،دارای روحیه تعاون  ،فعال  ،مفتخر به ايرانی بودن  ،دارای سازگاری اجتماعی  ،شركت در جنبش نرم افزاری  ،متعهد به انقالب اسالمی  ،متعهد به
شكوفايی ايران  ،حافظ كرامت و حقوق انسان ها .
 - 4درمرحل ه عملی معلم ملزم است همه آن تصمیماتی را كه درمرحله ی برنامه ريزی گرفته اجرا نمايد مخصوصا تصمیماتی كه پیرامون
روشهای تدريس ،استراتژی ها  ،فعالیتهای يادگیری وارزشیابی اتخاذ شده است .فعالیتهای عملی يادگیری در آموزش معلمین به صورت
كاروزی ،بازآموزی و خود راهبردی تجلی پیدا میكند.
5
 -فناوری آموزشی مجموعه ی روشهاودستورالعمل هايی است كه بااستفاده از يافتههای علمی برای حل مسائل آموزشی اعم ازطرح ،اجرا وارزش يابی

دربرنامهها به كارگرفته میشود.
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مقدمه
خوشبختانه محققان ونويسندگان حوزه های مديريت و علوم تربیتی ( اعم ازداخلی و خارجی)
اطالعات بسیار زيادی را درباره صالحیت  ،شايستگی  ،تربیت معلم وصالحیت های او منتشر كرده اند ،
كه بخشی از آن انبوه اطالعات و داده ها راهنمای ارزشمندی در اين تحقیق بوده واطالعات بسیاری
ازآن باقی مانده و بسیاری ديگردرراه تولید شدن و انتشار برای استفاده ی ساير پژوهشگران است  .البته
اين اثر نیزبه عنوان نقطه عطفی در تحقیقاتی از اين دست كه برای اولین بار مخاطب وموضوع خود را
هنرآموز هنرستان و صالحیت های حرفه ای او قرار داده به مجموعه ی دانش موجود اضافه می شود ،
تا ضمن بهره برداری سفارش دهنده و استفاده كننده اصلی اين گزارش  ،پژوهشگران ديگر  ،نیز ازآن
بهره برداری نمايند و البته همان گونه كه دراين گزارش بسیاری از ديدگاه ها و نظرات نويسندگان
وپژوهشگران و تصمیمات اجرايی و وضعیت موجود آموزش فنی وحرفه ای ( به ويژه وضعیت كنونی
معلمان فنی وحرفه ای وتربیت آنان ) در بوته ی نقد وبررسی قرار گرفت  ،اين گزارش را نیز نقد كنند و
كاستی های آن را بنمايانند و بخش ديگری از راه طوالنی باقی مانده را به پیمايند و نقاط تاريك ديگری
از اين راه را روشنی بخشند .
الف – داده های كيفی

بنابرآنچه كه در ادبیات تحقیق گذشت  ،در هربخش ( زيرفصل اصلی)  ،زيربخشی به عنوان تجزيه
وتحلیل داده ها ارائه شده  ،كه ضمن چكیده ای از مطالب قبل ازآن  ،به تحلیل وتفسیر و بعضا نقد داده
ها پرداخته است  .نمونه ی اين موارد عبارتند از  « :در قلمرو مبانی نظری نظام آموزش فنی وحرفه ای
( صص

تا  ) 4كه در شروع فصل دوم آمده  ،تجزیه وتحلیل داده های مربوط به تربیت معلمان با

صالحیت (  6 1تا

 ، ) 6تجزيه وتحلیل داده های مربوط به مقوله های فرآيندی درتربیت معلمان فنی
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وحرفه ای (6 3تا ، )641تجزيه وتحلیل داده های كیفی ونتیجه گیری از پیشینه نظری (صص646تا
 )611كه درپايان پیشینه ی نظری آمده  ،تجزيه وتحلیل و نتیجه گیری از پژوهش های داخلی( 63تا)637
 ،تجزيه وتحلیل و نتیجه گیری از پژوهش های خارجی (4

تا  ) 1و . . .كه نشان می دهد داده های

كیفی اين تحقیق در فصل دوم تجزيه و تحلیل شده است و مادراين بخش قصد تكرار آنها را نداريم .
در بررسی وتجزيه وتحلیل داده های كیفی حاصل ازمطالعه ی سه نوع پیشینه (نظری  ،پژوهشی
وتاريخی) عالوه بريافته های تفصیلی متعدد  ،مثل تعريف جديدی كه از صالحیت ارائه شد ويا گروه
بندی انتخاب شده كه از شرح گسترده ی گروه بندی صالحیت ها به دست آمد وبسیاری موارد ديگر ،
مهم ترين دستاورد  ،صالحیت های حرفه ای مورد انتظار هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای (
ويراست اول ) بود  ،كه پس از قرارگرفتن درقالب پرسشنامه ای محقق ساخته با مقیاس  1تايی لیكرت و
تأيید اعتبار ( روايی محتوايی ) آن توسط متخصصان وكارشناسان و نیز محاسبه قابلیت اعتماد ( ثبات
وپايايی ) از طريق ضريب آلفای كرونباخ توسط چهار گروه آزمايشی هنرآموزان و هنرجويان واعمال
اصالحات الزم  ،نهايتا به سئوال  6تحقیق به عنوان مهم ترين دست آورد مطالعه پیشینه ی تحقیق با
اعمال نظرات متخصصان  ،كارشناسان و هنرآموزان به شرح زير پاسخ داده شد :
پاسخ سئوال  -1صالحیتهاي حرفه اي مورد انتظار معلمان آموزش متوسطه فني وحرفه اي برحسب
مطالعه اسنادي كدامند ؟
باتوجه به توضیحات فوق وانجام اصالحات الزم درويراست اول ،بنابراين پاسخ سئوال «:6صالحیت
هاي حرفه اي مورد انتظار هنرآموزان هنرستان ها » (ويراست دوم ونهايی) شامل  :اطالعات فردی
هنرآموز و سه گروه بندی اصلی صالحیت ها ( الف – صالحیت های ورودی ب -صالحیت های
عمومی حرفه معلمی و ج  -صالحیت های تخصصی حرفه هنرآموزی) به شرح زيرارائه می شود :
 -اطالعات فردي هنرآموز

جنسیت  /سن /میزان تحصیالت /رشته تحصیلی /گرايش ( دبیری /آموزش  /غیره )
سابقه خدمت ( آموزشی و غیرآموزشی )  /تدريس دردروس فنی و حرفه ای  /غیره
تعدادوساعت دوره های آموزشی طی شده (مرتبط باتخصص فنی يا حرفه ای /مرتبط بامهارت تدريس )
كارجانبی ( مرتبط با تخصص فنی يا حرفه ای  /غیرمرتبط با تخصص فنی يا حرفه ای )
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الف  -صالحیت هاي ورودي
 -6داشتن مدرك تحصیلی لیسانس دبیری (آموزشی) دريك رشته فنی وحرفه ای يا :
 داشتن مدرك تحصیلی لیسانس غیردبیری يا غیرآموزشی( مثل  :فنی ومهندسی  ،كامپیوتر،حسابداری و )..
 . . .ساعت دوره آموزشی مهارت تدريس . -4گذراندن دوره كارورزی هنرآموزی حین تحصیل و كسب شايستگی معلمی
 -1داشتن گواهینامه حرفه ای مرتبط با رشته تحصیلی ( شايستگی شغلی )
 -1تناسب موضوعات ( دروس ) مورد تدريس با رشته تحصیلی .
 -7تسلط درارائه دروس تخصصی نظری وكارگاهی هنرستان
 -3تسلط نسبت به مشاغل وحرف مرتبط با رشته تحصیلی .
 -9آگاهی نسبت به دنیای كار مرتبط با رشته تحصیلی .
 -61آشنايی با ويژگی های هنرجويان ( دانش آموزان فنی وحرفه ای )
 -66آشنايی با جايگاه آموزش های فنی وحرفه ای دراستان ومنطقه
 -6آشنايی بااستانداردهای مهارت شغلی درآموزش فنی وحرفه ای
ب -صالحیت هاي عمومي حرفه معلمي

1

ب -1-صالحیت هاي پیش از تدریس
 -6درك و كاربرد دانش روانشناسی به ويژه درزمینه های  :تربیتی  ،يادگیری و رشد هنرجويان
 -64درك و كاربرد دانش مبانی و اصول برنامه درسی
 -61توجه به عناصراساسی يادگیری و بهره گیری از آن در جريان ياددهی – يادگیری .
 -61توانايی طراحی  ،تولید و كاربرد رسانه ها و مواد آموزشی موردنیاز هنرجويان
- 67آگاه نسبت به رويكردهای نوين درفرايند ياددهی -يادگیری  ،گرايش به تسهیل خودآموزی ،
يادگیری مبتنی بر مساله( ، )PBLآنالين و . BL

 - 6مجموعه دانش ها ،مهارتهای فكری و شناختی است كه انتظارمیرود د انشجويان تربیت دبیر فنی وحرفه ای در پايان دوره به آن دست يابند .
 - 2شامل  :شرايط يادگیری ،فعاالیتهای يادگیری ،برانگیختن حواس ،هیجانات(هوش هیجانی) ،شكل های هوش و نظريه های يادگیری..
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 -63توانايی كشف انگیزه های درونی هنرجويان برای يادگیری
 -69مهارت درزمینه های :جلب توجه شاگردان  ،عرضه وتشريح روشن مطالب  ،طرح سواالت
باسطوح متفاوت شناختی ورسیدن به اهداف  ،ارزيابی وبازنگری تدريس
 - 1كسب آگاهی و استفاده از دانش روز تربیت برای پاسخ گويی به مسائل و نیازهای آموزشی در
سطح هنرستان و كالس درس
 - 6تسلط درارائه آموزش مهارت های پايه ( محوری ) به شرح زيرنويس

1

 توانايی تربیت جوانانی در جهت شايستگی های محوری مورد نظردر سند چشم انداز كشوردر ( . )6414
 مهارتهای عملی به شرح زيرنويس . - 4مهارت در فناوری آموزشی بهره گیری ازنرم افزارها ومواد آموزشی درفرآيند يادگیری

4

ب -2 -صالحیت هاي حین تدریس
 - 1قدرت انعطاف پذيری و سازگاری در زمانها و مكانهای مختلف
 - 1دارای نقش فعال در فرآيند ياددهی  -يادگیری با استفاده از دانش موضوعی ،محتوی برنامه ،
علوم تربیتی  ،نوآوری ،پژوهش و ابعاد فرهنگی و اجتماعی
 - 7توانايی ايفای نقش ها يی مثل  :كارگر فنی  ،روانشناس ،مدير كارگاه  ،يك متخصص و فرد
آگاه دررشته
 - 3تربیت فراگیرندگان به عنوان يك يادگیرنده مادام العمر
 - 1این مهارت ها عبارتنداز  :مهارت هاي تفکر (مثل:گردآوری وپردازش اطالعات  ،حل مسئله ، ،تفكرخالق وتفكر سیستمی) ؛ مهارت هاي
شخصیتي ( مثل  :مسئولیت پذيری  ،انعطاف پذيری  ،توانايی مديريت زمان و اعتماد به نفس) ؛ مهارت هاي ارتباطي ( مثل  :فردی وبین فردی ،
كار گروهی و ارتباط با مشتری ) ؛ مهارت هاي اجتماعي وشهروندي ؛ مهارت هاي كسب وكار ( مثل  :مهارت های شغلی  ،تجاری  ،نوآوری و
كارآفرينی ) .
 متكی بر اصول اخالقی ،ارزش های اسالمی ،ملی و ايثار گر ،مومن و انقالبی  ،برخوردار از دانش پیشرفته  ،دارای انظباط  ،مسئولیت پذير ،دارای روحیه تعاون  ،فعال  ،مفتخر به ايرانی بودن  ،دارای سازگاری اجتم اعی  ،شركت در جنبش نرم افزاری  ،متعهد به انقالب اسالمی  ،متعهد به
شكوفايی ايران  ،حافظ كرامت و حقوق انسان ها .
 درمرحله عملی معلم ملزم است همه آن تصمیماتی را كه درمرحله ی برنامه ريزی گرفته اجرا نمايد مخصوصا تصمیماتی كه پیرامونروشهای تدريس ،استراتژی ها  ،فعالیتهای يادگیری وارزشیابی اتخاذ شده است .فعالیتهای عملی يادگیری در آموزش معلمین به صورت
كاروزی ،بازآموزی و خود راهبردی تجلی پیدا میكند.
4
 فناوری آموزشی مجموعه ی روشهاودستورالعمل هايی است كه بااستفاده از يافتههای علمی برای حل مسائل آموزشی اعم ازطرح ،اجرا وارزش يابیدربرنامهها به كارگرفته میشود .
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ب - -صالحیت هاي پایه مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات شامل :
 - 9برخورداری از مهارت های پايه كامپیوتری ( ICDL
 - 1ويژگی استفاده تلفیقی ازآموزش و فناوری اطالعات و ارتباطات در محیط يادگیری،
 - 6آشنايی بانرم افزارهای تخصصی
– آشنايی با آموزش در فضای مجازی
ب -4-صالحیت ها درحوزه سنجش ( صالحیت هاي پس از تدریس )

1

 مشاركت كننده فكوری كه به طورمستمراثرات اقدامات خودرا برهنرجويان  ،اولیا و ديگر افرادمرتبط با كارخود ارزشیابی می كند وفعاالنه فرصتهايی درجهت رشدحرفه ای خود جستجو می كند.
 - 4مهارت دراستفاده از انواع سنجش با تاكید بر سنجش های ويژه درآموزش فنی وحرفه ای .
 - 1ارزيابی هنرجويان با استفاده ازاستانداردهای نظام ارزيابی عملكردی نه فقط با نمرات امتحانی
ودادن بازخوردهای الزم .
ج -صالحیت هاي تخصصي در حرفه ي هنرآموزي
 - 1تسلط هنرآموز بر رشته های مرتبط با موضوع تدريس
 - 7تسلط درارائه آموزش مهارت های فنی ( دروس اصلی وتخصصی هنرستان ) ( نسبت به كدام
درو س تسلط كمتر ی داريد لطفا نام ببريد:
 - 3تسلط هنرآموز بر مشاغل وحرف مرتبط با موضوع تدريس.
 - 9توانايی تلفیق دروس نظری وعملی
 -41آگاهی هنرآموز نسبت به دنیای كار مرتبط با موضوع تدريس.
 -46كسب گواهی نامه های حرفه ای و معلمی
 -4تجارب صنعتی وبازار كار
 -4عضويت در شركت ها وبازار كار
 -44آشنايی با استانداردهای بین المللی وملی در شغل وحرفه
 -1شامل  :سنجش عملكرد ،سنجش موثق(نمونه كارها ،ارائه ها ،عملكردها ،گزارشهای يادگیری و تجارب) ،سنجش مستمر و گزارش پیشرفت،
ارزشیابی مدون و خود سنجی است ؛ كه معموال به اين صالحیت ها « صالحیت های پس از تدريس » نیز گفته می شود .
2
 شامل  :استفاده از رايانه  ،مهارتهای جست و جو ،پردازش و ارزشیابی اطالعات ازمنابع مختلف و تواناسازی هنرجويان در برنامه درسی  ،تولیدواحدهای برنامه و فعالیت های يادگیری كه استفاده از فناوری جديداطالعات را در بر گیرد.
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 -41شناخت نقش ايمنی وخطرات شغلی به ويژه در فعالیت های كارگاهی
ج -1-صالحیت هاي اخالق حرفه اي
 -41تاكید برارزشهای اخالقی مانند تقوا  ،صبر  ،مدارا  ،صداقت  ،تواضع  ،عدالت  ،مسئولیت ،
شجاعت  ،متانت و . .
 -47ارزشگذاری ها و داوری های درست وعادالنه
 -43حسن خلق و رفتار جدی  ،موءدبانه و احترام آمیز با ديگران به ويژه با هنرجويان
 -49حسن انجام وظیفه شغلی وتكلیف درحد توانايی .
 -11توانايی آموزش اخالق حرفه ای مرتبط با شغل به دانش آموزان
 -16توانايی حل تعارض میان هنرجويان و میان هنرآموزان وساير همكاران
 -1تالش برای تعالی فردی درحرفه معلمی و تخصصی
ج -2-صالحیت هاي كلیدي :
 -1توانايی كار با اطالعات ،فناوری و دانش
 -14توانايی كار با همكاران ،فراگیرنده ها ومشاركت كنندگان در آموزش
 -11توانايی كارباجامعه درسطح محلی،ملی،منطقه ای وبین المللی ( جهانی )
 -11آشنايی با زبان فنی تخصصی
 -17توانايی يادگیری مادام االعمر
ج - -صالحیت هاي رهبري و مدیریت كالس درس و كارگاه هاي كارعملي
 -13مهارت هاي فني شامل  :مهارت های به كارگیری علوم  ،روش ها  ،فنون و تجهیزات برای
انجام وظايف

1

 -19مهارت هاي انساني شامل  :مهارت وتوانايی ارتباط سازنده  ،تعامل وكار با دانش آموزان

1

 -1نمونه وظايف معلم درمهارتهای فنی  :برنامه ريزی  ،سازماندهی  ،كنترل و نظارت  ،مديريت زمان  ،تطبیق برنامه ها ونیازهای هنرجويان .
 -2نمونه وظايف معلم درمهارت انسانی  :احترام به عقايد  ،ارزش ها واحساسات هنرجويان  ،مشاوره وراهنمايی  ،ايجاد انگیزش  ،تقويت روابط
صمیمی و سازنده گروهی

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

15

 -11مهارت هاي ادراكي شامل  :مهارت وتوانايی درك پیچیدگی های محیط كار  ،تشخیص
موقعیت و جايگاه عملكرد خود

2

ج –4 -مهارت هاي مرتبط با دنیاي كار
 -16ايجاد فرصت آشنايی هنرجويان با استاندارد های جديد كار در همان محیط آموزشی خود .
 -1توانايی اجرای دروس و برنامههايی كه به فراگیران ديد گستردهای درباره جهان كار بدهد
 -1توانايی تلفیق برنامههای درسی علمی و حرفهای
 -14توانايی استفاده ازتكنیكهای ياددهی -يادگیری كار بنیاد  ،مشتمل بر تجارب علمی  ،حل مسئله
 ،پروژههای همیارانه يا گروه بنیاد  ،دروسی كه مستلزم اشكال چند گانه بیان هستند  ،و كار پروژهای
 -11دارای تجربه كاردرحرفه يا شغل خارج ازكالس درس(بازار كار) قبل ازاشتغال به شغل معلمی
 -11برخورداری از آموزشی هدفمند و مبتنی بر مسائل دنیای كار
 -17توانايی آماده كردن هنرجويان برای ورود به بازار كاروموفقیت درآن
 -13داشتن اطالعات كافی در باره محیط های كاری وتوانايی انتقال آن به هنرجويان
 -19توانايی پرورش مهارت ها ی حرفه ای هنرجويان
 -71توانايی توسعه صالحیت های شغلی خود برای آموزش كارهای عملی دنیای كار و مهارت
های فنی و حرفه ای
 – 76توانايی ارتباط مفاهیم آموزشی با دنیای كار
هنرجويان و ايجاد محیط امن و با نشاط برای آنان  .داشتن اعتماد به نفس و تقويت اين ويژگی درهنرجويان واعتماد به آنها  .خود شناسی
وشناخت فراگیران .
 -2نمونه وظايف معلم درمهارت ادراكی  :شناخت وتوانايی تجزيه وتحلیل اهداف آموزشی وتربیتی  ،درك روابط متقابل وتشخیص اولويت های
آموزش  ،تصمیم گیری .
 اين ويژگی  ،افزايش يادگیری هنرجويان  ،استفاده ازفناوری  ،آموزش كارتیمی ومهارت های گروهی  ،تغییرنظارت مداوم وايجادمهارت هایرهبری رادرپی خواهد داشت .
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 -7توانايی آموزش صالحیت های واقعی شغل وحرفه به هنرجويان
 -7توانايی آموزش براساس كار واقعی در شغل وحرفه
 -74آشنايی با تغییرات تكنولوژی شغل وحرفه مرتبط با موضوع تدريس

16
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پاسخ سئوال-2صالحیتهاي حرفه اي ابرازشده هنرآموزان هنرستان هاي فني حرفه اي تهران كدامند ؟
برای پاسخ به سئوال

بايستی نتايج نظر سنجی از هنرآموزان درباره ی صالحیت مورد انتظار را

ارائه كنیم  .البته قبل از ورود به اولین گروه داده های آماری مربوط به صالحیت های ورودی  ،برای
آشنايی مقدماتی با نمونه ی آماری  ،به توصیف ويژگی های كلی فردی هنرآموزان می پردازيم .
ب – داده های كمی

مقدمه  -توصیف ویژگي هاي كلي فردي نمونه آماري هنرآموزان
در صفحه نخست پرسشنامه  ،پس از نامه ای خطاب به هنرآموزان  ،اطالعات اولیه ی فردی شامل
جنسیت  ،سابقه خدمت  ،میزان تحصیالت  ،رشته تحصیلی و  . . .خواسته شده است  ،كه نتیجه
گردآوری داده های به دست آمده به شرح زير است :
• جنسیت :
 -14توزیع فراواني و درصد نمونه آماري هنرآموزان به تفکیک جنس

جنس
مرد
زن
جمع

فراواتی
71
41
6 6

درصد
1
7
611

داده های جدول  64نشان می دهد كه  % 1هنرآموزان مورد مطالعه را مردان و  % 7نمونه را زنان
تشكیل می دهند  .با توجه به نسبت دو گروه ياد شده در جامعه آماری  ،از آنجا كه همه هنرستان های
فنی زمینه ی صنعت دركشور و به تبع آن در استان های تهران والبرز به پسران اختصاص دارد و هیچ
هنرستان فنی دررشته های صنعت برای دختران وجود ندارد  ،برهمین اساس گروه مردان دارای سهم
بیشتری هستند و تفاوت موجود بین تعداد افراد نمونه آماری طبیعی به نظر می رسد.
نمودار  -5سهم جنسیت در نمونه آماري اصلي تحقیق ( هنرآموزان )
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• سابقه خدمت :
داده های جدول 61نشان می دهد كه  %63نمونه مورد مطالعه را افراد با سابقه تا  1سال و  %13آنرا
هنرآموزان  1تا  66سال سابقه و  % 1را هنرآموزان با سابقه  6سال به باال تشكیل می دهند و  %4نیز
گزارش نشده است .

جدول  -15توریع فراواني  /درصد نمونه آماري هنرآموزان به تفکیک سابقه خدمت
گروه

فراواني

درصد

تا  5سال
6تا 11
 12سال به باال
گزارش نشده
جمع

22
11
24
5
121

12
52
21
4
111

داده های همان جدول ونمودار  1حاكی از اين است كه بیشترين فراوانی در نموناله مالورد مطالعاله 71
نفر هنرآموزان با  1تا  66سال سابقه و كمترين فراوانی

نفرهنرآمالوزان تالا  1سالال سالابقه را دارا مالی

باشند.

نمودار  -6درصد فراواني نمونه آماري هنرآموزان به تفکیک سابقه خدمت
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• مدرک تحصیلي :
داده های جدول  61نشان می دهد كه  %74نمونه مورد مطالعه با مالدرك كارشناسالی و  %67,بالا
مدرك كارشناسی و باالتر و  %3مدرك كاردانی و پاين تر دارا می باشند.

جدول -16توریع فراواني  /درصد نمونه آماري به تفکیک مدارک تحصیلي شركت كنندگان
مدرک تحصیلي

فراواني

درصد

كارداني و كمتر

11

2

كارشناسي

29

14

كارشناسي ارشد و باالتر

21

11.2

گزارش نشده

1

1.2

جمع

121

111

داده های همان جدول ونمودار 7حاكی از اين است كه دارندگان مدرك كارشناسی  ،كارشناسی
ارشد و باالتر و كاردانی و پايین تر به ترتیب رتبه های اول تاسوم فراوانی  /درصد هنرآموزان مورد
مطالعه را تشكیل می دهند .اما اطالعات آماری ساير استانهای كشور ( به ويژه مناطق محروم وحتی
متوسط ) از كمبود هنرآموز متخصص به ويژه در رشته های فنی ومهندسی و دبیر فنی حكايت دارد .

نمودار -1فراواني نمونه آماري به تفکیک مدارک تحصیلي شركت كنندگان

81
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• سابقه تدریس دروس فني وحرفه اي
داده های جدول  67نشان می دهد كه  %7نمونه آماری هنرآموزان هنرستان های فنی و حرفه ای شهر
تهران و هنرآموزان هنرستان های كشاورزی استان البرز با سابقه تا  1سال %67 ،نمونه مورد مطالعاله بالا
سابقه بین  1تا  66سال %43 ،نمونه مورد مطالعه با سابقه  6سال به باال به ترتیب كمتالرين تالا بیشالترين
میزان سابقه تدريس دروس فنی ياحرفه ای را دارا می باشند و  % 3نیز گزارش نشده است.
جدول  -11توریع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکیک سابقه تدریس دروس فني یا حرفه اي
سابقه

فراواني

درصد

تا  5سال

9

1

 6تا  11سال

21

11

 12سال به باال

52

42

گزارش نشده

4

22

جمع

121

111

نمودار حاكی از اين است كه بیشترين فراوانی در نمونه مورد مطالعه  13نفالر هنرآمالوزان بالا 6سالال
سابقه به باال و كم ترين فراوانی در نمونه  9نفرهنرآموزان تا  1سال سابقه را دارا می باشند .
نمودار -2فراواني نمونه آماري به تفکیک سابقه تدریس دروس فني یا حرفه اي

81
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• ارتباط كار جانبي با تخصص هنرآموزان
جدول حاكی از اين است كه از میان  6 1نفر نمونه آماری هنرآموزان هنرستان های فنی  ،حرفه ای
شهر تهران و هنرآموزان هنرستان های كشاورزی استان البرز  14 ،درصد آنان دارای كار جانبی مرتبط با
تخصص خود هستند و كار جانبی  1درصد آنان با تخصصشان ارتباط ندارد .
جدول  -12توزیع فراواني /درصد نمونه آماري از نظر ارتباط كار جانبي با تخصص هنرآموزان
كار جانبي با تخصص هنرآموزان

فراواني

درصد

ارتباط دارد

11

6

ارتباط ندارد

4

6

گزارش نشده

1

1

جمع

121

111

نمودار  9نشان می دهد  77نفر از نمونه آماری هنرآموزان ابراز داشته ا ند كه دارای كار جانبی
مرتبط با تخصص فنی يا حرفه ای خود می باشند و بقیه (  4نفر ) كار جانبی خود را فاقد ارتباط با
تخصصشان اعالم كرده اند .
نمودار  - 9توزیع فراواني نمونه آماري از نظر ارتباط كار جانبي با تخصص هنرآموزان

8
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رشته تحصیلي هنر آموزان :
جدول -19توزیع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکیک رشته تحصیلي هنر آموزان
رشته
برق
ساختمان
حسابداری
كامپیوتر
امور زراعی
امور دامی
گزارش نشده
جمع

فراوانی
4
1
1
6
7
1
6
6 6

درصد
3
6,1
6,1
67
1
1
6
611

داده های جدول  69نشان می دهد كه  % 3نمونه مورد مطالعه را هنرآمالوزان رشالته بالرق% 6/1 ،
درصد را هنرآموزان رشته سالاختمان % 6/1را هنرآمالوزان رشالته حسالابداری %67درصالد كالامپیوتر%1 ،
درصد امور دامی %1 ،درصد امور باغی و  %6نیز گزارشش نشده تشكیل می دهند.

نمودار  -11توزیع فراواني رشته تحصیلي نمونه آماري هنرآموزان
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صالحیتهاي حرفه اي ابراز شده هنرآموزان
الف – صالحیت هاي ورودي
جدول  -21فراواني  /درصد صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان هنرستان هادر بدو ورود
بلی

سواالت
الف -صالحیت هاي ورودي حرفه معلمي :

خیر

فراوانی درصد فراوانی درصد

- 6داشتن مدرك تحصیلی لیسانس دبیری (آموزشی) دريك رشته فنی وحرفه ای

79

79

6

6

داشتن مدرك تحصیلی لیسانس غیر دبیری يا غیرآموزشی( مثل  :فنی ومهندسی  ،كامپیوتر  ،حسابداری و ) . . .

4

4

71

71

31

31

1

1

3

3

67

67

 -1داشتن گواهینامه حرفه ای مرتبط با رشته تحصیلی ( شايستگی شغلی )

6

6

79

79

 -1تناسب موضوعات ( دروس ) مورد تدريس با رشته تحصیلی .

31

31

64

64

1

1

3

3

 و  ....ساعت دوره آموزشی مهارت تدريس-4گذراندن دوره كارورزی هنرآموزی حین تحصیل وكسب شايستگی معلمی

میانگین
توضیح  6 :نفر از نمونه آماری هنرآموزان به سئواالت جدول  1پاسخ نداده اند .

همانگونه كه جدول  1نشان می دهد  ،صالحیت های با بیشترين میزان فراوانی (بلی ؛ باله معنالای
واجد آن صالحیت بودن) به ترتیب شامل  -6تناسالب موضالوعات ( دروس ) مالورد تالدريس بالا رشالته
تحصیلی با  31فراوانی - ،گذراندن دوره كارورزی هنرآموزی حین تحصیل و كسب شايستگی معلمالی
با  3فراوانی  - ،ساعت دوره آموزشی مهارت تدريس با  31و  -4داشالتن مالدرك تحصالیلی لیسالانس
دبیری (آموزشی) دريك رشته فنی وحرفه ای با  79فراوانی بیشترين میزان موافقت را دارا می باشند .به
اين ترتیب به طور متوسط  1درصد هنرآموزان شركت كننده در طرح معتقدند دراولالین سالال ورود باله
هنرستان واجد صالحیت های ورودی حرفه معلمی بوده اند .
به نظرمی رسد  4نفراز كسانی كه مقیاس بلی را برای سئوال  6انتخاب كرده اند  ،اين مقیاس را
برای سئوال نیز انتخاب كرده اند و اين بدان معنی است كه حدود  4نفر از 611هنرآموزی كه به اين
گروه سئواالت پاسخ داده اند  ،همگی دونوع مدرك لیسانس وباالتر دارند  ،يكی لیسانس دبیری و دومی
لیسانس غیر دبیری  .البته ممكن است دراثركم دقتی در مفهوم سئوال مرتكب چنین اشتباهی شده باشند .

84
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ابهام ديگر اين است كه  6نفر از 611نفر پاسخ دهندگان دارای گواهینامه حرفه ای مرتبط با رشته
تحصیلی خود( شايستگی شغلی ) هستند  ،درحالی كه نه آموزش وپرورش و نه وزارت علوم تاكنون
چنین گواهینامه ای را تعريف و صادر نكرده اند  ،مگر اينكه اين  6نفر ادعا كنند كه از وزارت كار و
اموراجتماعی چنین گواهینامه ای را كسب كرده اند  .درحالی كه می دانیم وزارت كار واموراجتماعی
چنین مأموريتی ندارد و چنین گواهینامه ای صادر نمی كند و احتمال آخر كه بیش از احتماالت قبلی
قوت دارد اين است كه ( علی رغم همه تمهیدات در زمینه روايی سنجی ابزار ) اين دوسئوال از روايی
الزم برخوردار نبوده و  6هنرآموز از  611هنرآموز مفهوم ديگری از سئوال برداشت كرده اند و آنها كه
ابهام داشته اند برای رفع ابهام از پرسشگرسئوال نكرده اند .

ادامه الف -صالحیتهاي ورودي حرفه معلمي  :با استفاده از آزمون خي دو
 -21تسلط در ارائه دروس تخصصي نظري وكارگاهي هنرستان
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

1
2
26
44
42
121

24.2
24.2
24.2
24.2

-2 .2
-22.2
1.2
19.2

24.2

2 .2

چون مقدار خی دو بدست آمده  3 / 4با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودرمقیاس خیلالی زيالاد
معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنالان در ارائهه دروس تخصصهي

نظري وكارگاهي هنرستان كه به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی اسالت در حالد خیلالی
زياد تسلط دارند .

85

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -22تسلط نسبت به مشاغل وحرف مرتبط با رشته تحصیلي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2

24.2
24.2
24.2
24.2

-22.2
-21.2
2.2
.2

24.2

6.2

21
52
1
121

چون مقدار خی دو بدست آمالده  33/ 31بالا درجاله آزادی  4در سالطح  1/116ودرمقیالاس زيالاد
معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان نسهبت بهه مشهاغل وحهرف

مرتبط با رشته تحصیلي به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی  ،در حد زياد تسلط دارند .

 -2آگاهي نسبت به دنیاي كار مرتبط با رشته تحصیلي
مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

موافق
خیلی كم
كم
تا حدودی

1
9

4,
4,
4,

زياد

1

4,

خیلی زياد
جمع

7
6 6

-63,
- 6,
64,3
66,3
6 ,3

4,

چون مقدار خی دو بدست آمده  1 /3با درجاله آزادی  4در سالطح  1/116ودرمقیالاس متوسالط(
تاحدودی ) معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان نسبت به دنیهاي

كار مرتبط با رشته تحصیلي به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآمالوزی  ،تاحالدودی آگهاهي
دارند .

86

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 -24آشنایي با ویژگي هاي هنرجویان ( دانش آموزان فني وحرفه اي )
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

1

1.

-29.

كم

4

1.

.2

تا حدودي

51

1.

26.2

زیاد

29

1.

-1.

خیلي زیاد

1

1.

-29.

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  1 /41با درجاله آزادی در سالطح  1/116ودرمقیالاس متوسالط(
تاحدودی )معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنالان با ویژگهي ههاي

هنرجویان به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی  ،تاحدودی آشنایي دارند .

 -25آشنایي با جایگاه آموزش هاي فني وحرفه اي دراستان ومنطقه
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

41

41.

.1

زیاد

44

41.

.1

خیلي زیاد

6

41.

جمع

121

-4.

چون مقدار خی دو بدست آمده  67/36با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با جایگاه آموزش هاي فنهي وحرفهه

اي دراستان ومنطقه به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی درحد زياد آشنایي دارند .

81

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -26آشنایي بااستانداردهاي مهارت شغلي درآموزش فني وحرفه اي
موافق

مشاهده شده

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
4
6
41
121

مورد انتظار

تفاوت

24.2
24.2
24.2
24.2

-21.2
-16.2
9.2
11.2

24.2

15.2

چون مقدارخی دو بدست آمده49/41بادرجه آزادی  4درسطح 1 /116ودرمقیاس زياد معنادار است
 ،بنابراين  ،براساس نظرات ابرازشده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان بااستانداردهاي مهارت شغلي درآموزش فني

وحرفه اي به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی درحدخیلی زياد آشنایي دارند.
ب -صالحیت هاي عمومي حرفه معلمي :
-21درک و كاربرد دانش روانشناسي به ویژه درزمینه هاي :
تربیتي  ،یادگیري و رشد هنرجویان
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

5
5
25
44
42
121

24.2
24.2
24.2
24.2

-19.2
-19.2
.2
19.2

24.2

11.2

چون مقدار خی دو بدست آمده  19/73با درجه آزادی  4در سطح 1 /116ودرمقیاس زياد معنالادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابرازشده ی اكثر هنرآموزان ،آنان دانش روانشناسي به ویژه درزمینه هاي

 :تربیتي  ،یادگیري و رشدهنرجویان را به عنوان يكی ازصالحیت های مالورد نیالاز هنرآمالوزی درحالدزياد
درک و به كار می برند .

88

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 -22درک و كاربرد دانش مباني و اصول برنامه درسي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

6
4
29
51
1
121

24.2
24.2
24.2
24.2

-12.2
-21.2
4.2
26.2

24.2

6.2

چون مقدار خی دو بدست آمده  1 /19با درجه آزادی  4در سطح 1 /116ودرمقیاس زياد معنالادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنالان دانش مباني و اصول برنامه درسي را
به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی درحد زياد درک و به كار می برند .

 -29توجه به عناصراساسي یادگیري و بهره گیري از آن در جریان یاددهي – یادگیري
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

4

24.1
24.1
24.1
24.1

-21.1
-21.1
-2.1
26.1

24.1

11.1

22
51
41
121

چون مقدار خی دو بدست آمده  71/46با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودرمقیاس زياد معنالادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان بهه عناصراساسهي یهادگیري و بههره

گیري از آن در جریان یاددهي – یادگیري به عنوان يكی از صالحیت های مالورد نیالاز هنرآمالوزی درحالد
زياد توجه می كنند .

89

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 - 1توانایي طراحي  ،تولید و كاربرد رسانه ها و مواد آموزشي موردنیاز هنرجویان
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

1

24.1
24.1
24.1
24.1

-2 .1
-21.1
- .1
22.1

24.1

19.1

21
52
4
121

چون مقدار خی دو بدست آمده  33/11با درجه آزادی  4در سطح 1 /116ودرمقیاس زياد معنالادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان در طراحي  ،تولید و كاربرد رسانه ها

و مواد آموزشي موردنیاز هنرجویان به عنوان يكی از صالحیت های مالورد نیالاز هنرآمالوزی درحالد زيالاد
توانایي دارند .

 - 1آگاه نسبت به رویکردهاي نوین درفرایند یاددهي -یادگیري ،
گرایش به تسهیل خودآموزي  ،یادگیري مبتني بر مساله( ، )PBLآنالین و BL
موافق

مشاهده شده

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

1
26
52
2
121

مورد انتظار

تفاوت

24.1
24.1
24.1
24.1

-21.1
-2 .1
2.1
4.1

24.1

2.1

چون مقدار خی دو بدست آمده  96/46با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان نسبت به رویکردهاي نوین درفراینهد

یاددهي -یادگیري  ،گرایش به تسهیل خودآموزي  ،یادگیري مبتني بهر مسهاله( ، )PBLآنالیهن و  BLباله
عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی درحد زياد آگاه هستند .

91

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 - 2توانایي كشف انگیزه هاي دروني هنرجویان براي یادگیري
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

4

24.1
24.1
24.1
24.1
24.1

-21.1
-21.1
15.1
11.1
16.1

9
4
41
121

چون مقدارخی دوبدست آمالده  19/ 1بالا درجاله آزادی4درسالطح  1/116ودرمقیالاس خیلالی زيالاد
معناداراست  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان دركشف انگیزه ههاي درونهي
هنرجویان براي یادگیري به عنوان يكی ازصالحیت های موردنیالازهنرآموزی  ،درحالدخیلی زيالاد توانهایي

دارند .

 مهارت درزمینه هاي :جلب توجه شاگردان  ،عرضه وتشریح روشن مطالب ،طرح سواالت باسطوح متفاوت شناختي ورسیدن به اهداف  ،ارزیابي وبازنگري تدریس
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

1
1
61
21
121

1.1
1.1
1.1

-29.1
1.1
1.1

1.1

-9.1

چون مقدار خی دو بدست آمده  1/41با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنالان درزمینه هاي :جلب توجه شاگردان ،
عرضه وتشریح روشن مطالب  ،طرح سواالت باسطوح متفهاوت شهناختي ورسهیدن بهه اههداف  ،ارزیهابي

وبازنگري تدریس به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی  ،درحد زياد مهارت دارند .

91

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

- 4كسب آگاهي و استفاده از دانش روز تربیت براي
پاسخ گویي به مسائل و نیازهاي آموزشي در سطح هنرستان و كالس درس
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
45
41

1.1
1.1
1.1

-22.1
15.1
11.1

1.1

.1

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  7/ 1با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان دانش روز تربیت براي پاسخ گویي به

مسائل و نیازهاي آموزشي در سطح هنرستان و كالس درس را به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیالاز
هنرآموزی درحد زياد كسب واز آن استفاده می كنند .
ج -صالحیت هاي تخصصي حرفه ي هنرآموزي در حوزه تدریس
 - 5تسلط درارائه آموزش مهارت هاي پایه ( محوري )
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

1
2
26
42
4
121

24.1
24.1
24.1
24.1

-2 .1
-22.1
2.1
24.1

24.1

19.1

چون مقدار خی دو بدست آمده  36/46با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درارائه آموزش مهارت ههاي پایهه (

محوري ) به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی درحد زياد تسلط دارند .

9

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 - 6توانایي تربیت جواناني درجهت شایستگي هاي محوري
مورد نظردرسندچشم اندازكشوردر سال 1414

موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

4

24.1
24.1
24.1
24.1

-21.1
-21.1
-1.1
12.1

24.1

24.1

2
42
42
121

چون مقدار خی دو بدست آمده  7 /13با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس خیلی زيالاد
معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان در تربیت جوانهاني درجههت

شایستگي هاي محوري مورد نظردرسندچشم اندازكشوردر سال  1414به عنالوان يكالی از صالالحیت هالای
مورد نیاز هنرآموزی درحد خیلی زياد توانایي دارند .
 - 1مهارتهاي عملي ( به شرح زيرنويس )
مشاهده شده

موافق
خیلي كم

6

كم
تا حدودي

11

زیاد

51

خیلي زیاد

1

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده

مورد انتظار

1

تفاوت

24.1

-12.1

24.1

-21.1

24.1

-1.1

24.1

.1

24.1

1 .1

 31/با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار

است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد دارای مهارتهاي عملي

( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) هستند .
 - 1درمرحله عملي معلم ملزم است همه آن تصم یماتي را که درمرحله ی برنامه ريزی گرفته اجرا نمايد مخصوصا تصمیماتي که پیرامون روشهای
تدريس ،استراتژی ها  ،فعالیتهای يادگیری وارزشیابي اتخاذ شده است .فعالیتهای عملي يادگیری در آموزش معلمین به صورت کاروزی،
بازآموزی و خود راهبردی تجلي پیدا ميکند.

9

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 - 2مهارت در فناوري آموزشي بهره گیري ازنرم افزارها ومواد آموزشي درفرآیند یادگیري
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

4
4
1
41
41
121

24.1
24.1
24.1
24.1
24.1

-21.1
-21.1
1.1
16.1
11.1

چون مقدار خی دو بدست آمده  13/13با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد دارای مهارت در فنهاوري

آموزشي بهره گیري ازنرم افزارها ومواد آموزشي درفرآیند یادگیري ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز
هنرآموزی ) هستند .
ب -1 -صالحیت هاي حین تدریس
 - 9قدرت انعطاف پذیري و سازگاري در زمانها و مکانهاي مختلف
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

4
4
12
59
5
121

24.1
24.1
24.1
24.1

-21.1
-21.1
-6.1
5.1

24.1

11.1

چون مقدار خی دو بدست آمده  91/96با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودرمقیاس زياد معنالادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحالد زيالاد دارای قهدرت انعطهاف

پذیري و سازگاري در زمانها و مکانهاي مختلف ( به عنوان يكی از صالحیت هالای مالورد نیالاز هنرآمالوزی )
هستند .
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 -41داراي نقش فعال در فرآیند یاددهي  -یادگیري با استفاده از دانش موضوعي،
محتوي برنامه  ،علوم تربیتي  ،نوآوري ،پژوهش و ابعاد فرهنگي و اجتماعي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

2

1.

-22.

تا حدودي

22

1.

-2.

زیاد

5

1.

22.2

1.

1.2

خیلي زیاد

2

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  41/14با درجه آزادی در سطح  1/116ودرمقیاس زياد معنادار است
 ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحالد زيالاد داراي نقهش فعهال در فرآینهد

یاددهي  -یادگیري با استفاده از  ( . . .به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) هستند .

 -41توانایي ایفاي نقش ها یي مثل  :كارگر فني ،
روانشناس ،مدیر كارگاه  ،یک متخصص و فرد آگاه دررشته
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

1
2
29
5
6
121

24.2
24.2
24.2
24.2

-2 .2
-22.2
4.2
22.2

24.2

11.2

چون مقدار خی دو بدست آمده  33/ 31با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد داراي توانایي ایفاي نقش

ها یي مثل  :كارگر فني  ،روانشناس ،مدیر كارگاه  ،یک متخصص و فرد آگاه دررشته( به عنوان يكی از
صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) هستند .
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 -42تربیت فراگیرندگان به عنوان یک یادگیرنده مادام العمر
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

2

1.

-22.

تا حدودي

4

1.

.2

زیاد

62

1.

1.2

خیلي زیاد

2

1.

جمع

121

-1.

چون مقدارخی دو بدست آمده  16/91با درجه آزادی در سطح1/116ودرمقیاس زياد معنادار است
 ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثرهنرآموزان  ،آنان قادرند تربیت فراگیرندگان بهه عنهوان یهک

یادگیرنده مادام العمررا(كه يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی است) درحدزياد به عهده گیرند .
ب -2-صالحیت هاي پایه مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات شامل :
 -4برخورداري از مهارت هاي پایه كامپیوتري ( ) ICDL
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

كم

2

1.

-22.

تا حدودي

9

1.

2.2

زیاد

45

1.

14.2

خیلي زیاد

5

1.

4.2

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  1/13با درجه آزادی در سطح  1/116ودرمقیاس زياد معنالادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان از مههارت ههاي پایهه كهامپیوتري (

 ) ICDLبه عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی درحد زياد برخوردارا ند .
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 - 44صالحیت استفاده تلفیقي ازآموزش و فناوري اطالعات و ارتباطات در محیط یادگیري
مورد انتظار

تفاوت

موافق

مشاهده شده

تا حدودي

21

41.

زیاد

41

41.

.1

خیلي زیاد

61

41.

19.1

جمع

121

-21.

چون مقدارخی دوبدست آمده 69/31بادرجه آزادی درسطح  1 /116ودرمقیاس زيادمعناداراست ،
بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثرهنرآموزان  ،آنان صالحیت استفاده تلفیقي ازآموزش و فناوري

اطالعات و ارتباطات درمحیط یادگیري را ( به عنوان يكی ازصالحیت های موردنیاز هنرآموزی
)درحدزياد دارند .

 -45آشنایي بانرم افزارهاي تخصصي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

25

41.

-15.

زیاد

41

41.

-.

خیلي زیاد

56

41.

15.1

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  66/96با درجه آزادی در سطح  1/116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان بانرم افزارهاي تخصصي ( به عنوان
يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) درحد زياد آشنايی دارند .
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 – 46آشنایي با آموزش در فضاي مجازي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
1
1
41
41
121

24.2
24.2
24.2
24.2

-22.2
-2 .2
6.2
15.2

24.2

22.2

چون مقدار خی دو بدست آمده  71/ 6با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با آموزش در فضاي مجازي ( به
عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) درحد زياد آشنايی دارند .
ب - -صالحیت ها درحوزه سنجش
 -41مشاركت كننده فکوري كه . . .

1

موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

4

41.

-6.

زیاد

41

41.

6.1

خیلي زیاد

41

41.

-.

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  /19با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنالادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان در حد زياد مشاركت كننده فکور . .

 ( .به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) هستند .

6

 به طور مستمراثرات اقدامات خود را برهنرجويان  ،اولیا وديگر افراد مرتبط با كارخود ارزشیابی می كند و فعاالنه فرصتهايی درجهت رشد حرفه ای خودجستجو می كند.
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 -42مهارت دراستفاده از انواع سنجش با تاكید بر سنجش هاي ویژه درآموزش فني وحرفه اي.
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

21

41.

-1 .

زیاد

54

41.

1 .1

خیلي زیاد

41

41.

-.

جمع

121

چون مقدارخی دوبدست آمده  9/1بادرجه آزادی درسطح 1/116ودرمقیاس زياد معناداراست ،
بنابراين  ،براساس نظرات ابرازشده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان ازمهارت دراستفاده از انواع سنجش با تاكید

بر سنجش هاي ویژه درآموزش فني وحرفه اي به عنوان يكی ازصالحیت های مورد نیاز هنرآموزی
درحد زياد برخوردارند .

 -49ارزیابي هنرجویان با استفاده ازاستانداردهاي
نظام ارزیابي عملکردي نه فقط با نمرات امتحاني
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

كم

1

1.

-29.

تا حدودي

26

1.

-4.

زیاد

4

1.

12.2

خیلي زیاد

51

1.

21.2

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  43/43با درجه آزادی

درسطح  1 /116ودرمقیاس زياد

معناداراست  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد قادرند هنرجویان

را با استفاده ازاستانداردهاي نظام ارزیابي عملکردي نه فقط با نمرات امتحاني ( كه به عنوان يكی
ازصالحیت های مورد نیاز هنرآموزی است ) ارزيابی نمايند .
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ج -صالحیت هاي تخصصي حرفه ي هنرآموزي در حوزه تدریس
 -51تسلط هنرآموز بر رشته هاي مرتبط با موضوع تدریس
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

1

1.

-29.

تا حدودي

2

1.

-1.

زیاد

51

1.

19.2

خیلي زیاد

41

1.

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  49/36با درجه آزادی

16.2

درسطح  1 /116ودرمقیاس زياد

معناداراست  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان بر رشته هاي مرتبط با موضوع

تدریس به عنوان يكی ازصالحیت های مورد نیاز هنرآموزی درحد زياد تسلط دارند .
 -51تسلط درارائه آموزش مهارت هاي فني ( دروس اصلي وتخصصي هنرستان )
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

كم

1

1.

-29.

تا حدودي

9

1.

2.2

زیاد

54

1.

2 .2

خیلي زیاد

21

1.

- .

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  77/1بادرجه آزادی درسطح 1/116ودرمقیاس زياد معناداراست
 ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درارائه آموزش مهارت هاي فني ( دروس

اصلي وتخصصي هنرستان ) به عنوان يكی ازصالحیت های مورد نیاز هنرآموزی درحد زياد تسلط دارند
.
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 -52تسلط هنرآموز بر مشاغل وحرف مرتبط با موضوع تدریس.
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

41

41.

.1

زیاد

49

41.

2.1

خیلي زیاد

1

41.

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده

 31/4با درجه آزادی

-9.

درسطح  1 /116ودرمقیاس زياد

معناداراست  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان بر مشاغل وحرف مرتبط با

موضوع تدریس به عنوان يكی ازصالحیت های مورد نیاز هنرآموزی درحد زياد تسلط دارند .

 -5توانایي تلفیق دروس نظري وعملي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

22

41.

-12.

زیاد

51

41.

11.1

خیلي زیاد

42

41.

1.1

جمع

121

چون مقالدار خالی دو بدسالت آمالده  69/7بالا درجاله آزادی درسالطح  1 /116ودرمقیالاس زيالاد
معناداراست  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان توانایي تلفیهق دروس نظهري

وعملي را به عنوان يكی ازصالحیت های مورد نیاز هنرآموزی درحد زياد دارند .
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 -54آگاهي هنرآموز نسبت به دنیاي كار مرتبط با موضوع تدریس
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

1

41.

-9.

زیاد

41

41.

6.1

خیلي زیاد

4

41.

2.1

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده

 6/14با درجه آزادی

درسطح  1 /116ودرمقیاس زياد

معناداراست  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان نسبت به دنیاي كار مرتبط با

موضوع تدریس به عنوان يكی ازصالحیت های مورد نیاز هنرآموزی درحد زياد آگاهي دارند .
 -55كسب گواهي نامه هاي حرفه اي و معلمي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

2

24.2

-22.2

كم

1

24.2

-2 .2

تا حدودي

1

24.2

5.2

زیاد

46

24.2

21.2

خیلي زیاد

42

24.2

11.2

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  73/ 9با درجه آزادی  4درسطح  1/116ودرمقیاس زياد
معناداراست  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان گواهي نامه هاي حرفه اي و

معلمي را به عنوان يكی ازصالحیت های مورد نیاز هنرآموزی كسب كرده ا ند .
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 -56تجارب صنعتي و بازار كار
مورد انتظار

تفاوت

موافق

مشاهده شده

24.2

-21.2

كم

2

24.2

-22.2

تا حدودي

24

24.2

-.2

زیاد

41

24.2

22.2

خیلي زیاد

45

24.2

21.2

جمع

121

خیلي كم

چون مقدار خی دو بدست آمده  3/11با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس زيالاد معنالادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان در حد زياد دارای تجارب صنعتي و

بازار كار ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) هستند .

 -51عضویت در شركت ها و بازار كار
مورد انتظار

تفاوت

موافق

مشاهده شده

24.2

-21.2

كم

2

24.2

-22.2

تا حدودي

24

24.2

-.2

زیاد

41

24.2

22.2

خیلي زیاد

45

24.2

21.2

جمع

121

خیلي كم

چون مقدار خی دو بدست آمده  71/97با درجه آزادی  4درسطح  1 /116ودرمقیاس زياد
معناداراست  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد به عضویت در

شركت ها و بازار كار ( به عنوان يكی ازصالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) اذعان داشته اند .
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 -52آشنایي با استانداردهاي بین المللي وملي در شغل وحرفه
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

26

41.1

-14.1

زیاد

52

41.1

12.1

خیلي زیاد

42

41.1

2.1

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده 1/34با درجه آزادی

در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار

است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با استانداردهاي بین المللي وملي در

شغل وحرفه ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) درحد زياد آشنایي دارند .
 -59شناخت نقش ایمني وخطرات شغلي به ویژه در فعالیت هاي كارگاهي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

22

41.

-12.

زیاد

64

41.

2 .1

خیلي زیاد

29

41.

-11.

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  3/3با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان نسبت به نقش ایمني وخطرات شغلي

به ویژه در فعالیت هاي كارگاهي ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) درحد زياد
شناخت دارند .

14

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

ج -1-صالحیت هاي اخالق حرفه اي
 -61تاكید برارزشهاي اخالقي مانند تقوا  ،صبر  ،مدارا  ،صداقت
 ،تواضع  ،عدالت  ،مسئولیت  ،شجاعت  ،متانت
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

4
1
2
51
21
121

24.2
24.2
24.2
24.2

-21.2
-2 .2
1 .2
26.2

24.2

2.2

چون مقدار خی دو بدست آمده  61/14با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان برارزشهاي اخالقي مانند تقوا  ،صبر ،

مدارا  ،صداقت  ،تواضع ( ...به عنوان يكی ازصالحیت های موردنیازهنرآموزی) درحد زياد تأكید دارند .

 -61ارزشگذاري ها و داوري هاي درست وعادالنه
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
1
5
46
1
121

24.2
24.2
24.2
24.2

-22.2
-2 .2
11.2
21.2

24.2

12.2

چون مقدار خی دو بدست آمده  74/3با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد ارزشگذاري ها و داوري

هاي درست وعادالنه ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) دارند .

15

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -62حسن خلق و رفتار جدي  ،موءدبانه و احترام آمیز با دیگران به ویژه با هنرجویان
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

26

41.

-14.

زیاد

4

41.

2.1

خیلي زیاد

52

41.

11.1

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  61/691با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس خیلی زيالاد
معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده اكثر هنرآموزان  ،آنان در حدخیلی زياد دارای حسهن

خلق و رفتار جدي  ،موءدبانه و احترام آمیز با دیگران به ویژه با هنرجویان ( به عنالوان يكالی از صالالحیت
های مورد نیاز هنرآموزی ) هستند .

 -6حسن انجام وظیفه شغلي وتکلیف درحد توانایي
مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

موافق

1

1.

-29.

تا حدودي

2

1.

-1.

زیاد

41

1.

16.2

خیلي زیاد

51

1.

19.2

جمع

121

كم

چون مقدارخی دوبدست آمده  7 /9با درجه آزادی  4درسطح 1/116ودرمقیاس خیلی زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده اكثر هنرآموزان  ،آنان در حدخیلی زيالاد دارای حسهن انجهام

وظیفه شغلي وتکلیف درحد توانایي ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) هستند .

16

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 -64توانایي آموزش اخالق حرفه اي مرتبط با شغل به دانش آموزان
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
1
4
41
1

24.2
24.2
24.2
24.2
24.2

-22.2
-2 .2
9.2
22.2
12.2

چون مقدار خی دو بدست آمده  3 /71با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده اكثر هنرآمالوزان  ،آنالان در حالدزياد دارای توانهایي آمهوزش

اخالق حرفه اي مرتبط با شغل به دانش آموزان ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیالاز هنرآمالوزی )
هستند .
 -65توانایي حل تعارض میان هنرجویان و میان هنرآموزان وسایر همکاران
موافق

مشاهده شده

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
4
51
2
121

مورد انتظار

تفاوت

24.2
24.2
24.2
24.2

-21.2
-22.2
9.2
25.2

24.2

1.2

چون مقدار خی دو بدست آمده  16/ 7با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده اكثر هنرآموزان  ،آنان در حدزياد دارای توانایي حل تعارض

میان هنرجویان و میان هنرآموزان وسایر همکاران ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی )
هستند .

11

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -66تالش براي تعالي فردي درحرفه معلمي و تخصصي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
1
25
41
46
121

24.2
24.2
24.2
24.2

-22.2
-2 .2
.2
22.2

24.2

21.2

چون مقدار خی دو بدست آمده  3 /71با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده اكثر هنرآموزان  ،آنان در حدزياد براي تعالي فردي درحرفه

معلمي و تخصصي ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) تالش می كنند .

ج -2-صالحیت هاي كلیدي:
 -61توانایي كار با اطالعات ،فناوري و دانش
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

1
11
51
5
121

1.
1.
1.

-29.
-1 .
19.2

1.

22.2

چون مقدار خی دو بدست آمده  14/19با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد توانایي كار با اطالعات،

فناوري و دانش ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) دارند .

18

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 -62توانایي كار با همکاران ،فراگیرنده ها ومشاركت كنندگان در آموزش
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

كم

1

1.

-29.

تا حدودي

11

1.

-1 .

زیاد

56

1.

خیلي زیاد

41

1.

جمع

121

25.2
16.2

چون مقدار خی دو بدست آمده  11/ 3با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد توانایي كار با همکاران،

فراگیرنده ها ومشاركت كنندگان در آموزش ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی )
دارند .
 -69توانایي كارباجامعه درسطح محلي،ملي،منطقه اي وبین المللي ( جهاني )
مورد انتظار

تفاوت

موافق

مشاهده شده

تا حدودي

29

41.

زیاد

51

41.

16.1

خیلي زیاد

5

41.

-5.

جمع

121

-11.

چون مقدار خی دو بدست آمده  61/77با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد توانایي كار با جامعه

درسطح محلي،ملي،منطقه اي وبین المللي ( جهاني ) ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز
هنرآموزی ) دارند .

19

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -11آشنایي با زبان فني تخصصي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

46

24.2

22.2

كم

41

24.2

21.2

تا حدودي

25

24.2

.2

زیاد

1

24.2

-22.2

خیلي زیاد

2

24.2

-2 .2

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  4/ 3با درجه آزادی  4در سطح  1 /116معنادار نیست  ،بنابراين ،
براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،نمی توان گفت  :آنان با زبان فني تخصصي ( به عنوان
يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) آشنایي دارند .

 -11توانایي یادگیري مادام االعمر
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

46

41.

5.1

زیاد

41

41.

-.

خیلي زیاد

5

41.

-5.

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  6/11با درجه آزادی در سطح  1 /116معنادار نیست  ،بنابراين ،
براساس نظرات ابراز شده ی هنرآموزان  ،نمی توان گفت  :آنان توانایي یادگیري مادام العمر را ( به عنوان
يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) دارند .

11

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

ج- -صالحیت هاي رهبري و مدیریت كالس درس
 -12مهارت هاي فني شامل  :مهارت هاي به كارگیري علوم ،
روش ها  ،فنون و تجهیزات براي انجام وظایف
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
1
2
2
42
121

24.2
24.2
24.2
24.2
24.2

-22.2
-2 .2
1 .2
1 .2
11.2

چون مقدار خی دو بدست آمده  76/4با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس خیلی زياد
معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده اكثر هنرآموزان  ،آنان در حدخیلی زياد دارای مهارت

هاي فني شامل  :مهارت هاي به كارگیري علوم  ،روش ها  ،فنون و تجهیزات براي انجام وظایف ( به
عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) هستند .
 -1مهارت هاي انساني شامل  :مهارت وتوانایي
ارتباط سازنده  ،تعامل وكار با دانش آموزان
موافق

مشاهده شده

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
2
41
44
121

مورد انتظار

تفاوت

24.2
24.2
24.2
24.2
24.2

-21.2
-22.2
1.2
15.2
19.2

چون مقدار خی دو بدست آمده  17/91با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس خیلی زياد
معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده اكثر هنرآموزان  ،آنان در حدخیلی زياد دارای مهارت

هاي انساني شامل  :مهارت وتوانایي ارتباط سازنده  ،تعامل وكار با دانش آموزان ( به عنوان يكی از
صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) هستند .

11

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -14مهارت هاي ادراكي شامل  :مهارت وتوانایي درک پیچیدگي هاي
محیط كار،تشخیص موقعیت،جایگاه وعملکرد خود

مورد انتظار

تفاوت

موافق

مشاهده شده

تا حدودي

25

41.

زیاد

42

41.

1.1

خیلي زیاد

42

41.

1.1

جمع

121

-15.

چون مقدار خی دو بدست آمده  3/74با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس خیلی زياد معنالادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده اكثر هنرآموزان  ،آنان در حدخیلی زيالاد دارای مههارت ههاي

ادراكي شامل  :مهارت وتوانایي درک پیچیدگي هاي محیط كار،تشخیص موقعیت،جایگاه وعملکرد خهود (
به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) هستند .
ج –4 -مهارت هاي مرتبط با دنیاي كار
 -15ایجاد فرصت آشنایي هنرجویان با استاندارد هاي جدید كار در همان محیط آموزشي خود
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

21

41.1

-19.1

زیاد

51

41.1

11.1

خیلي زیاد

42

41.1

2.1

جمع

121

چون مقدارخی دوبدست آمده 6 /11بادرجه آزادی درسطح 1/116ودرمقیاس زيالاد معناداراسالت ،
بنابراين  ،براساس نظرات ابرازشده ی اكثرهنرآموزان  ،آنالان درحالدزياد فرصهت آشهنایي هنرجویهان بها

استاندارد هاي جدید كار در همان محیط آموزشي خود ( باله عنالوان يكالی ازصالالحیت هالای مالورد نیالاز
هنرآموزی )ايجاد می كنند .

1

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 -16توانایي اجراي دروس و برنامههایي كه به فراگیران دید گستردهاي درباره جهان كار بدهد
مورد انتظار

تفاوت

موافق

مشاهده شده

تا حدودي

26

41.

زیاد

51

41.

9.1

خیلي زیاد

45

41.

4.1

جمع

121

-14.

چون مقدارخی دوبدست آمده 7/91بادرجه آزادی درسطح 1/116ودرمقیاس زياد معناداراست ،
بنابراين ،براساس نظرات ابرازشده ی اكثرهنرآموزان ،آنان درحدزياد توانایي اجراي دروس و برنامههایي

كه به فراگیران دید گستردهاي درباره جهان كار بدهد ( به عنوان يكی ازصالحیت های مورد نیاز
هنرآموزی )دارند .
 -11توانایي تلفیق برنامه هاي درسي علمي و حرفه اي
مورد انتظار

تفاوت

موافق

مشاهده شده

خیلي كم

24.2

-21.2

كم

24.2

-21.2

تا حدودي

21

24.2

2.2

زیاد

61

24.2

6.2

خیلي زیاد

21

24.2

2.2

جمع

121

چون مقدارخی دو بدست آمده  9 /71با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد توانایي تلفیق برنامه هاي

درسي علمي و حرفه اي را ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) دارند .

1

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -12توانایي استفاده ازتکنیکهاي یاددهي -یادگیري كار بنیاد  ،مشتمل بر( . . .موارد پانويس )
موافق

مشاهده شده

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
2
52
26
121

مورد انتظار

تفاوت

24.2
24.2
24.2
24.2
24.2

-21.2
-22.2
1.2
.2
1.2

1

چون مقدارخی دوبدست آمده73/71بادرجه آزادی4درسطح 1/116ودرمقیاس زيادمعنادار است ،
بنابراين  ،براساس نظرات ابرازشده ی اكثرهنرآموزان ،آنان درحدزيادتوانایي استفاده ازتکنیکهاي یاددهي-

یادگیري كار بنیاد  ،مشتمل بر( . . .موارد پانويس) را( به عنوان يكی ازصالحیت های مورد نیاز هنرآموزی
)دارند .
 -19داراي تجربه كار درحرفه یا شغل خارج از كالس درس
( بازار كار ) قبل از اشتغال به شغل معلمي

چون

خی

موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

1
1
22
52
9
121

24.2
24.2
24.2
24.2
24.2

-2 .2
-2 .2
-2.2
.2
14.2

دوبدست

آمده 93/7بادرجه

آزادی4درسطح1/116ودرمقیاس

زيادودرمقیاس

زيادمعناداراست ،بنابراين،براساس نظرات ابرازشده اكثرهنرآموزان ،آنان درحدزيادداراي تجربه كاردرحرفه

یاشغل خارج از كالس درس (بازار كار) قبل از اشتغال به شغل معلمي (به عنوان يكی ازصالحیت های
مورد نیازهنرآموزی)بوده اند.

-1

تجارب علمي  ،حل مسئله  ،پروژه های همیارانه يا گروه بنیاد  ،دروسي که مستلزم اشکال چند گانه بیان هستند  ،و کار پروژهای

14

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 -21برخورداري از آموزشي هدفمند و مبتني بر مسائل دنیاي كار
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

1

24.2

-2 .2

كم

1

24.2

-2 .2

2

24.2

-1.2

زیاد

61

24.2

5.2

خیلي زیاد

6

24.2

11.2

جمع

121

تا حدودي

چون مقدارخی دو بدست آمده  611/9با درجه آزادی  4در سطح  1/116و درمقیاس زياد
معناداراست  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده اكثر هنرآموزان  ،آنان در حدزياد از آموزشي هدفمند و

مبتني بر مسائل دنیاي كار ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) برخورداراند .

 -21توانایي آماده كردن هنرجویان براي ورود به بازار كاروموفقیت درآن
موافق

مشاهده شده مورد انتظار

تفاوت

كم

2

1.

-22.

تا حدودي

25

1.

-5.

زیاد

51

1.

26.2

خیلي زیاد

1

1.

6.2

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  1 /41با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد توانایي آماده كردن

هنرجویان براي ورود به بازار كاروموفقیت درآن را ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی
) دارند .

15

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -22داشتن اطالعات كافي در باره محیط هاي كاري وتوانایي انتقال آن به هنرجویان
موافق

مشاهده شده مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

1

41.

-9.

زیاد

61

41.

19.1

خیلي زیاد

1

41.

جمع

121

-11.

چون مقدار خی دو بدست آمده  64/ 9با درجه آزادی

در سطح  1 /116و در مقیاس زياد

م عنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد اطالعات كافي

در باره محیط هاي كاري وتوانایي انتقال آن به هنرجویان ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز
هنرآموزی ) دارند .

 -2توانایي پرورش مهارت ها ي حرفه اي هنرجویان
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

1

24.2

-2 .2

كم

2

24.2

-22.2

تا حدودي

41

24.2

15.2

زیاد

45

24.2

21.2

24.2

2.2

خیلي زیاد
جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  74با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد توانایي پرورش مهارت

ها ي حرفه اي هنرجویان را ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) دارند .

16

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 -24توانایي توسعه صالحیت هاي شغلي خود براي آموزش
كارهاي عملي دنیاي كار و مهارت هاي فني و حرفه اي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

2

24.2

-22.2

24.2

-21.2

تا حدودي

25

24.2

.2

زیاد

56

24.2

1.2

خیلي زیاد

5

24.2

11.2

جمع

121

كم

چون مقدار خی دو بدست آمده  31/17با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد توانایي توسعه صالحیت

هاي شغلي خود براي آموزش كارهاي عملي دنیاي كار و مهارت هاي فني و حرفه اي را ( به عنوان يكی از
صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) دارند .

 – 25توانایي ارتباط مفاهیم آموزشي با دنیاي كار
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

كم

1

1.

-29.

تا حدودي

12

1.

-12.

زیاد

54

1.

2 .2

خیلي زیاد

42

1.

11.2

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  1 / 1با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد توانایي ارتباط مفاهیم

آموزشي با دنیاي كار را ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) دارند .

11

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -26توانایي آموزش صالحیت هاي واقعي شغل وحرفه به هنرجویان
مورد انتظار

موافق

مشاهده شده

تا حدودي

1

41.

زیاد

51

41.

11.1

خیلي زیاد

41

41.

-.

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  1/47بادرجه آزادی

تفاوت
-11.

در سطح  1/116و در مقیاس زياد معنادار

است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد توانایي آموزش صالحیت

هاي واقعي شغل وحرفه به هنرجویان را ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) دارند .
 -21توانایي آموزش براساس كار واقعي در شغل وحرفه
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

كم

1

1.

-29.

تا حدودي

29

1.

-1.

زیاد

54

1.

2 .2

خیلي زیاد

1

1.

6.2

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  43/43با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد توانایي آموزش براساس

كار واقعي در شغل وحرفه را ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) دارند .

18

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 -22آشنایي با تغییرات تکنولوژي شغل وحرفه مرتبط با موضوع تدریس
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

2

24.1

-22.1

كم

1

24.1

-2 .1

تا حدودي

2

24.1

2.1

زیاد

51

24.1

26.1

خیلي زیاد

5

24.1

11.1

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  73/13با درجه آزادی  4در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان درحد زياد با تغییرات تکنولوژي
شغل وحرفه مرتبط با موضوع تدریس ( به عنوان يكی از صالحیت های مورد نیاز هنرآموزی ) آشنایي

دارند .
د -پیشنهادهایي براي مراكز تربیت دبیر فني وحرفه اي
- 29صالحیت هاي حرفه اي در دوران تحصیالت عالي تربیت دبیر فني وحرفه اي آموزش داده شود
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

11

41.

-29.

زیاد

24

41.

-16.

خیلي زیاد

26

41.

جمع

121

45.1

چون مقدارخی دوبدست آمده  79/11با درجه آزادی در سطح 1/116ودرمقیاس خیلی زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهادصالحیت هاي حرفه اي در

دوران تحصیالت عالي تربیت دبیر فني وحرفه اي آموزش داده شود درحدخیلی زياد موافق اند .

19

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

- 91واحدهاي درسي و مطالعاتي معلمان به تمرین هاي عملي
تدریس متصل شوند و هر دو در كنار هم پیش روند
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

زیاد

21

61.5

-41.5

خیلي زیاد

111

61.5

41.5

جمع

121

چون مقدارخی دو بدست آمده  14/بادرجه آزادی6در سطح  1/116ودرمقیاس خیلی زياد
معناداراست  ،بنابراين،براساس نظرات ابرازشده ی اكثرهنرآموزان ،آنان باپیشنهادواحدهاي درسي

ومطالعاتي معلمان به تمرین هاي عملي تدریس متصل شوند و هر دو در كنار هم پیش روند درحد خیلی
زياد موافق اند .

-91معلمان فني وحرفه اي باید دوره هاي آموزش ضمن خدمت صالحیت محور را بگذرانند
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

9

41.

- 1.

زیاد

24

41.

-16.

خیلي زیاد

22

41.

جمع

121

41.1

چون مقدار خی دو بدست آمده  37/ 3با درجه آزادی در سطح 1/116ودرمقیاس خیلی
زيادمعنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد معلمان فني

وحرفه اي باید دوره هاي آموزش ضمن خدمت صالحیت محور را بگذرانند درحد خیلی زياد موافق اند .

1

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

-92ارزش هاي دیني واخالقي وكاربردآن دركالس درس و
محیط هاي كارگاهي دررأس برنامه هاي تربیت دبیر قرارگیرد

موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

24

41.

-16.

زیاد

1

41.

- .

خیلي زیاد

61

41.

19.1

جمع

121

چون مقدارخی دو بدست آمده61/47بادرجه آزادی درسطح1/116ودرمقیاس خیلی زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابرازشده ی اكثرهنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد ارزش هاي دیني واخالقي

وكاربردآن دركالس درس و محیط هاي كارگاهي دررأس برنامه هاي تربیت دبیر قرارگیرد درحد خیلی
زياد موافق اند .
-9معلمان فني وحرفه اي اطالعات كاملي ازمشاغل مربوط داشته
وترجیحا تجارب عملي مرتبطي را گذرانده باشند
مورد انتظار

تفاوت

موافق

مشاهده شده

تا حدودي

21

41.

زیاد

62

41.

21.1

خیلي زیاد

9

41.

-1.

جمع

121

-21.

چون مقدارخی دوبدست آمده  6/9با درجه آزادی درسطح 1/116ودرمقیاس خیلی زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد معلمان فني وحرفه اي

اطالعات كاملي ازمشاغل مربوط داشته وترجیحا تجارب عملي مرتبطي را گذرانده باشند در حد خیلی زياد
موافق اند .

1

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -94معلمان باید پیش زمینه اي در روش هاي تحقیقي
مربوط به بخش مهندسي را داشته باشند
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

6

41.

-4.

زیاد

64

41.

2 .1

خیلي زیاد

21

41.

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده

/1

با درجه آزادی

-19.

در سطح  1/116ودرمقیاس خیلی زياد

معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد معلمان باید پیش

زمینه اي در روش هاي تحقیقي مربوط به بخش مهندسي را داشته باشند در حد خیلی زياد موافق اند .
-95معلمان فني و حرفه اي باید با صالحیت هاي مفهومي یا
ضمني بخش هاي اجتماعي و زماني دنیاي كار آشنا شوند
مورد انتظار

موافق

مشاهده شده

تا حدودي

1

41.

زیاد

16

41.

خیلي زیاد

14

41.

جمع

121

تفاوت
-9.
5.1
-26.

چون مقدارخی دوبدست آمده  11/3بادرجه آزادی درسطح1/116ودرمقیاس خیلی

زياد

معناداراست  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابرازشده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان باپیشنهاد معلمان فني و حرفه

اي باید باصالحیت هاي مفهومي یا ضمني بخش هاي اجتماعي و زماني دنیاي كار آشنا شوند درحد خیلی
زياد موافق اند .

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 -96مربیان كار – محور نیازمند كسب صالحیت هاي تعلیم وتربیت بیشتري هستند
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

زیاد

24

61.5

2 .5

خیلي زیاد

1

61.5

-2 .5

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  63/ 1با درجه آزادی  6در سطح  1 /116ودرمقیاس خیلی زياد
معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد مربیان كار –

محور نیازمند كسب صالحیت هاي تعلیم وتربیت بیشتري هستند در حد خیلی زياد موافق اند .

 -91معلمان فني وحرفه اي الزم است فهم مناسبي از كارهاي واقعي دنیاي كار داشته باشند
مورد انتظار

تفاوت

موافق

مشاهده شده

تا حدودي

5

41.

زیاد

41

41.

.1

خیلي زیاد

15

41.

4.1

جمع

121

- 5.

چون مقدار خی دو بدست آمده  11/71با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس خیلی زياد
معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد معلمان فني

وحرفه اي الزم است فهم مناسبي از كارهاي واقعي دنیاي كار داشته باشند در حد خیلی زياد موافق اند .

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -92معلمان باید براي پاسخ به تغییرات پیشرو در جامعه مبتني
بر دانش مجهز و در آن مشاركت فعال داشته باشند
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

12

41.

-22.

زیاد

25

41.

-15.

خیلي زیاد

12

41.

جمع

121

1.1

چون مقدارخی دوبدست آمده 1 / 7بادرجه آزادی درسطح 1/116ودرمقیاس زياد معناداراست ،
بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد معلمان باید براي پاسخ به

تغییرات پیشرو در جامعه مبتني بر دانش مجهز شوند و در آن مشاركت فعال داشته باشند درحد خیلی زياد
موافق اند .

-99معلمان بایستي ازطریق آموزش و اشتغال در مشاغل حرفه اي ،
در فرآیند یادگیري مادام العمر شركت كنند
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

1

41.

-11.

زیاد

11

41.

-29.

خیلي زیاد

21

41.

جمع

121

9.1

چون مقدار خی دو بدست آمده  1 /99با درجه آزادی در سطح  1 /116معنادار است  ،بنابراين
 ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد معلمان بایستي ازطریق آموزش و اشتغال

در مشاغل حرفه اي  ،در فرآیند یادگیري مادام العمر شركت كنند در حد خیلی زياد موافق اند .

4

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 -111باكسب اطالعات جدید  ،سازگاري باتغییرات وارتقاي مهارت هاي حرفه اي ،
توانائي نوآوري درحرفه خودراارتقا دهند
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

19

41.

-21.

زیاد

24

41.

-16.

خیلي زیاد

12

41.

جمع

121

1.1

چون مقدارخی دوبدست آمده 1 /17بادرجه آزادی درسطح 1/116ودرمقیاس خیلی
زيادمعناداراست  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابرازشده ی اكثرهنرآموزان ،آنان باپیشنهادكسب اطالعات
جدید  ،سازگاري باتغییرا ت وارتقاي مهارت هاي حرفه اي  ،توانائي نوآوري درحرفه خودراارتقا دهند

درحد خیلی زياد موافق اند .
-111معلمان فني وحرفه اي بایستي تحت آموزش هدفمند كه
مبتني بر مسائل دنیاي كار است  .قرارگیرند
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

24

41.

-16.

زیاد

9

41.

-1.

خیلي زیاد

52

41.

11.1

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  64/ 9با درجه آزادی درسطح 1/116ودرمقیاس خیلی زياد
معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابرازشده ی اكثرهنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد معلمان فني وحرفه
اي بایستي تحت آموزش هدفمند كه مبتني بر مسائل دنیاي كار است  .قرارگیرند درحد خیلی زياد موافق

اند .

5

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

ه -معلمان فني وحرفه اي بایستي دردوره هاي تربیت دبیرانواع صالحیت هاي زیر را كسب نمایند :
 -112كسب صالحیت كارآفریني  -به عنوان یکي از صالحیت هاي محوري معلمان
مورد انتظار

تفاوت

موافق

مشاهده شده

تا حدودي

11

41.

زیاد

42

41.

1.1

خیلي زیاد

62

41.

21.1

جمع

121

-29.

چون مقدار خی دو بدست آمده  41/ 3با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس خیلی زياد
معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد كسب صالحیت

كارآفریني  -به عنوان یکي از صالحیت هاي محوري معلمان در حد خیلی زياد موافق اند .

 -11كسب مهارت درآموزش كارآفریني
موافق

مشاهده شده

تا حدودي

2

زیاد

مورد انتظار
41.

تفاوت
- 2.

5

41.

12.1

خیلي زیاد

61

41.

19.1

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  9/43با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس خیلی زياد
معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد كسب مهارت

درآموزش كارآفریني در حد خیلی زياد موافق اند .

6

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 -114كسب صالحیت هاي متدیک (روشي )
مورد انتظار

موافق

مشاهده شده

تا حدودي

11

41.

زیاد

15

41.

خیلي زیاد

6

41.

جمع

121

1

تفاوت
- 1.
4.1
-4.

چون مقدار خی دو بدست آمده  1 /17با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد كسب صالحیت هاي

متدیک (روشي ) در حد زياد موافق اند .

 -115كسب صالحیت هاي اجتماعي
مورد انتظار

موافق

مشاهده شده

تا حدودي

12

41.

زیاد

14

41.

خیلي زیاد

29

41.

جمع

121

2

تفاوت
-22.
.1
-11.

چون مقدار خی دو بدست آمده  4 /11با درجه آزادی در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد كسب صالحیت هاي

اجتماعي در حد زياد موافق اند .

 - 6شامل  :تشخیص ساختار وظايف  ،اعمال و ارزشیابی فرآيندهای كاری  ،حل مشكالت و تصمیم گیری  ،انتقال دانش تخصصی بطور مستقل
در كارهای خاص كه راه حل مشخص وروشنی برای آنهامتصور نیست
 -به معنی توانايی در همكاری ها  ،رفع تضادها  ،برقراری ارتباطات اجتماعی و تاثیر متقابل در موقعیت های دشوار حرفه ای است

1

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

-116آگاهي نسبت به برنامه هاي توسعه یکساله 5 ،ساله و بیست ساله
با تاكید بر بخش آموزش فني وحرفه اي آنها
مورد انتظار

موافق

مشاهده شده

تا حدودي

26

41.

زیاد

42

41.

1.1

خیلي زیاد

41

41.

6.1

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  7/11با درجه آزادی

تفاوت
-14.

در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار

است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد آگاهي نسبت به برنامه
هاي توسعه یکساله  5 ،ساله و بیست ساله با تاكید بر بخش آموزش فني وحرفه اي آنها در حد زياد موافق

اند .
 -111صالحیت هاي فردي

1

موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

زیاد

46

61.5

-14.5

خیلي زیاد

15

61.5

14.5

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  1/91با درجه آزادی  6در سطح  1 /116ودرمقیاس زياد معنادار
است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد صالحیت هاي فردي در
حد خیلی زياد موافق اند .

 - 6اين صالحیت ها به منزله ی توانايی انجام صحیح كار برای خود و ديگران در جهت مسئولیت پذيری وكسب اعتماد ديگران است

8

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

و – پیشنهاد اجرایي براي ارتقاء صالحیت هاي حرفه اي معلمان
 -112باید مبادله و مشاركت میان مراكز آموزشي و موسسات فني و
حرفه اي مورد تشویق قرار گیرند

1

موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

زیاد

29

61.5

- 1.5

خیلي زیاد

92

61.5

1.5

جمع

121

با درجه آزادی  6در سطح  1 /116ودرمقیاس خیلی زياد

چون مقدار خی دو بدست آمده /31

معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد باید مبادله و

مشاركت میان مراكز آموزشي و موسسات فني و حرفه اي مورد تشویق قرار گیرند در حد خیلی زياد
موافق اند .
 -119رتبه بندي هنرستان ها و مراكز آموزش عالي فني وحرفه اي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودي

12

41.

-22.

زیاد

26

41.

-14.

خیلي زیاد

11

41.

جمع

121

چون مقدار خی دو بدست آمده  7/11با درجه آزادی

6.1

در سطح  1 /116ودرمقیاس خیلی زياد

معنادار است  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابراز شده ی اكثر هنرآموزان  ،آنان با پیشنهاد رتبه بندي

هنرستان ها و مراكز آموزش عالي فني وحرفه اي در حد خیلی زياد موافق اند .

 - 6تا پرسنل آنها بتوانند اوقاتی را در مراكز وموسسات يكديگر بگذرانند و از اين طريق دانش و مهارت های حرفه ای خود را به روز نمايند

9

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -111مشاركت دانشگاه فني وحرفه اي ودانشکده هاي تربیت دبیر فني
در طراحي وتولید برنامه درسي تربیت هنرآموز
موافق

مشاهده شده

تا حدودي

2

زیاد
خیلي زیاد

51

جمع

121

مورد انتظار

تفاوت

41.

-2.

41.

-1.

41.

9.1

چون مقدارخی دوبدست آمده 11/79بادرجه آزادی درسطح 1/116ودرمقیاس خیلی
زيادمعناداراست  ،بنابراين  ،براساس نظرات ابرازشده اكثرهنرآموزان ،آنان باپیشنهادمشاركت دانشگاه فني

وحرفه اي ودانشکده هاي تربیت دبیر فني درطراحي وتولید برنامه درسي تربیت هنرآموز درحدخیلی زياد
موافق اند .

1

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

پاسخ سئوال  -نظرات هنرجویان درباره صالحیتهاي حرفه اي هنرآموزان هنرستان هاي فني وحرفه
اي تهران چیست؟

ازآنجا كه هنرجويان به  9سئوال مشابه سئواالت هنرآموزان  ،درباره صالحیت های آنان پاسخ داده
اند  ،پاسخ آنان نیز گردآوری گرديد و با استفاده از آزمون مجذور كای تجزيه وتحلیل شد ونتايج كامال
متفاوتی (به شرح زير) با نظرات هنرآموزان به دست آمد .

1

الف  -صالحیت هاي اخالق حرفه اي (داده های چهار گزينه به شرح جدول های 666تا )664
جدول  -666تأكید برارزشهای اخالقی مانند تقوا  ،صبر  ،مدارا ،
صداقت  ،تواضع  ،عدالت  ،مسئولیت  ،شجاعت و . .
موافق
خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

مشاهده شده
16
5
92
25
12
246

مورد انتظار
49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

تفاوت
- .2
-14.2
42.2
5.2
- 1.2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  611,141با درجه آزادی  4در سطح  1/116معنادار اسالت
به نظر می رسد كه اكثريت نسبی هنرجويان میزان برخورداری هنرآموزان از صالحیت « تاكید برارزشهاي
اخالقي مانند تقوا  ،صبر  ،مدارا  ،صداقت  ،تواضع  ،عدالت  ،مسئولیت  ،شجاعت و  » . .را در مقیاس « تا

حدودي ( متوسط ) » ارزيابی كرده اند .

 - 6اغلب سئواالت هنرجويان همان ستواالت هنرآموزان است  ،مگر درمواردی كه بنظر رسید درك آن برای هنرجويان دشوار است  ،كه سئوال با
همان مفهوم ولی ساده تر بیان شد  .البته در اجرای آزمايشی توسط هنرجويان سئواالت دشوار يا حذف شد ويا اصالح گرديد .

1

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -112ارزشگذاري هاو داوري هاي درست
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

15

49.2

- 4.2

كم

24

49.2

4.2

تا حدودي

61

49.2

11.2

زیاد

62

49.2

12.2

خیلي زیاد

12

49.2

- 1.2

جمع

246

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده 73,637با درجه آزادی  4در سطح  1/116معنادار است باله
نظر می رسد كه اكثريت نسبی هنرجويان میزان برخورداری هنرآموزان از صالالحیت « ارزشگذاري هها و

داوري هاي درست وعادالنه »را در مقیاس « كم » ارزيابی كرده اند .
جدول  -11حسن خلق و رفتار جدي  ،مؤدبانه و
احترام آمیز با دیگران به ویژه با هنرجویان
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

16

49.2

- .2

كم

111

49.2

51.2

تا حدودي

51

49.2

.2

زیاد

54

49.2

4.2

خیلي زیاد

25

49.2

-24.2

جمع

246

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  39, 1با درجه آزادی  4در سطح  1/116معنادار است به
نظر می رسد كه اكثريت نسبی هنرجويان میزان برخورداری هنرآموزان از صالحیت « حسن خلق و رفتار

جدي  ،مؤدبانه و احترام آمیز با دیگران به ویژه با هنرجویان » را در مقیاس « كم » ارزيابی كرده اند .

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

جدول  -114حسن انجام وظیفه شغلي وتکلیف درحد توانایي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

11
11
1
91
1
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

- 2.2
21.2
2 .2
41.2
-42.2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدسالت آمالده 6 6,331بالا درجاله آزادی  4در سالطح  1/116ودر مقیالاس زيالاد
معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان ازصالالحیت « حسهن انجهام وظیفهه
شغلي وتکلیف درحد توانایي » (زير مجموعه صالحیت های اخالق حرفه ای ) در مقیاس « زیاد » برخوردارند
 .البته همان گونه كه داده های جدول باال نشان می دهد ،

درصد هنرجويان در پاسخ به اين سالئوال از مقیالاس

های «كم وخیلی كم» استفاده كرده اند وحدود 1درصد نیز مقیاس « تاحدودی» را انتخاب كرده اند .

ب – صالحیت هاي عملکردي ( داده های پنج گزينه به شرح جدول های  1تا ) 9
جدول  -115داشتن مهارت هایي مثل  :جلب توجه هنرجویان  ،عرضه وتشریح روشن مطالب ،
طرح سواالت درسطوح متفاوت ورسیدن به اهداف  ،ارزیابي وبازنگري تدریس
موافق
خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

مشاهده شده
22
52
25
51
24
246

مورد انتظار
49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

تفاوت
-21.2
2.2
5.2
1.2
-25.2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  11,311با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس متوسالط
( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شالده ی هنرجويالان  ،هنالر آمالوزان ازصالالحیت «
مهارت هایي مثل  :جلب توجه هنرجویان  ،عرضه و  ( . . .كه زير مجموعه ی صالحیت های عملكردی
هنرآموزان است ) « تاحدودي ( متوسط ) » برخوردارند  .البتاله /1

درصالد هنرجويالان در پاسالخ باله ايالن

سئوال مقیاس های « كم وخیلی كم » و  4 /1درصدآنان مقیاس « تاحدودی » را انتخاب كرده اند .

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -116تسلط درارائه آموزش مهارت هاي پایه ( محوري )
موافق
خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

مشاهده شده
41
46
114
49
6
246

مورد انتظار
49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

تفاوت
-2.2
- .2
54.2
-.2
-4 .2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  611,141با درجاله آزادی  4در سالطح  1/116ودر مقیالاس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابالراز شالده ی هنرجويالان  ،هنالر آمالوزان از
صالحیت  « :تسلط درارائه آموزش مهارت هاي پایه ( محوري ) » ( كه زير مجموعه ی صالحیت های
عملكردی هنرآموزان است ) « تاحدودی » برخوردارند .

6

جدول  -111توانایي تربیت جواناني درجهت شایستگي هاي محوري
مورد نظردرسندچشم اندازكشوردر()1414
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
14
19
11
21
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

-41.2
24.2
29.2
21.2
-22.2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  611,739با درجاله آزادی  4در سالطح  1/116ودر مقیالاس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براسالاس نظالر ابالراز شالده ی هنرجويالان  ،هنالر آمالوزان
ازصالالالحیت  « :توانههایي تربیههت جوانههاني درجهههت شایسههتگي هههاي محههوري مههورد نظردرسندچشههم

اندازكشوردر( ( » )1414كه زير مجموعه ی صالحیت های عملكردی هنرآموزان است )  « ،تاحالدودی »
برخوردارند .

 - 6اين مهارت ها عبارتند از  :مهارت های تفكر (شامل :گردآوری وپردازش اطالعات  ،حل مسئله  ،برنامه ريزی وسازمان دهی  ،چگونه آموختن
،تفكرخالق وتفكر سیستمی) ؛ مهارت های شخصیتی ( شامل  :مسئولیت پذيری  ،انعطاف پذيری  ،توانايی مديريت زمان  ،داشتن اعتماد به نفس
و سخت كوشی ) ؛ مهارت های ارتباطی ( شامل  :فردی وبین فردی  ،كار گروهی و ارتباط با مشتری ) ؛ مهارت های اجتماعی وشهروندی ؛
مهارت های كسب وكار ( شامل  :مهارت های شغلی  ،تجاری  ،نوآوری و كارآفرينی ) .
 شامل :متكی بر اصول اخالقی ،ارزش ها ی اسالمی ،ملی و ايثار گر ،مومن و انقالبی  ،برخوردار از دانش پیشرفته  ،دارای انظباط  ،مسئولیتپذير  ،دارای روحیه تعاون  ،بهره مندی از محیط زيست به نحوه مطلوب  ،فعال  ،مفتخر به ايرانی بودن  ،دارای سازگاری اجتماعی  ،شركت در
جنبش نرم افزاری  ،متعهد به انقالب ا سالمی  ،متعهد به شكوفايی ايران  ،حافظ كرامت و حقوق انسان ها .
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جدول  -112مهارتهاي عملي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

22
22
1 9
54
9
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

-21.2
-21.2
29.2
4.2
-41.2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده 7, 9

با درجاله آزادی  4در سالطح  1/116ودر مقیالاس

متوسط ( تاحدودی ) معنالادار اسالت ؛ بنالابراين براسالاس نظالر ابالراز شالده ی هنرجويالان  ،هنرآمالوزان
ازصالحیت « :مهارت هاي عملي » ( كه زير مجموعه ی صالحیت های عملكردی هنرآموزان اسالت ) « ،
تاحدودی » برخوردارند .

جدول  -119مهارت درفناوري آموزشي :بهره گیري ازنرم افزارها ومواد آموزشي درفرآیند یادگیري
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

19

49.2

- 1.2

كم

5

49.2

.2

تا حدودي

21

49.2

1.2

زیاد

51

49.2

.2

خیلي زیاد

1

49.2

-12.2

جمع

246

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  11,966بالا درجاله آزادی  4در سالطح  1/116ودر مقیالاس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براسالاس نظالر ابالراز شالده ی هنرجويالان  ،هنالر آمالوزان
ازصالحیت  « :مهارت درفناوري آموزشي :بهره گیري ازنرم افزارها ومواد آموزشي درفرآیند یهادگیري »

(كه زير مجموعه ی صالحیت های عملكردی هنرآموزان است )  « ،تاحدودی » برخوردارند .

5

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

ج – صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان در حوزه دانش موضوعي
( داده هاي سه گزینه به شرح جدول هاي  11تا ) 12
جدول  -121تسلط هنرآموز بر رشته مرتبط با موضوع تدریس
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد

5
42
5
66

49.2
49.2
49.2
49.2

-14.2
-1.2
.2
16.2

خیلي زیاد

51

49.2

.2

جمع

246

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  66,691با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس زياد
معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان ازصالحیت  « :تسلط هنرآموز
بر رشته مرتبط با موضوع تدریس

» ( كه زير مجموعه ی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان درحوزه

دانش موضوعی است )  « ،درحد زياد » برخوردارند  6/ .درصد آنان نیز با اين نظر موافق نیستند .
جدول  -121تسلط هنرآموز بر مشاغل وحرف مرتبط با موضوع تدریس
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
42
24
26
26
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

-41.2
-1.2
4.2
6.2
-2 .2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  66,691با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس زياد
معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان ازصالحیت  « :تسلط هنرآموز
بر مشاغل وحرف مرتبط با موضوع تدریس » ( كه زير مجموعه ی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان
درحوزه دانش موضوعی است )  « ،درحد زياد » برخوردارند  .اطالعات همین جدول نشان می دهد 34
نفر مقیاس تاحدودی ( نفر كمتر از مقیاس زياد ) و  11نفر مقیاس كم وخیلی كم را انتخاب كرده اند.
.
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جدول  -122آگاهي هنرآموز نسبت به دنیاي كار مرتبط با موضوع تدریس
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

1
56
6
62
46
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

- 6.2
6.2
1 .2
12.2
- .2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  3,3 7با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس زياد
معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان ازصالحیت  « :آگاهي

هنرآموز نسبت به دنیاي كار مرتبط با موضوع تدریس » كه زير مجموعه ی صالحیت های حرفه ای
هنرآموزان درحوزه دانش موضوعی است  « ،درحد زياد » برخوردارند  3 .درصد آنان نیز با اين نظر
موافق نیستند .
د–صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان دریاددهي-یادگیري(داده هاي 4گزینه به شرح جدول هاي 1تا )16
جدول  -12ایجاد شرایط یادگیري بهتر و آسان تر براي هنرجویان از طریق برانگیختن حواس وهیجان آنان
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

11
66
1
5
1
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

- 2.2
16.2
2 .2
-14.2
-42.2

چون مقدار خی دو بدست آمده 9,447

با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس متوسط (

تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان ازصالحیت « :
ایجاد شرایط یادگیري بهتر و آسان تر براي هنرجویان از طریق برانگیختن حواس وهیجان آنان » كه زير
مجموعه ی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان درحوزه ياددهی -يادگیری است « تاحدودی »
برخوردارند  6/ .درصد آنان نیز با اين نظر موافق نیستند .

1

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -124تشویق هنر جویان به استفاده از رویکردهاي نوین درفرایند یاددهي -یادگیري مثل  :گرایش به
خودآموزي  ،یادگیري از طریق حل مساله و یادگیري آنالین
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

12
52
6
24
2
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

- 1.2
2.2
1 .2
4.2
-26.2

چون مقدارخی دوبدست آمده 1 ,797با درجه آزادی4درسطح1/116ودرمقیاس زيادمعنادار است ؛ بنابراين
براساس نظرابرازشده ی هنرجويان  ،هنرآموزان ازصالحیت  « :تشویق هنر جویان به استفاده از رویکردهاي
نوین درفرایند یاددهي -یادگیري مثل ( » . . . :كه زير مجموعه ی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان درحوزه
ياددهی -يادگیری است )  « ،درحد زياد » برخوردارند  .ضمنا  6درصد آنان با اين نظر موافق نیستند .
جدول  -125توانایي كشف انگیزه هاي دروني هنرجویان براي یادگیري
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

52
5
1
46
22
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

2.2
.2
2 .2
- .2
-21.2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  7, 66با درجه آزادی  4در سطح  1/116معنادار است به نظر می
رسد كه هنرجويان عامالل توانایي كشف انگیزه هاي دروني هنرجویان براي یادگیري را تا حهدودي از جملاله
صالحیت های حرفه ای هنرآموزان درحوزه ياددهی -يادگیری می دانند.
داده های اين جدول همچنین نشان می دهد  4 /7درصد هنرجويان گزينه های خیلی كالم وكالم را انتخالاب
كرده اند ؛ درحالی كه  7/1درصد آنان گزينه های خیلی زياد وزياد را انتخاب كرده اند  .كه اگر فراوانی مقیالاس
« تاحدودی» را كه به هردوكران باال و پايین تعلق دارد به طور مساوی بین دوكران تقسیم كنیم  ،درايالن صالورت
 17/1درصد فراوانی تجمعی نظرات در كران باال ( خیلی كم وكم ) و  4 /1درصد فراوانالی تجمعالی نظالرات در
كران پايین ( خیلی زياد و زياد) قرار می گیرد  .بااين استدالل می توان گفت به نظر اكثرهنرجويان  ،هنالر آمالوزان
در حد كم توانايی كشف انگیزه های درونی هنرجويان برای يادگیری را دارند .

8

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

جدول  -126توانایي شناسایي هنرجویان براي انجام كارهاي مهم و نیاز آن ها براي مهم قلمداد شدن
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

4
1
1
11
19
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

-45.2
2 .2
2 .2
21.2
- 1.2

چون مقدارخی دو بدست آمده93,797با درجه آزادی4درسطح1/116ودرمقیاس زيادمعناداراست ؛
بنابراين براساس نظرابرازشده ی هنرجويان  ،هنر آموزان ازصالحیت  « :توانایي شناسایي هنرجویان براي

انجام كارهاي مهم و نیاز آن ها براي مهم قلمداد شدن » ( كه زير مجموعه ی صالحیت های حرفه ای
هنرآموزان درحوزه ياددهی -يادگیری است )  « ،درحد زياد » برخوردارند  .البته  6/درصد آنان با اين
نظر موافق نیستند .
ه– صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان حین تدریس (داده هاي 4گزینه به شرح جدول هاي 11تا )21
جدول  -121قدرت انعطاف پذیري و سازگاري در زمانها و مکانهاي مختلف
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

4
51
114
61
21
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

-45.2
1.2
54.2
11.2
-29.2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده 6 ,919با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظرابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان
ازصالحیت  « :قدرت انعطاف پذیري و سازگاري در زمانها و مکانهاي مختلف » (كه زير مجموعه ی
صالحیت های حین تدريس هنرآموزان است )  « ،تاحدودی » برخوردارند .

9
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جدول  -122داراي نقش فعال در فرآیند یاددهي  -یادگیري با استفاده از دانش موضوعي  ،محتوي برنامه  ،علوم
تربیتي  ،نوآوري  ،پژوهش و ابعاد فرهنگي و اجتماعي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

11

49.2

- 9.2

كم

22

49.2

-21.2

تا حدودي

116

49.2

56.2

زیاد

62

49.2

12.2

خیلي زیاد

41

49.2

-9.2

جمع

246

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده 6 1,743با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظرابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان
ازصالحیت  « :داراي نقش فعال در فرآیند یاددهي  -یادگیري با استفاده از دانش موضوعي و  ( » . . .كه زير
مجموعه ی صالحیت های حین تدريس هنرآموزان است )  « ،تاحدودی » برخوردارند .

جدول  -129توانایي ایفاي نقش ها مثل  :كارگر فني  ،روانشناس ،
مدیر كارگاه  ،یک متخصص و فرد آگاه دررشته
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
22
61
25
56
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

-26.2
2.2
11.2
-24.2
6.2

چون مقدارخی دو بدست آمده

 16,1بادرجه آزادی4درسطح1/116ودرمقیاس كم معناداراست ؛

بنابراين براساس نظرابرازشده هنرجويان  ،هنرآموزان ازصالحیت  « :توانایي ایفاي نقش ها مثل  :كارگر

فني  ،روانشناس و ( » . . .كه زير مجموعه ی صالحیت های حین تدريس هنرآموزان است)  « ،در حد
كم » برخوردارند .

41

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

جدول  -1 1تربیت فراگیرندگان به عنوان یک یادگیرنده مادام العمر
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
115
2
5

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

-41.2
55.2
.2
.2
-46.2

246

چون مقدارخی دوبدست آمده 671,41بادرجه آزادی4درسطح1/116ودرمقیاس كم معناداراست ؛
بنابراين براساس نظرابرازشده هنرجويان  ،هنر آموزان ازصالحیت  « :تربیت فراگیرندگان به عنوان یک

یادگیرنده مادام العمر » (كه زير مجموعه ی صالحیت های حین تدريس هنرآموزان است )  « ،در حد
كم » برخوردارند .
و – صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان درحوزه سنجش (داده هاي گزینه به شرح جدول هاي 21تا )2
جدول  -1 1دبیر فني وحرفه اي شمامشاركت كننده فکوري استکه به طورمستمراثرات اقدامات خود رابرهنرجویان
اولیا ودیگر افراد مرتبط باكارخودارزشیابي مي كند وفعاالنه فرصتهایي درجهت رشد حرفه اي خودجستجو مي كند.
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

4
52
25
2
22
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

-45.2
2.2
5.2
.2
-21.2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  611,99با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظرابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان
ازصالحیت  « :دبیر فني وحرفه اي شمامشاركت كننده فکوري است كه  » . . .كه زير مجموعه ی
صالحیت های حوزه سنجش است  « ،تاحدودی » برخوردارند .

41

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -1 2مهارت دراستفاده از انواع سنجش
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
15
114
2
21
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

-11.2
25.2
54.2
-41.2
-22.2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  6 7,731با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظرابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان
ازصالحیت  « :مهارت دراستفاده از انواع سنجش » كه زير مجموعه ی صالحیت های حوزه سنجش است ،
« تاحدودی » برخوردارند .

جدول

 -1ارزیابي هنرجویان با استفاده از نظام ارزیابي عملکردي نه فقط با نمرات امتحاني
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

1

49.2

-42.2

كم

2

49.2

-11.2

تا حدودي

114

49.2

64.2

زیاد

21

49.2

1.2

خیلي زیاد

6

49.2

-4 .2

جمع

246

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  1 ,139با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظرابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان
ازصالحیت  « :ارزیابي هنرجویان با استفاده از نظام ارزیابي عملکردي نه فقط با نمرات امتحاني » كه زير
مجموعه ی صالحیت های حوزه سنجش است  « ،تاحدودی » برخوردارند .

4

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

ز– صالحیت هاي پایه فناوري اطالعات و ارتباطات (داده هاي گزینه به شرح جدول هاي 24تا )26
جدول  -1 4برخورداري از مهارت هاي كامپیوتري ( )ICDL
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

1
2
114
21
6
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

-42.2
-11.2
64.2
1.2
-4 .2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  46,664با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظرابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان
ازصالحیت  « :برخورداري از مهارت هاي كامپیوتري (  » )ICDLكه زير مجموعه ی صالحیت های پايه
مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات است  « ،تاحدودی » برخوردارند .
جدول  -1 5صالحیت استفاده تلفیقي ازآموزش و فناوري اطالعات و ارتباطات در محیط یادگیري،
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

21
56
9
22
42
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

-22.2
6.2
-11.2
2.2
-1.2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده 4,31

با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس

زياد معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان ازصالحیت  « :صالحیت

استفاده تلفیقي ازآموزش و فناوري اطالعات و ارتباطات در محیط یادگیري » كه زير مجموعه ی
صالحیت های پايه مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات است  « ،در حد زياد » برخوردارند .

4

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -1 6تسلط درمهارتهاي پایه فناوري اطالعات و ارتباطات وا نتقال آن به هنرجویان
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

1
159
42
2
246

61.5
61.5
61.5
61.5

-24.5
91.5
-1 .5
-59.5

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  1 ,711با درجه آزادی

در سطح  1/116ودر مقیاس

متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظرابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان
ازصالحیت  « :تسلط درمهارتهاي پایه فناوري اطالعات و ارتباطات وا نتقال آن به هنرجویان » كه زير
مجموعه ی صالحیت های پايه مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات است  « ،تاحدودی » برخوردارند
ح – صالحیت هاي كلیدي (داده هاي گزینه به شرح جدول هاي 21تا )29
جدول  -1 1توانایي كار با اطالعات  ،فناوري و دانش
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

2
6
111
5
6
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

-26.2
1 .2
51.2
.2
-4 .2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده 4,31

با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس

متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظرابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان
ازصالحیت  « :توانایي كار با اطالعات  ،فناوري و دانش » كه زير مجموعه ی صالحیت های كلیدی
است  « ،تاحدودی » برخوردارند  .داده های جدول باال همچنین نشان می دهد نسبت فراوانی نظرات
هنرجويان در مقیاس های كم وخیلی كم حدود  1درصد و در مقیاس های خیلی زياد وزياد حدود 4
درصد است  ،بنابراين  ،مقیاس « تاحدودي » با سهم باقیمانده به میزان حدود  49درصد  ،تعیین كننده
صالحیت نسبی معلم اين هنرجويان در زمینه ی توانايی كار با اطالعات  ،فناوری ودانش است .

44

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

جدول  -1 2توانایي كار با همکاران  ،هنرجویان و سایرمشاركت كنندگان در آموزش
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

كم

52

61.5

- .5

تا حدودي

22

61.5

21.5

زیاد

11

61.5

15.5

خیلي زیاد

29

61.5

- 2.5

جمع

246

چون مقدارخی دو بدست آمده  3,664با درجه آزادی

در سطح  1/116ودر مقیاس متوسط (

تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظرابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان ازصالحیت « :
توانایي كار با همکاران  ،هنرجویان و سایرمشاركت كنندگان در آموزش » كه زيرمجموعه ی صالحیت
های كلیدی است  « ،تاحدودی » برخوردارند .
ط– صالحیت هاي رهبري ومدیریت كالس درس (داده هاي گزینه به شرح جدول هاي 1تا ) 2
جدول  -1 9مهارت هاي فني شامل:مهارت هاي به كارگیري علوم  ،روش ها  ،فنون و تجهیزات براي انجام وظایف

موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

11

49.2

- 2.2

كم

2

49.2

-11.2

تا حدودي

19

49.2

29.2

زیاد

12

49.2

22.2

خیلي زیاد

41

49.2

-9.2

جمع

246

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  1 ,919با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظرابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان
ازصالحیت  « :مهارت هاي فني شامل :مهارت هاي به كارگیري علوم  ،روش ها  ،فنون و تجهیزات براي

انجام وظایف » ( كه زير مجموعه ی صالحیت های رهبری و مديريت كالس درس است ) « ،
تاحدودی » برخوردارند .

45

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -141مهارت هاي انساني شامل:مهارت وتوانایي ارتباط سازنده  ،تعامل وكاربا دانش آموزان

موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

11
2
19
12
41
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

- 2.2
-11.2
29.2
22.2
-9.2

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  63, 13با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظرابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان
ازصالحیت  « :مهارت هاي انساني شامل:مهارت وتوانایي ارتباط سازنده  ،تعامل وكاربا دانش آموزان» (
كه زير مجموعه ی صالحیت های رهبری و مديريت كالس درس است )  « ،تاحدودی » برخوردارند .

جدول  -141مهارت هاي ادراكي شامل:مهارت وتوانایي درک پیچیدگي محیط كار
،تشخیص موقعیت،جایگاه وعملکردخود

موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

1

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

-42.2
24.2
-2.2
16.2
-45.2

1 4
41
66
4
246

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  4 ,113با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس
كم معنادار است ؛ بنابراين براساس نظرابراز شده ی هنرجويان  ،هنر آموزان ازصالحیت  « :مهارت هاي

ادراكي شامل:مهارت وتوانایي درک پیچیدگي محیط كار و  » . . .كه زير مجموعه ی صالحیت های
رهبری و مديريت كالس درس است  « ،در حد كم » برخوردار

46

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

ي– مهارت هاي مرتبط با دنیاي كار (داده هاي 1گزینه به شرح جدول هاي

تا )45

جدول  -142توانایي شبیه سازي شرایط محیط كاري به عنوان یک برنامه آموزشي و ایجاد فرصت آشنایي هنرجویان
با آن شرایط و استاندارد هاي جدید بازار در همان محیط آموزشي خو
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

4
46
66
125
5
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

-45.2
- .2
16.2
15.2
-44.2

چون مقدارخی دوبدست آمده 1 ,919بادرجه آزادی4درسطح1/116ودرمقیاس زيادمعناداراست ؛
بنابراين براساس نظرابرازشده هنرجويان  ،هنرآموزان ازصالحیت  « :توانایي شبیه سازي شرایط محیط

كاري به عنوان یک برنامه آموزشي و  ( » . . .كه زيرمجموعه ی صالحیت های دنیای كاراست ) « ،
درحد زياد» برخوردارند .

جدول  -14توانایي اجراي دروس و برنامههایي كه به فراگیران دید گستردهاي درباره جهان كار بدهد

موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم
كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

21
44
155
19
2
246

49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

-29.2
-5.2
115.2
- 1.2
-41.2

چون مقدار خی دو بدست آمده  93,4 6با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس متوسط (
تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده هنرجويان  ،هنرآموزان ازصالحیت « :
توانایي اجراي دروس و برنامههایي كه به فراگیران دید گستردهاي درباره جهان كار بدهد » (كه زير
مجموعه ی صالحیت های دنیای كاراست )  « ،تاحدودی» برخوردارند .

41

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -144توانایي تلفیق برنامههاي درسي علمي و حرفهاي
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

21

49.2

-29.2

49.2

-16.2

تا حدودي

25

49.2

5.2

زیاد

111

49.2

51.2

خیلي زیاد

2

49.2

-41.2

جمع

246

كم

چون مقدار خی دو بدست آمده  6 1,117با درجه آزادی4درسطح 1/116ودر مقیاس زياد معنادار است
؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده ی هنرجويان  ،هنرآموزان ازصالحیت  « :توانایي تلفیق برنامههاي

درسي علمي و حرفهاي » ( كه زير مجموعه ی صالحیت های دنیای كاراست )  « ،درحدزياد»
برخوردارند .
جدول  -145توانایي استفاده ازتکنیکهاي یاددهي -یادگیري كار بنیاد  ،مشتمل بر تجارب علمي  ،حل مسئله ،
پروژههاي همیارانه یا گروه بنیاد  ،دروسي كه مستلزم اشکال چند گانه بیان هستند  ،و كار پروژهاي

موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

كم
تا حدودي
زیاد
خیلي زیاد
جمع

111
12
41
26
246

61.5
61.5
61.5
61.5

9.5
16.5
-21.5
- 5.5

چون مقدارخی دوبدست آمده 17,6بادرجه آزادی4درسطح1/116ودرمقیالاس كالم معناداراسالت ؛
بنابراين براساس نظر ابراز شده هنرجويالان  ،هنرآمالوزان ازصالالحیت  « :توانهایي اسهتفاده ازتکنیکههاي

یاددهي -یادگیري كار بنیاد  ،مشتمل بر( » . . .كه زير مجموعه ی صالالحیت هالای دنیالای كاراسالت) « ،
درحدكم » برخوردارند .
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جدول  -146برخورداري از آموزشي هدفمند و مبتني بر مسائل دنیاي كار

موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

19

49.2

- 1.2

كم

96

49.2

46.2

تا حدودي

46

49.2

- .2

زیاد

44

49.2

-5.2

خیلي زیاد

41

49.2

-2.2

جمع

246

چالالون مقالالدارخی دو بدسالالت آمالالده  11,679بالالا درجالاله آزادی  4درسالالطح  1/116ودرمقیالالاس كالالم
معناداراست ؛ بنابراين براساس نظرابرازشده ی هنرجويالان  ،هنرآمالوزان ازصالالحیت  « :برخهورداري از

آموزشي هدفمند و مبتني بر مسائل دنیاي كار » كه زيالر مجموعاله ی صالالحیت هالای دنیالای كاراسالت «
درحدكم » برخوردارند .
جدول  -141توانایي آماده كردن هنرجویان براي ورود به بازار كاروموفقیت درآن
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

2

61.5

-2 .5

كم

2

61.5

21.5

تا حدودي

66

61.5

4.5

زیاد

59

61.5

-2.5

جمع

246

چون مقدارخی دو بدست آمده 61,9 7با درجه آزادی4درسطح 1/116ودرمقیاس كم معناداراست ؛
بنابراين براساس نظرابرازشده هنرجويان ،هنرآموزان ازصالحیت  « :توانایي آماده كردن هنرجویهان بهراي

ورود به بازار كاروموفقیت درآن » (كه زير مجموعه ی صالحیت هالای دنیالای كاراسالت )  «،درحالدكم »
برخوردارند .
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جدول  -142داشتن اطالعات كافي در باره محیط هاي كاري وتوانایي انتقال آن به هنرجویان
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

41

49.2

-2.2

كم

52

49.2

2.2

تا حدودي

54

49.2

4.2

زیاد

1

49.2

2 .2

خیلي زیاد

21

49.2

-29.2

جمع

246

چون مقدارخی دو بدست آمده  , 1بادرجه آزادی4درسطح1/116ودرمقیاس زياد معناداراست ؛
بنابراين براساس نظرابرازشده هنرجويان  ،هنرآموزان ازصالحیت  « :داشتن اطالعات كافي در باره محیط

هاي كاري وتوانایي انتقال آن به هنرجویان » (كه زيرمجموعه صالحیت های دنیای كاراست ) «،درحد
زياد» برخوردارند .
جدول  -149توانایي پرورش مهارت ها ي حرفه اي هنرجویان
موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

خیلي كم

19

61.5

-42.5

كم

1 6

61.5

14.5

تا حدودي

4

61.5

-12.5

زیاد

42

61.5

-1 .5

جمع

246

چون مقدار خی دو بدست آمده  6 3,641با درجه آزادی در سطح  1/116ودر مقیاس كم معنادار
است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده ی هنرجويالان  ،هنالر آمالوزان ازصالالحیت  « :توانهایي پهرورش

مهارت ها ي حرفه اي هنرجویان » (كه زير مجموعه ی صالحیت هالای دنیالای كاراسالت) « ،درحالدكم »
برخوردارند .
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پاسخ سئوال-4هنرجویان تاچه اندازه توانایي انجام هریک ازفعالیت هاي حرفه اي راكسب كرده
اند ؟
هنرجویان رشته برق (الکتروتکنیک)
هنرجويان رشته برق (الكتروتكنیك) ابراز داشته اند كه از طريق آموخته های هنرستان توانسالته انالد
چه میزان از توانايی انجام هريك از فعالیت های حرفه ای مربوط به حرفه خود را كسب نمايند.
جدول  -051اجرای سیم کشی ساختمان های کوچک
موافق

مشاهده

مورد

شده
4
03
04
9
41

انتظار
0101
0101
0101
0101

خیلی کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد
جمع

تفاوت
-6.1
301
401
-001

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  1,با درجه آزادی معنادارنیست باله نظالر مالی رسالد كاله
هنرجويان در میزان ( مقیاس ) توانايی اجرای سیم كشی ساختمان های كوچك ترديد دارند .
جدول  -050سرویس و رفع عیب های ساده لوازم خانگی برقی
موافق
خیلی کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد
جمع

مشاهده

مورد

شده
0
22
03
4
41

انتظار
0101
0101
0101
0101

تفاوت
-901
0201
301
-601

از آنجايی كه مقدارخی دو بدست آمالده 7بالا درجاله آزادی درسالطح 1/116ودرمقیالاس متوسالط
(تاحدودی) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظرابراز شده هنرجويان  ،آنها مهارت الزم برای سرويس و
رفع عیب های ساده لوازم خانگی برقی را ازطريق آموخته های هنرستان تا حدودی به دست آورده اند.
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 -052باز پیچی موتورهای الكتریكی تک فاز

موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده
شده
2
5
5
8
1
41

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده

مورد انتظار
8
8
8
8
8

,

تفاوت
-6.1
-3.1
-3.1
8.1
2.1

با درجه آزادی  4در سطح  1/116معنادار است باله

نظر می رسد كه اكثرهنرجويان ابراز داشتند كه مهارت الزم برای باز پیچی موتورهای الكتريكی تك فالاز
را از طريق آموخته های هنرستان زياد به دست آورده اند.

 -053باز پیچی موتورهای الكتریكی سه فاز
موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
5
5
1

مورد انتظار
1
1
1
1

تفاوت
3.1
7.1
2.1
3.1

41

از آنجايی كه مقدارخی دوبدست آمده 61, 1با درجه آزادی در سطح  1/116و در مقیاس متوسط
( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده هنرجويالان  ،آنهالا مهالارت الزم بالرای بالاز
پیچی موتورهای الكتريكی سه فاز را ازطريق آموخته های هنرستان تا حدودی به دست آورده اند.
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 -054باز پیچی ترانسفور ماتورهای کوچک

موافق
خیلی کم

مشاهده
شده

مورد
انتظار

تفاوت

2

801

-601

کم

09

801

0001

تا حدودی

9

801

001

زیاد

7

801

-001

خیلی زیاد

3
41

801

-501

جمع

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  61,3با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس كم
معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده هنرجويان  ،آنها مهارت الزم برای باز پیچی ترانسفور
ماتورهای كوچك از طريق آموخته های هنرستان رادرحد كم به دست آورده اند.

 -055کابل کشی وراه اندازی موتورهای الكتریكی کوچک
با کلیدها  ،کنتاکتورها و رله های قابل برنامه ریزی

موافق
خیلی کم
کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد
جمع

مشاهده
شده
0
0
4
03
20
41

مورد انتظار
801
801
801
801
801

تفاوت
-701
-701
-401
501
0301

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  1,6با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس خیلی
زياد معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده هنرجويان  ،آنها مهارت الزم برای كابل كشی وراه
اندازی موتورهای الكتريكی كوچك با كلیدها  ،كنتاكتورها و رله های قابل برنامه ريزی را از طريق
آموخته های هنرستان درحدخیلی زياد به دست آورده اند.
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 -056ترسیم مدارهای الكتریكی گوناگون برروی پالن ساختمان با استفاده از نرم افزار مربوط

موافق
خیلی کم
کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد
جمع

مشاهده
شده
5
6
05
5
9
41

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده 3,6

مورد انتظار
801
801
801
801
801

تفاوت
-301
-201
701
-301
001

با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس

متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده هنرجويان  ،آنها مهارت الزم برای
ترسیم مدارهای الكتريكی گوناگون برروی پالن ساختمان با استفاده از نرم افزار مربوط رااز طريق
آموخته های هنرستان تا حدودی به دست آورده اند.

 -057نصب وعیب یابی کنتور

موافق
خیلی کم
کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد
جمع

مشاهده
شده
2
00
07
7
3
41

مورد
انتظار
801
801
801
801
801

تفاوت
-601
301
0001
-001
-501

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  67,1با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده هنرجويان  ،آنها مهارت الزم برای
نصب وعیب يابی كنتور را از طريق آموخته های هنرستان تا حدودی به دست آورده اند.
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 -058مونتاژ لوازم موردنیاز یک تابلو توزیع

موافق
خیلی کم
کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد
جمع

مشاهده
شده
2
8
01
08
2
41

مورد
انتظار
801
801
801
801
801

تفاوت
-601
101
201
0101
601

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده 69,6با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس زياد
معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده هنرجويان  ،آنها مهارت الزم برای مونتاژ لوازم موردنیاز
يك تابلو توزيع را از طريق آموخته های هنرستان درحد زياد به دست آورده اند.

 -059تحلیل مسایل ساده مدارها

موافق
خیلی کم
کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد
جمع

مشاهده
شده
2
2
7
08
00
41

مورد انتظار
801
801
801
801
801

تفاوت
-601
-601
-001
0101
301

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده 64,76با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس زياد
معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده هنرجويان  ،آنها مهارت الزم برای تحلیل مسايل ساده
مدارها را از طريق آموخته های هنرستان درحد زياد به دست آورده اند.
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 -061تحلیل مسایل ساده ماشین های الكتریكی

موافق
خیلی کم
کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد
جمع

مشاهده
شده
3
5
04
00
7
41

مورد
انتظار
801
801
801
801
801

تفاوت
-501
-301
-601
301
-001

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده 66,16با درجه آزادی  4در سطح  1/116ودر مقیاس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده هنرجويان  ،آنها مهارت الزم برای
تحلیل مسايل ساده ماشین های الكتريكی را از طريق آموخته های هنرستان تا حدودی به دست آورده
اند.

 -060نصب وراه اندازی اجزاء ماشین های صنعتی
موافق
خیلی کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد
جمع

مشاهده
شده
0
0
27
00
41

مورد
انتظار
0101
0101
0101
0101

تفاوت
-901
-901
0701
001

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده 7,6 .با درجه آزادی در سطح  1/116ودر مقیاس زيالاد
معنادار است ؛ بنابراين براساس نظر ابراز شده هنرجويان  ،آنها مهالارت الزم بالرای نصالب وراه انالدازی
اجزاء ماشین های صنعتی را از طريق آموخته های هنرستان درحد زياد به دست آورده اند.
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رشته ساختمان ( عمران )

هنرجويان رشته ساختمان ابراز داشته اند كه از طريق آموخته های هنرستان توانسته اند چه میزان از
توانايی انجام هريك از فعالیت های حرفه ای مربوط به حرفه خود را كسب نمايند.

 -062شناخت مصالح ساختمانی و نحوه بكارگیری مناسب آن ها
موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
4
3
4
9
41

مورد انتظار
1
1
1
1

تفاوت
-6
3
4
-

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  1,با درجه آزادی معنادارنیست ؛ به نظر مالی رسالد كاله
هنرجويان در میزان (مقیاس) شناخت خود از مصالح ساختماني و نحوه بکارگیري مناسب آن ترديد دارنالد
.
 -063شناخت و بكارگیری روش های متداول اجرایی ساختمان سازی
موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
22
3
4
41

مورد انتظار
1
1
1
1

تفاوت
-9
2
3
-6

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  7با درجه آزادی در سطح  1/116در مقیاس متوسالط (
تاحدودی ) معنادار است به نظر می رسد كه اكثرهنرجويان از طريق آموخته های هنرسالتان تها حهدودي

روش هاي متداول اجرایي ساختمان سازي را شناختند و بکارگرفتند .
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-064اصول نقشه برداری  ،نقشه کشی فنی و عمومی ساختمان
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
8
2
8
41

مورد انتظار
8
8
8
8
8

تفاوت
-7
1
4
3
1

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده9, 1با درجه آزادی  4در سطح  1/11در مقیالاس متوسالط (
تاحدودی ) معنادار است ؛ به نظر می رسد كه اكثرهنرجويان از طريق آموخته های هنرستان تاحدودي به
اصول نقشه برداري  ،نقشه كشي فني و عمومي ساختمان پی برده اند .
 -065مقررات ملی و ضوابط عمومی ساختمان
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
4
7
8
3
8
41

مورد انتظار
8
8
8
8
8

تفاوت
-4
1
5
1

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده  1,با درجه آزادی معنادارنیست باله نظالر مالی رسالد كاله
هنرجويان در میزان ( مقیاس ) شناخت خود از مقررات ملی و ضوابط عمومی ساختمان ترديد دارند .
 -066شناخت فناوری های ساختمان های بتنی و فلزی
موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
6
9
6
9
41

مورد انتظار
1
1
1
1

تفاوت
-4
6
-

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده 4,6با درجه آزادی معنادارنیست به نظر می رسد كه هنرجويان
در میزان ( مقیاس ) شناخت خود از فناوري هاي ساختمان هاي بتني و فلزي ترديد دارند .
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 -067به عنوان کارگر ماهر کارگاه های اجرایی ساختمان سازی فعالیت نمایند
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
5
2

مورد انتظار
8
8
8
8
8

تفاوت
-7
-3
4
3
3

41

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده 66,1با درجه آزادی  4در سطح  1/11در مقیاس متوسالط (
تاحدودی ) معنادار است به نظر می رسد كه اكثرهنرجويالان تاحهدودي قادرنالد از طريالق آموختاله هالای
هنرستان به عنوان كارگر ماهر كارگاه هاي اجرایي ساختمان سازي فعالیت نمایند .
 -068به عنوان سر کارگر کارگاه های اجرایی ساختمان سازی فعالیت نماید
موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
8
22
8
2
41

مورد انتظار
1
1
1
1

تفاوت
-2
2
-2
-8

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده 6با درجه آزادی در سطح  1/116در مقیالاس متوسالط (
تاحدودی ) معنادار است به نظر می رسد كه اكثرهنرجويالان تاحهدودي قادرنالد از طريالق آموختاله هالای
هنرستان به عنوان سر كارگر كارگاه های اجرايی ساختمان سازی فعالیت نمايد .
 -069به عنوان سرپرست کارگاه های اجرایی ساختمان سازی فعالیت نماید
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
2
8
9
2
9
41

مورد انتظار
8
8
8
8
8

تفاوت
-6
1
4

ازآنجايی كه مقدارخی دو بدست آمده ,1با درجه آزادی معنادارنیست به نظرمی رسدكه هنرجويان
نسبت به میزان توانايی خود به عنوان سرپرست كارگاه های اجرايی ساختمان سازی فعالیت نمايد ترديد
دارند .
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رشته كامپیوتر

هنرجويان حرفه كامپیوتر ابراز داشته اند كه از طريق آموخته های هنرستان توانسته اند چه میالزان از
توانايی انجام هريك از فعالیت های حرفه ای مربوط به حرفه خود را كسب نمايند.
 -071توانایی همكاری در نصب ،راهاندازی و نگهداری شبكههای کامپیوتری
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
2
5
5
2
6
41

مورد انتظار
8
8
8
8
8

تفاوت
-6
-3
7
4
-2

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده 2.43با درجه آزادی  2معنادارنیست به نظر مي رسدد کده
هنرجويان نسبت به میزان توانايي خود در زمینه همكاری در نصب ،راه اندازی و نگهداری شببكه هبای
کامپیوتری ترديد دارند.

-070توانایی استفاده از شبكههای اطالعاتی برای دستیابی و ارائه اطالعات
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
2
9
3
5
41

مورد انتظار
8
8
8
8
8

تفاوت
-6
-7
5
-3

از آنجايی كه مقدار خی دو بدست آمده 1با درجه آزادی  4در سطح  1/116در مقیالاس متوسالط (
تاحدودی ) معنادار است به نظر می رسد كه اكثرهنرجويان از طريق آموخته های هنرسالتان تها حهدودي

توانایي استفاده از شبکههاي اطالعاتي براي دستیابي و ارائه اطالعات را كسب كرده اند.
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-072توانایی نصب و نگهداری سختافزار کامپیوتر
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
3
5
1
2
1
41

مورد انتظار
8
8
8
8
8

تفاوت
-5
-3
2
4
2

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده 1.43با درجه آزادی  2معنادارنیست به نظر مي رسد که
هنرجويان نسبت به میزان توانايي خود در نصب و نگهداری سخت افزار کامپیوتر ترديد دارند .
-073توانایی برنامهسازی با زبان برنامهنویسی متداول
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
3
6
4
9
8
41

مورد انتظار
8
8
8
8
8

تفاوت
-5
-2
6
1

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده 1.43با درجه آزادی  2معنادارنیست به نظر مي رسد که
هنرجويان نسبت به میزان توانايي خود در برنامه سازی با زبان برنامه نویسی متداول ترديد دارند .

-074توانایی نصب و کار با برخی از نرمافزارهای متداول
موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

چون مقدار خي دو بدست آمده

مشاهده شده
2
9
6
3
41

مورد انتظار
1
1
1
1

تفاوت
-8
6
3

با درجه آزادی  5در سطح  0/0ودر مقیاس زياد معنادار است ،

به نظر مي رسد که اکثرهنرجويان از طريق آموخته های هنرستان توانایی نصب و کار با برخی از نرم-

افزارهای متداول را درحد زیاد کسب کرده اند .
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-075توانایی پیادهسازی پایگاه داده
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
3
8
6
8
5
41

مورد انتظار
8
8
8
8
8

تفاوت
-5
1
-2
1
7

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده  9.13با درجه آزادی  2در سطح  0/03و در مقیاس خیلي
زياد معنادار است  ،به نظر مي رسد که اکثر هنرجويان از طريق آموخته های هنرستان درحد خیلی زیاد

توانایی پیاده سازی پایگاه داده را به دست آورده اند .
-076توانایی نصب و رفع مشكالت سیستم عامل متداول
موافق
کم
تا حدودی
زياد
جمع

مشاهده شده
8
22
1
41

مورد انتظار
3.3
3.33
3.34

تفاوت
-5.33
8.66
-3.4

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده 1.70با درجه آزادی  5در سطح  0/03در مقیاس محدودی
معنادار است ؛ به نظر مي رسد که اکثر هنرجويان از طريق آموخته های هنرستان تاحدودی توانایی

نصب و رفع مشكالت سیستم عامل متداول را به دست آورده اند .
-077توانایی استفاده از ابزارهای اینترنتی و طراحی صفحات وب
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
3
5
9
3
1
41

مورد انتظار
8
8
8
8
8

تفاوت
-5
-3
5
2

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده 1با درجده آزادی  2معنادارنیسدت بده نظدر مدي رسدد کده
هنرجويان در میزان ( مقیاس ) توانایی خود درزمینه استفاده از ابزارهای اینترنتی و طراحی صبفحات

وب ترديد دارند .
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رشته حسابداری

هنرجويان حرفه حسابداری ابراز داشته اند که از طريق آموخته های هنرستان توانسته اند چه میزان
از توانايیانجام هريک از فعالیت های حرفه ای مربوط به حرفه خود را کسب نمايند.

078ب حسابداری انواع فعالیتهای مالی
موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
7
8
2
4
61

مورد انتظار
5
5
5
5

تفاوت
-8
3
6
-

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده 1.55با درجه آزادی  5معنادارنیست  ،به نظر مي رسدد کده
هنرجويان در میزان ( مقیاس ) توانایی خود درزمینه حسابداری انواع فعالیت های مالی ترديد دارند .

 079ب تهیه انواع گزارشهای مالی
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
32
22
4
61

مورد انتظار
2
2
2
2
2

تفاوت
21
1
-8

از آنجايي که مقدار خي دو بدسدت آمدده 71. 7بدا درجده آزادی  2در سدطح  0/00و درمقیداس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار است  ،به نظر مي رسد که اکثرهنرجويان از طريق آموخته های هنرستان
تاحدودی مهارت الزم برای تهیه انواع گزارشهای مالی را به دست آورده اند.
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081ب همكاری با سایر قسمتهای واحدهای تجاری جهت استقرار کنترلهای داخلی
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
3
6
7
3
61

مورد انتظار
2
2
2
2
2

تفاوت
4
5

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده 5.77با درجه آزادی  2در سدطح  0/0و در مقیداس زيداد
معنادار است  ،به نظر مي رسد که اکثرهنرجويان از طريق آموختده هدای هنرسدتان مهدارت الزم بدرای
همكاری با سایر قسمتهای واحدهای تجاری جهت استقرار کنترلهای داخلی را درحدزیاد بده دسدت
آورده اند.
080ب اعمال مدیریت بر افراد تحت سرپرستی
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
8
3
2
5
2
61

مورد انتظار
2
2
2
2
2

تفاوت
-4
1
3
1

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده  4.5با درجه آزادی  2معنادارنیست  ،به نظر مي رسدد کده
هنرجويان درمیزان (مقیاس) توانایی خوددرزمینه اعمال مدیریت بر افراد تحت سرپرستی ترديددارند .
082ب تشخیص انواع مالیاتها و مشارکت در حل اختالفات مالیاتی
موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
7
5
22
6
61

مورد انتظار
5
5
5
5

تفاوت
-8
1
7

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده  1.7بدا درجده آزادی  5در سدطح  0/03و در مقیداس زيداد
معنادار است  ،به نظر مي رسد هنرجويان از طريق آموخته های هنرستان مهدارت الزم بدرای تشبخیص

انواع مالیاتها و مشارکت در حل اختالفات مالیاتی را درحدزياد به دست آورده اند.
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 083ب مشارکت در رسیدگیهای حسابداری
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
4
5
4
1
7
61

مورد انتظار
2
2
2
2
2

تفاوت
-8
3
2
-2
5

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده  1.5با درجه آزادی  2معنادارنیست به نظر مي رسد که
هنرجويان درمیزان (مقیاس) توانایی خوددرزمینه مشارکت در رسیدگی های حسابداری ترديددارند .
 084ب مشارکت در مطالعات و بررسیها ،برنامهریزیها و بودجهبندیها
موافق
کم
تا حدودی
زياد
جمع

مشاهده شده
3
35
2
61

تفاوت
-7
5
-8

مورد انتظار
21
21
21

از آنجايي که مقدارخي دو بدست آمده 7.9با درجه آزادی  4درسطح  0/00و درمقیاس متوسط (
تا حدودی) معنادار است  ،به نظر مي رسد که اکثرهنرجويان از طريق آموخته های هنرستان مهارت الزم
برای مشارکت در مطالعات و بررسیها ،برنامهریزیها و بودجهبندیها راتاحدودی به دست آورده اند.
رشته امور زراعی

هنرجويان حرفه امور زراعي ابراز داشته اند که از طريق آموخته هدای هنرسدتان توانسدته اندد چده
میزان از توانايي انجام هريک از فعالیت های حرفه ای مربوط به حرفه خود را کسب نمايند.
-085توانایی رانندگی تراکتور وتیلر
موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
2
8
7
3
21

مورد انتظار
5
5
5
5

تفاوت
-3
3
2
-2

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده 3.04با درجه آزادی  5معنادارنیست  ،بنابراين نمي توان میزاني
( مقیاس ) برای توانايي هنرجويان در رانندگی تراکتور وتیلر تعیین کرد .
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 -086توانایی اتصال  ،تنظیم وکاربرد ماشینهای دنباله بندوپی نورد

موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
5
1
4
21

مورد انتظار
5
5
5
5

تفاوت
-4
1
5
-

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده  1.2بدا درجده آزادی  5در سدطح  0/03ودر مقیداس زيداد
معنادار است به نظر مي رسد که اکثرهنرجويان از طريق آموخته های هنرستان  ،توانایی اتصال  ،تنظیم

وکاربرد ماشینهای دنباله بندوپی نورد را در حد زیاد به دست آورده اند.

 -087توانایی آماده سازی زمین  ،کاشت  ،داشت  ،برداشت ،
نگهداشت وفراوری برخی ازگیاهان زراعی وباغی

موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده
شده
7
6
5
21

مورد انتظار
4
4
4
4
4

تفاوت
-3
-3
3
2

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده  1با درجه آزادی  2معنادارنیست  ،بنابراين نمي تدوان میزاندي (
مقیاس ) برای توانايي هنرجويدان در آماده سازی زمین  ،کاشت  ،داشت  ،برداشت  ،نگهداشت وفراوری

برخی ازگیاهان زراعی وباغی تعیین کرد .
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 -088توانایی کار درآزمایشگاههای خاکشناسی ،
باغ بوتانیک  ،بیماری شناسی  ،حشره شناسی و . . .

موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده
شده
4
5
6
5
21

مورد انتظار
5
5
5
5

0

تفاوت
1
1

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده 2با درجه آزادی  5معنادارنیست  ،بنابراين نمي توان میزاني
( مقیاس ) برای توانايي هنرجويان در کار درآزمایشگاههای خاکشناسی  ،باغ بوتانیک  ،بیماری شناسی

 ،حشره شناسی و  . . .تعیین کرد .

 -089توانایی کار درگلخانه وتكثیر،پرورش وتولیدبرخی ازگیاهان آپارتمانی،فصلی وشاخه بریده
،جالیزی وانواع نشاء ونهال ونیز کاردرمراکزفراوری وعرضه این محصوالت

موافق

مشاهده شده

مورد انتظار

تفاوت

تا حدودی

7

1

7

زياد

3

1

-7

جمع

21

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده  9.1با درجه آزادی در سطح  0/0و در مقیاس متوسط
( تاحدودی ) معنادار است  ،به نظر مي رسد که اکثر هنرجويان از طريق آموخته های هنرستان  ،توانايي
کار درگلخانه وتکثیر،پرورش وتولیدبرخي ازگیاهان آپارتماني و . . .را تاحدودی به دست آورده اند .

 - 1هرباريومها ومراکزاصالح بذر ونهال بعنوان کمک تکنسین
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 -091توانایی انجام هرس و پیوندتبدیل شدن به هرسكار و پیونكار
موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
5
7
3
5
21

مورد انتظار
5
5
5
5

تفاوت
1
2
-2
1

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده 2با درجه آزادی  5معنادارنیست  ،بنابراين نمي توان میزاني
( مقیاس) برای توانايي هنرجويان درانجام هرس و پیوندتبدیل شدن به هرسكار و پیونكارتعیین کرد .
 -090توانایی ایفای نقش رابط بین کارشنان
( ترویج  ،زراعت  ،باغبانی  ،ماشینهای کشاورزی و  ) . . .وکشاورزان
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
4
7
6
2
21

مورد انتظار
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1

تفاوت
.1
-3.1
3.1
2.1
-2.1

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده  7.3با درجه آزادی  2معنادار نیست  ،بندابراين نمدي تدوان
میزاني ( مقیاس ) برای توانايي هنرجويان در ایفای نقش رابط بین کارشنان ( ترویج  ،زراعت  ،باغبانی ،

ماشینهای کشاورزی و  ) . . .وکشاورزان تعیین کرد .
 -092توانایی آبیاری سنتی و مكانیزه و کاربرد ماشینها
وتجهیزات سمپاشی بارعایت اصول ایمنی و فنی
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
2
2
4
6
6
21

مورد انتظار
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1

تفاوت
-2.1
-2.1
.1
2.1
2.1

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده 2با درجه آزادی  5معنادارنیست  ،بنابراين نمي توان میزاني
( مقیاس ) برای توانايي هنرجويان در آبیاری سنتی و مكانیزه و کاربرد ماشینها وتجهیبزات سمپاشبی

بارعایت اصول ایمنی و فنی تعیین کرد .
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رشته اموردامی

هنرجويان حرفه امور دامي ابراز داشته اند که از طريق آموخته های هنرستان توانسته اند چه میزان
از توانايي انجام هريک از فعالیت های حرفه ای مربوط به حرفه خود را کسب نمايند.

 -093دارا بودن قبولی سال اول دبیرستان
موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
3
2
4
1

مورد انتظار
2.5
2.5
2.5
2.5

تفاوت
.5
- .5
-.5
.5

از آنجايي که مقدارخي دو بدست آمده 4با درجه آزادی5معنادارنیست  ،بنابراين نمدي تدوان میزاندي
(مقیاس) برای توانايي هنرجويان نسبت به دارا بودن مدرک قبولي سال اول دبیرستان تعیین کرد .

 -094دارا بودن سالمت جسمی و روحی
موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
3
3
3
1

مورد انتظار
2.5
2.5
2.5
2.5

تفاوت
- .5
.5
.5
.5

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده .4با درجده آزادی  5معنادارنیسدت بده نظدر مدي رسدد ،
بنابراين نمي توان میزاني ( مقیاس ) برای توانايي هنرجويان نسدبت بده دارا بدودن سدالمت جسدمي و
روحي تعیین کرد .
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 -095داشتن توانایی جسمی برای انجام فعالیت های عملی مربوط به رشته تحصیلی
موافق
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
4
2
4
1

مورد انتظار
3.3
3.3
3.3

تفاوت
.7
- .3
.7

ازآنجايي که مقدارخي دو بدست آمده 0.1بادرجه آزادی4معنادارنیست  ،بنابراين نمي توان میزاندي (
مقیاس ) برای توانايي هنرجويان نسبت به داشتن توانايي جسمي برای انجام فعالیت های عملدي مربدوط
به رشته تحصیلي تعیین کرد .

 -096دارا بودن شرایط احراز فنی و حرفه ای در فرم هدایت تحصیلی
موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
2
4
3
1

مورد انتظار
2.5
2.5
2.5
2.5

تفاوت
- .5
-.5
.5
.5

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده  4با درجه آزادی  4معنادارنیست  ،بنابراين نمي توان میزاني
( مقیاس ) برای توانايي هنرجويان نسبت به داشتن توانايي جسمي برای انجام فعالیت های عملي مربوط
به رشته تحصیلي تعیین کرد .
 -097عالقه مندی به فعالیت های دامپروری
موافق
تا حدودی
زياد

مشاهده شده
8
2

جمع

1

مورد انتظار
5.1
5.1

تفاوت
3.1
-3.1

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده 5.7با درجه آزادی در سطح  0/03و در مقیاس متوسط (
تاحدودی ) معنادار است  ،به نظر مدي رسدد کده اکثدر هنرجويدان از طريدق آموختده هدای هنرسدتان ،
تاحدودی به فعالیت های دامپروری عالقه مند شده اند .
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پاسخ سئوال  -5كدام عامل بیش از عوامل دیگر در كسب توانایي هاي حرفه اي هنرجویان تأثیر
داشته است ؟
تأثیر هریک از عوامل چهار گانه  0در کسب توانایی انجام فعالیت های حرفه ای هنر جویان
 -0-5تأثیرمعلم ( هنرآموز دروس تخصصی وکارگاهی )
جدول  -098معلم دروس تخصصی وکارگاهی تا چه اندازه در ایجاد توانایی شما
برای انجام فعالیت های حرفه ای نامبرده شده تأثیر داشته است
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
7
52
71
56
5
246

مورد انتظار
49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

تفاوت
-32.2
2.8
21.8
6.8
.8

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده  5 .055بدا درجده آزادی  2در سدطح  0/00ودر مقیداس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار اسدت  ،براسالاس نظالرات ابرازشالده اكثرهنرجويالان ،آنالان  ،معلدم دروس
تخصصي وکارگاهي را در ايجاد توانايي انجام فعالیت های حرفه ای تاحدودی مؤثر مي دانند .
 -2-5تأثیر عالقه و پشتكار شخصی خود
جدول  -099عالقه و پشتكار شخصی خود تا چه اندازه در ایجاد توانایی شما
درانجام فعالیت های حرفه ای نامبرده شده تأثیر داشته است
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
2
24
45
68
7
246

مورد انتظار
49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

تفاوت
-47.2
-25.2
95.8
8.8
-42.2

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده  411. 07با درجه آزادی  2در سطح  0/00و در مقیداس
متوسط ( تاحدودی ) معنادار است  ،براساس نظرات ابرازشده اكثرهنرجويان ،آنالان  ،عالقبه و پشبتكار

شخصی خود را در ايجاد توانايي انجام فعالیت های حرفه ای تاحدودی مؤثر مي دانند .

 - 6اين عوامل عبارتند از  :معلم  ،عالقه و پشتكار شخصی  ،كارهای عملی شخصی خارج از هنرستان  ،هیچیك از سه عامل قبلی .
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 -3-5تأثیر کارهای عملی شخصی خارج از هنرستان
جدول  -211کارهای عملی شخصی خارج از هنرستان تا چه اندازه در ایجاد توانایی شما
برای انجام فعالیت های حرفه ای نامبرده شده تأثیر داشته است
موافق
خيلی کم
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
4
23
74
37
8
246

مورد انتظار
49.2
49.2
49.2
49.2
49.2

تفاوت
-45.2
-26.2
24.8
87.8
-4 .2

از آنجايي که مقدار خي دو بدست آمده  439. 75با درجه آزادی  2در سطح  0/00و در مقیداس
زياد معنادار است  ،براساس نظرات ابرازشده اكثرهنرجويان ،آنان  ،کارهبای عملبی شخصبی خبارج از

هنرستان را در ايجاد توانايي انجام فعالیت های حرفه ای درحد زیاد مؤثر مي دانند .
 -4-5تأثیر هیچیک از سه عامل قبلی
جدول  - 210هیچیک از موارد  44 ، 43و  45تاثیر قابل توجهی در ایجاد توانایی ام درانجام فعالیت های حرفه
ای نامبرده شده نداشته اند ( زیرا توانایی کمی درانجام فعالیت های حرفه ای دارم )
موافق
کم
تا حدودی
زياد
خيلی زياد
جمع

مشاهده شده
93
81
53
4
241

مورد انتظار
61.1
61.1
61.1
61.1

تفاوت
33.1
21.1
-7.1
-46.1

از آنجا که خي دو بدست آمده  5.004با درجه آزادی  5در سطح  0/03معندادار نیسدت  .بندابراين
نمي توان گفت هیچیک از سه عامل قبلدي  :مدوارد  22 ، 25و ( 23معلدم  ،عالقده وپشدتکار شخصدي و
کارهای عملي شخصي خارج هنرستان ) تأثیری در ايجاد توانايي هنرجويان در انجام فعالیت هدای حرفده
ای  ،نداشته اند .
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پاسخ سئوال  -6نظرات هنرجویان وهنرآموزان دركدامیک ازصالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان
تفاوت معني داردارد ؟
مقايسه نظرات دو گروه هنرآموزان و هنرجويان در با ره صالحيت های حرفه ای هنرآموزان :
جدول -212تاکید برارزشهای اخالقی مانند تقوا ،صبر ،مدارا ،صداقت ،تواضع ،عدالت ،مسئولیت،
شجاعت و . .

با توجاله باله آنكاله مقالدار كالای اسالكور
بدست آمده (  )7 / 9و با درجه آزادی ( ) 4
در سطح (  ) 1/116معنی دار است می توان
گفالالالت نظالالالرات دو گالالالروه ( هنرآمالالالوزان و
هنرجويالالان ) در بالالاره ی گزينالاله :

«

تأکیدبرارزشهای اخالقی مانند تقبوا  ،صببر ،
مدارا  ،صداقت  ،تواضع  ،عدالت  ،مسئولیت ،

شجاعت و »...مستقل از يكالديگر اسالت  .باله
عبارت ديگر دو گروه نظر يكسانی نسبت باله
اين گزينه ندارند زيرا گروه هنرآمالوزان  %و

Total

21
5.4
93
25.3
74
21.
36
37.
45
2.2
368
11

N
student teacher

6
4
4.3
.
92
25
.3
35
39
9.5
1.6
85
5
23.
3.9
8
27
4.9 7.3
246
22
66.8 33.2

Crosstab
 Countخيلی کم

q

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

گروه هنرجويان  % 1بابرخورداری هنرآموزان از اين مورد صالحیت های اخالق حرفاله ای در مقیالاس
كم موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1/4می باشد.

نمودار-00تاکید برارزشهای اخالقی مانند تقوا ،صبر ،مدارا،
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-213ارزشگذاری ها و داوری های درست وعادالنه

با توجه باله آنكاله مقالدار كالای اسالكور
بدست آمده (  )71/63و با درجه آزادی ( ) 4
در سطح (  ) 1/116معنی دار است  .می توان
گفالالت نظالالرات دو گالالروه ( هنرآمالالوزان و
هنرجويالالان ) در بالالاره ی گزينالاله :

«

ارزشگذاری هاوداوری های درست وعادالنه»

مستقل از يكديگر است  .يعنی دو گروه نظالر
يكسالالانی راجالالع بالاله ايالالن گزينالاله ندارنالالد و
هنرجويالالان بالالا درصالالد بیشالالتری نسالالبت بالاله
هنرآمالالوزان (گالالروه هنرآمالالوزان  %و گالالروه

N
Total
student teacher

7
4.6
85
23.
96
26.
5
3 .3
55
4.9
368
11

5
2
4.
.5
84
22.8
.3
6
35
6.6 9.5
68
47
8.5
2.8
8
37
4.9
1.
246
22
66.8 33.2

Crosstab
 Countخيلی کم

q2

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

هنرجويان  ) % ,3بالابرخورداری هنرآمالوزان
از اين مورد صالحیت های اخالق حرفه ای درمقیاس كم موافق هستند  .ضريب استقالل نظالر دوگالروه
 1/46می باشد.

نمودار -02ارزشگذاری ها و داوری های درست وعادالنه
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-214حسن خلق و رفتار جدی  ،موءدبانه و احترام آمیز با دیگران به ویژه با هنرجویان

با توجاله باله آنكاله مقالدار كالای اسالكور
بدست آمده (  )614/13و با درجاله آزادی ( 4
) در سطح (  ) 1/116معنالی دار اسالت  .مالی
توان گفت نظرات دو گالروه ( هنرآمالوزان و
هنرجويان ) در باره ی گزينه  « :حسن خلق و
رفتار جبدی  ،موءدبانبه و احتبرام آمیبز ببا

دیگران به ویبژه ببا هنرجویبان» مسالتقل از
يكديگر است  .يعنی دو گروه نظالر يكسالانی
راجع به ايالن گزيناله ندارنالد و هنرجويالان بالا
درصد بیشتری نسبت باله هنرآمالوزان ( گالروه

N
Total
student teacher

6
4.3
1
27.4
77
21.9
97
26.4
77
21.9
368
11

6
1
4.3
.1
1
1
27.4
.1
51
27
3.6 7.3
54
43
4.7
.7
25
52
6.8
4.
246
22
66.8 33.2

Crosstab
 Countخيلی کم

q3

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

هنرآموزان  %1و گروه هنرجويان  )% 7,4بابرخورداری هنرآموزان از اين مورد صالحیت هالای اخالالق
حرفه ای درمقیاس كم موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1/47می باشد.

نمودار  -1حسن خلق و رفتار جدی  ،موءدبانه و احترام آمیز با دیگران

15

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -215حسن انجام وظیفه شغلی وتكلیف درحد توانایی

با توجه باله آنكاله مقالدار كالای اسالكور
بدست آمده (  )611/91و با درجاله آزادی (
 ) 4در سطح (  ) 1/116معنی دار است  .می
توان گفت نظرات دو گروه ( هنرآمالوزان و
هنرجويان ) در باره ی گزينه « :حسن انجام
وظیفه شبغلی وتكلیبف درحبد توانبایی »

مستقل از يكديگر است  .يعنی دو گروه نظر
يكسانی راجع باله ايالن گزيناله ندارنالد وهنالر

N
Total
student teacher

3.1
9
24.7
96
26.
9
32.3
5
3.9
368
11

1
.1

Crosstab
خيلی کم

3.1
91
24.5
73
9.8
7
9.3

.3
23
6.3
48
3
51
.3
3.6
246
22
66.8 33.2

q4

Count
% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

جويان» گروه هنرآموزان  %و گروه هنرجويان  ) % 4,1بابرخورداری هنرآموزان از اين مورد صالحیت
های اخالق حرفه ای درمقیاس كم موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1/1می باشد.

نمودار  -64حسن انجام وظیفه شغلی وتكلیف درحد توانایی

16

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 -216داشتن مهارت هایی مثل  :جلب توجه هنرجویان  ،عرضه وتشریح روشن مطالب  ،طرح
سواالت درسطوح متفاوت ورسیدن به اهداف،ارزیابی وبازنگری تدریس

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدسالت
آمده (  )11/91و با درجه آزادی (  ) 4در سطح
(  ) 1/116معنی دار اسالت  .مالی تالوان گفالت
نظرات دو گروه ( هنرآموزان و هنرجويالان ) در
باره ی گزينه « :داشتن مهبارت هبایی مثبل :
جلب توجه هنرجویان  ،عرضه وتشریح روشن

مطالب و  » . . .مستقل از يكديگر است  .يعنالی
دو گالروه نظالر يكسالانی راجالالع باله ايالن گزينالاله
ندارند .هنرجويان با درصد بیشتری نسالبت باله
هنرآمالالوزان ( گالالروه هنرآمالالوزان  %1و گالالروه

Total

N
student teacher

23
.3
6.3
1
58
1
5.8
37
22
1. 33.2
62
9
6.9 32.4
2
45
5.7 2.3
2
367
33
11

22
6.1
58
5.8
85
23.2
57
5.5
24
6.5
246
67

Crosstab
 Countخيلی کم

q5

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

هنرجويان  ) %61,3بابرخورداری هنرآمالوزان از
اين مورد صالحیت های عملكردی در مقیاس كم موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1/ 7مالی
باشد.

نمودار  -15جلب توجه هنرجویان  ،عرضه وتشریح روشن مطالب و

11

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -217تسلط درارائه آموزش مهارت های پایه ( محوری )

با توجه به آنكه مقالدار كالای اسالكور بدسالت
آمده (  )64 /31و با درجه آزادی (  ) 4در سطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظالرات
دو گالالروه ( هنرآمالالوزان و هنرجويالالان ) در بالالاره ی
گزينه  « :تسلط درارائه آموزش مهارت های پایه (

محوری) » مستقل از يكديگر است  .يعنی دو گروه
نظر يكسانی راجع به اين گزينه ندارند و هنرجويان
بالا درصالد بیشالتری نسالبت باله هنرآمالوزان (گالروه

N
Total
student teacher

42
.3
.4
2
16
.5 28.9
26
72
7.
9.6
49
98
3.4 26.7
43
49
.7 3.4
2
367
33
11

4

Crosstab
 Countخيلی کم

q6

% of Total
.2
 Countکم2
14
% of Total 28.3
 Countتا حدودی3
46
% of Total 2.5
 Countزياد4
49
% of Total 3.4
 Countخيلی زياد5
6
% of Total .6
 CountجمعTotal
246
% of Total 67

هنرآمالالوزان  %1و گالالروه هنرجويالالان  ) % 3,بالالابرخورداری هنرآمالالوزان از ايالالن مالالورد صالالالحیت هالالای
عملكردی در مقیاس كم موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1/1می باشد.

نمودار  -16تسلط درارائه آموزش مهارت های پایه ( محوری )

18

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 -218توانایی تربیت جوانانی درجهت شایستگی های محوری مورد نظردرسندچشم
اندازکشوردر()0414

با توجه به آنكه مقدار كای اسالكور بدسالت
آمده (  )3 /16و با درجه آزادی (  ) 4در سطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظرات
دو گروه ( هنرآمالوزان و هنرجويالان ) در بالاره ی
گزينالاله  « :توانببایی تربیببت جوانببانی درجهببت
شایستگی های محوری مبورد نظردرسندچشبم

اندازکشوردر( » ) )0414مستقل از يكديگر اسالت
 .يعنی دو گروه نظر يكسانی راجع به ايالن گزيناله

Total

n
student teacher

4
6
.
.6
3
77
.8
2
23
12
6.3 27.8
42
2
.4 31.5
49
71
3.4 9.
2
367
33
11

2
.5
74
21.2
79
2 .5
71
9.
2
5.7
246
67

Crosstab
 Countخيلی کم

q7

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

ندارند و هنر جويان(گروه هنرآموزان  %1,و گروه هنرجويان  )% 6,1بابرخورداری هنرآموزان از ايالن
مورد صالحیت های عملكردی تاحدودی موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1/4می باشد.

نمودار  -11توانایی تربیت جوانانی درجهت شایستگی های محوری
مورد نظردرسندچشم اندازکشوردر()0414

19

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -219مهارتهای عملی به شرح زیرنویس

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدسالت
آمالالده (  )611/33و بالالا درجالاله آزادی (  ) 4در
سطح (  ) 1/116معنی دار اسالت  .مالی تالوان
گفالالالت نظالالالرات دو گالالالروه ( هنرآمالالالوزان و
هنرجويالالان ) در بالالاره ی گزينالاله :

«

مهارت های عملی به شرح زیرنویس» مسالتقل
از يكديگر است  .يعنی دو گروه نظالر يكسالانی
راجع به اين گزينه ندارند و هنرجويان با درصد

Total

28
7.6
25
6.8
56
42.5
2
31.5
46
2.5
367
11

N

Crosstab

student teacher

6
.6
3
.8
7
4.6
58
5.8
37
1.
2
33

22
6.1
22
6
39
37.9
54
4.7
9
2.5
246
67

 Countخيلی کم

q8

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

بیشتری نسبت به هنرآموزان ( گروه هنرآمالوزان
 %4,1و گروه هنرجويان  ) % 7,9بالا برخالورداری هنرآمالوزان از ايالن مالورد صالالحیت هالای حرفاله ای
صالحیت های عملكردی تاحدودی موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1/47می باشد.

نمودار-08مهارتهای عملی به شرح زیرنویس

81

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 -201مهارت درفناوری آموزشی :بهره گیری ازنرم افزارها ومواد آموزشی درفرآیند یادگیری

با توجه به آنكه مقدار كای اسالكور بدسالت
آمده (  )41/31و با درجه آزادی (  ) 4در سطح
(  ) 1/116معنالی دار اسالت  .مالی تالوان گفالت
نظرات دو گروه ( هنرآموزان و هنرجويالان ) در
باره ی گزيناله  « :مهارت درفنباوری آموزشبی:
بهره گیبری ازنبرم افزارهبا ومبواد آموزشبی

درفرآیند یادگیری» مستقل از يكالديگر اسالت .
يعنی دو گروه نظر يكسانی راجع به ايالن گزيناله
ندارند و هنرجويان با درصد بیشتری نسالبت باله

N
Crosstab
student teacher Total
q9
 Countخيلی کم
9
4
23
% of Total 5.2
.
6.3
 Countکم2
53
4
57
% of Total 4.4
.
5.5
 Countتا حدودی3
87
32
9
% of Total 23.7 8.7 32.4
 Countزياد4
51
41
91
% of Total 3.6 1.9 24.5
 Countخيلی زياد5
37
4
78
% of Total 1.
.2 2 .3
 CountجمعTotal
246
2
367
% of Total 67
33
11

هنرآموزان ( گروه هنرآموزان  %3,7و گروه هنرجويان  ) % ,7بالابرخورداری هنرآمالوزان از ايالن مالورد
صالحیت های عملكردی تاحدودی موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه

 1/می باشد.

نمودار  -09مهارت درفناوری آموزشی :بهره گیری ازنرم افزارها ومواد آموزشی درفرآیند یادگیری

 -211تسلط هنرآموز بر ر شته مرتبط با موضوع تدریس

81

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدسالت
آمده (  )71/71و با درجه آزادی (  ) 4در سطح
(  ) 1/116معنی دار اسالت  .مالی تالوان گفالت
نظرات دو گروه ( هنرآموزان و هنرجويالان ) در
باره ی گزينه « :تسبلط هنرآمبوز ببر ر شبته

مرتبط با موضوع تدریس» مسالتقل از يكالديگر
است  .يعنی دو گروه نظر يكسانی راجع به اين
گزينه ندارند و هنرجويالان بالا درصالد بیشالتری
نسبت به هنرآموزان ( گالروه هنرآمالوزان  %1و

Total

36
9.8
66
7.9
77
21.9
92
25
97
26.4
368
11

N
student teacher

35
9.5
.3
66
1
7.9
1
53
24
4.4 6.5
42
51
.4 3.6
51
47
3.6 2.8
246
22
66.8 33.2

Crosstab
 Countخيلی کم

q 1

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

گروه هنرجويان  )%67,9بابرخورداری هنرآموزان از اين مورد صالحیت های حرفده ای درحدوزه داندش
موضوعي درمقیاس كم موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1/46می باشد.

نمودار  -21تسلط هنرآموز بر ر شته مرتبط با موضوع تدریس

8

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

جدول  -212تسلط هنرآموز بر مشاغل وحرف مرتبط با موضوع تدریس

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمده (  )19/ 1و با درجه آزادی (  ) 4در سطح ( 1/116
) معنی دار است  .می توان گفت نظرات دو
گروه ( هنرآموزان و هنرجويالان ) در بالاره ی
گزينه « :تسلط هنرآموز بر مشباغل وحبرف

مرتبط با موضوع تدریس» مستقل از يكالديگر
است  .يعنی دو گروه نظر يكسالانی راجالع باله
ايالالن گزينالاله ندارنالالد و هنرجويالالان بالالا درصالالد
بیشتری نسبت به هنرآموزان )گروه هنرآموزان
 %1و گروه هنرجويان  (% ,4بالابرخورداری
هنرآموزان از اين مورد صالحیت هدای حرفده
ای درحددوزه دانددش موضددوعي درمقیالالاس كالالم
موافق هستند  .ضريب استقالل نظالر دوگالروه

Total

N
student teacher

2
1
2
.5
1
.5
86
1
86
23.4
1 23.4
84
4
25
22.8
.
34
48
51
98
3.1
3.6 26.6
26
3
57
7.
8.4 5.5
246
22 368
66.8 33.2 11

Crosstab
 Countخيلی کم

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

 1/ 9می باشد.

نمودار  -20تسلط هنرآموز بر مشاغل وحرف مرتبط با موضوع تدریس

q

8

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

 -21آگاهی هنرآموز نسبت به دنیای کار مرتبط با موضوع تدریس

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست
آمالالده (  )17/41و بالالا درجالاله آزادی (  ) 4در
سطح (  ) 1/116معنی دار است  .مالی تالوان
گفالالالت نظالالالرات دو گالالالروه ( هنرآمالالالوزان و
هنرجويالالان ) در بالالاره ی گزينالاله « :آگبباهی
هنرآموز نسبت ببه دنیبای کبار مبرتبط ببا

موضوع تدریس» مستقل از يكالديگر اسالت .
يعنی دو گروه نظر يكسانی راجع به اين گزينه
ندارند هنرجويان با درصد بیشتری نسالبت باله

N
student teacher Total

3
3.5
68
8.5
94
25.5
13
28
91
24.5
368
11

3
1
3.5
1
68
1
8.5
1
63
3
7.
8.4
56
47
5.2
2.8
46
44
2.5
2
246
22
66.8 33.2

Crosstab
 Countخيلی کم

q 2

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

هنرآموزان ( گروه هنرآموزان  %1و گالروه هنرجويالان  ) %63,1بالابرخورداری هنرآمالوزان از ايالن مالورد
صالحیت های حرفه ای درحوزه دانش موضوعي درمقیالاس كالم موافالق هسالتند  .ضالريب اسالتقالل نظالر
دوگروه  1/ 1می باشد.

نمودار -22آگاهی هنرآموز نسبت به دنیای کار مرتبط با موضوع تدریس

84

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

 -214ایجاد شرایط یادگیری بهترو آسان تربرا ی هنرجویان از طریق برانگیختن حواس وهیجان آنان

Total

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمالده (
 )6 1/و بالالا درجالاله آزادی (  ) 4در سالالطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظرات
دو گروه ( هنرآمالوزان و هنرجويالان ) در بالاره ی
گزيناله  « :ایجاد شرایط یادگیری بهتر و آسان تر
برای هنرجویبان از طریبق ببرانگیختن حبواس

وهیجان آنان » مستقل از يكديگر اسالت  .يعنالی
دو گروه نظر يكسانی راجع به اين گزيناله ندارنالد
هنرجويان با درصد بیشتری نسبت به هنرآموزان (

N
student teacher

2
.3 3.3
1
66
1
8
37
71
1. 46.3
62 97
6.9 26.4
2
22
5.7
6
2 367
33
11

Crosstab
 Countخيلی کم

q 3

% of Total 3
 Countکم2
66
% of Total
8
 Countتا حدودی3
33
% of Total 36.2
 Countزياد4
35
% of Total 9.5
 Countخيلی زياد5
% of Total 3
 CountجمعTotal
246
% of Total 67

گروه هنرآموان  %61و گروه هنرجويان  ) % 1با برخورداری هنرآمالوزان از ايالن مالورد صدالحیت هدای
حرفه ای درحوزه ياددهي -يدادگیری تاحدودی موافق هستند  .ضريب استقالل نظالر دوگالروه  1/16مالی
باشد .

نمودار  -23ایجاد شرایط یادگیری بهترو آسان تربرا ی هنرجویان

85

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -215تشویق هنر جویان به استفاده از رویكردهای نوین درفرایند یاددهی -یادگیری مثل :
گرایش به خودآموزی  ،یادگیری از طریق حل مساله و یادگیری آنالین

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدسالت
آمده ( )11/ 1و با درجه آزادی (  ) 4در سطح(
 ) 1/116معنالی دار اسالت  .مالی تالوان گفالت
نظرات دو گروه ( هنرآموزان و هنرجويالان ) در
باره ی گزينه « :تشویق هنر جویان به استفاده
از رویكردهببای نببوین درفراینببد یبباددهی-

یادگیری مثل  » . . .مستقل از يكديگر اسالت .
يعنی دو گروه نظر يكسانی راجع به اين گزيناله
ندارند و هنرجويان با درصد بیشتری نسبت باله
هنرآمالالالوزان (گالالالروه هنرآمالالالوزان  %وگالالالروه

Total

N

Crosstab

student teacher

3
.8

2
5.7
59
.3
6.
26
89
7. 24.3
59
43
6.
39
32
55
8.7
5
2
367
33
11

8
4.9
58
5.8
63
7.2
84
22.9
23
6.3
246
67

 Countخيلی کم

q 4

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

هنرجويان )%61,3بابرخورداری هنرآموزان از ايالن مالورد صدالحیت هدای حرفده ای درحدوزه يداددهي-
يادگیری درمقیاس كم موافق هستند  .ضريب استقالل نظردوگروه  1/ 1می باشد.

نمودار-24تشویق هنر جویان به استفاده از رویكردهای نوین درفرایند یاددهی -یادگیری

86

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

جدول  -206توانایی کشف انگیزه های درونی هنرجویان برای یادگیری

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمده (  )19/17و با درجه آزادی (  ) 4در سالطح ( 1/116
) معنی دار است  .می توان گفالت نظالرات دو گالروه ( هنرآمالوزان و هنرجويالان ) در بالاره ی گزيناله :
«توانایی کشف انگیزه های درونی هنرجویبان

برای یادگیری» مستقل از يكديگر است  .يعنالی
دو گروه نظر يكسانی راجع به اين گزينه ندارند
و هنرجويالالان بالالا درصالالد بیشالالتری نسالالبت بالاله
هنرآمالالوزان ( گالالروه هنرآمالالوزان  %.3و گالالروه
هنرجويان  ) %64,4با برخورداری هنرآموزان از
ايالن مالالورد صدالحیت هددای حرفده ای درحددوزه
ياددهي -يادگیری خیلالی كالم موافالق هسالتند .
ضريب استقالل نظر دوگروه  1/ 9می باشد.

N
student teacher Total

4
56
.
5.3
3
56
.8
5.2
39
2
1.6 31.5
34
81
9.3 2 .8
4
63
.2 7.2
2
367
33
11

52
4.2
53
4.4
73
9.9
46
2.5
22
6
246
67

Crosstab
 Countخيلی کم

q 5

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

نمودار  -25توانایی کشف انگیزه های درونی هنرجویان برای یادگیری

جدول  -211توانایی شناسایی هنرجویان برای انجام کارهای مهم و نیاز آن ها برای مهم قلمداد شدن

81

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمده (  )13/14و با درجه آزادی (  ) 4در سطح ( 1/116
) معنی دار است  .می توان گفالت نظالرات دو
گالالروه ( هنرآمالالوزان و هنرجويالالان ) در بالالاره ی
گزينه « :توانایی شناسبایی هنرجویبان ببرای
انجام کارهای مهم و نیباز آن هبا ببرای مهبم

قلمداد شدن » مستقل از يكديگر است  .يعنالی
دو گروه نظر يكسانی راجع به اين گزينه ندارند
و هنرجويالالان( گالالروه هنرآمالالوزان  %1و گالالروه
هنرجويان  ) %69,3با برخورداری هنرآموزان از
ايالن مالالورد صدالحیت هددای حرفده ای درحددوزه

N
N

Crosstab
Crosstab

Total
student
student teacher
teacher Total

8
5
2.2
.4
6
73
6.6
9.8
22
17
33.2
29.
2
35
33
36.7
55
48
5
3
367
368
11
11

4
4
4
..
.
.3
57
4
73
1
5.5
9.8
1.
14
8
73
34
28.3
9.8 4.9
9.2
6
61
77
58
6.6
21.9 6.3
5.8
21
35
9
29
5.4
9.5
5.2 7.9
246
2
246
22
67 33.2
33
66.8

کم
خيلی کم
 Countخيلی
Count

q
q 7
6

%
% of
of Total
Total
2
کم
Count
 Countکم2
%
% of
of Total
Total
3
حدودی
تا
Count
 Countتا حدودی3
%
% of
of Total
Total
4
زياد
Count
 Countزياد4
%
% of
of Total
Total
5
زياد
خيلی
Count
 Countخيلی زياد5
%
% of
of Total
Total
Total
جمعTotal
 Countجمع
Count
%
% of
of Total
Total

ياددهي -يادگیری كم موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1/ 7می باشد.

نمودار  -26توانایی شناسایی هنرجویان برای انجام کارهای مهم

88

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

جدول  -212قدرت انعطاف پذیری و سازگاری در زمانها و مكانهای مختلف

با توجه به آنكه مقدار كای اسالكور بدسالت
آمده (  )77/64و با درجه آزادی (  ) 4در سطح
(  ) 1/116معنی دار است  .مالی تالوان گفالت
نظرات دو گروه ( هنرآموزان و هنرجويالان ) در
بالالاره ی گزينالاله « :قببدرت انعطبباف پببذیری و

سازگاری در زمانها و مكانهای مختلف » مستقل
از يكديگر است  .يعنی دو گروه نظالر يكسالانی
راجع به اين گزينه ندارند هنرجويان بالا درصالد
بیشتری نسبت به هنرآموزان ( گروه هنرآمالوزان

N
student teacher Total

2
3.2
22
6
34
36.4
22
33.2
78
2 .2
368
11

1
2
2.7
.5
22
1
6
.1
16
28
28.8 7.6
68
54
8.5 4.7
41
38
1.9 1.3
246
22
66.8 33.2

Crosstab
 Countخيلی کم

q 8

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

 %4,9و گروه هنرجويان  ) % 3,بالا برخالورداری هنرآمالوزان از ايالن مالورد صالالحیت هالای حرفاله ای
هنرآموزان درحوزه ياددهی -يادگیری تاحدودی موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1/ 4مالی
باشد.

نمودار  -27قدرت انعطاف پذیری و سازگاری در زمانها و مكانهای مختلف

89

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -219دارای نقش فعال در فرآیند یاددهی  -یادگیری با استفاده از دانش موضوعی  ،محتوی
برنامه  ،علوم تربیتی  ،نوآوری  ،پژوهش و ابعاد فرهنگی و اجتماعی

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست
آمده (  ) 1/73و با درجه آزادی (  ) 4در سطح
(  ) 1/116معنی دار اسالت  .مالی تالوان گفالت
نظرات دو گروه ( هنرآموزان و هنرجويالان ) در
باره ی گزينه  « :دارای نقش فعبال در فرآینبد

یاددهی  -یادگیری با استفاده از  » . . .مسالتقل
از يكديگر است  .يعنی دو گروه نظالر يكسالانی
راجع به اين گزينه ندارند و گروه هنرجويان بالا
درصد بیشالتری نسالبت باله هنرآمالوزان ( گالروه
هنرآموزان  %7و گالروه هنرجويالان  ) % 3,3بالا

Total

24
6.5
84
22.8
89
24.2
79
2 .5
92
25
368
11

N
student teacher

23
6.3
.3
82
2
22.3
.5
61
29
6.3 7.9
25
54
6.8
4.7
56
36
5.2 9.8
246
22
66.8 33.2

Crosstab
 Countخيلی کم

q 9

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

برخورداری هنرآموزان از اين مورد صالحیت های حالین تالدريس تاحالدودی موافالق هسالتند  .ضالريب
استقالل نظر دوگروه  1/ 1می باشد.

نمودار  -28دارای نقش فعال در فرآیند یاددهی  -یادگیری

91

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

جدول  -221توانایی ایفای نقش ها مثل  :کارگر فنی  ،روانشناس  ،مدیر کارگاه ،
یک متخصص و فرد آگاه دررشته

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست
آمده (  )91/11و با درجه آزادی (  ) 4در سطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظرات
دو گروه ( هنرآموزان و هنرجويان ) در باره ی
گزينه  « :توانایی ایفای نقش ها مثل  :کارگر فنی
 ،روانشناس  ،مدیر کارگاه  ،یک متخصص و فرد

آگاه دررشته » مستقل از يكديگر است  .يعنی دو
گروه نظر يكسانی راجع به اين گزينه ندارند و
هنرجويان با درصد بیشتری نسبت به هنرآموزان

N

Crosstab

student teacher Total

4
.
83
22.6
39
37.8
6
3 .5
26
7.
368
11

2
2
.5
.5
83
1
22.6
1
15
34
28.5 9.2
53
63
4.4
7.
3
23
.8
6.3
246
22
66.8 33.2

 Countخيلی کم q21
% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

(گروه هنرآموزان  %.1و گروه هنرجويان  )% ,با برخورداری هنرآموزان از اين مورد صالحیت های
حین تدريس كم موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1/44می باشد.

نمودار  -29توانایی ایفای نقش ها مثل  :کارگر فنی  ،روانشناس  ،مدیر کارگاه ،
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بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -221تربیت فراگیرندگان به عنوان یک یادگیرنده مادام العمر

با توجه به آنكه مقالدار كالای اسالكور بدسالت
آمده (  )611/7و با درجه آزادی (  ) 4در سطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظالرات
دو گالالروه ( هنرآمالالوزان و هنرجويالالان ) در بالالاره ی
گزينه  « :تربیبت فراگیرنبدگان ببه عنبوان یبک

یادگیرنده مادام العمر » مستقل از يكديگر اسالت .
يعنی دو گروه نظر يكسالانی راجالع باله ايالن گزيناله
ندارند و گروه هنرجويان با درصد بیشالتری نسالبت
به هنرآموزان (هنرآمالوزان  %1و گالروه هنرجويالان

N
student teacher Total

4
2
6
.
.5
.6
52
1
52
4.
1
4.
85
34
9
23.
9.2 32.3
83
63
46
22.6
7. 39.7
22
23 45
6.1 6.3 2.2
246
22 368
66.8 33.2 11

Crosstab
 Countخيلی کم

q2

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

 ) % ,1با برخورداری هنرآموزان از اين مورد صالحیت های حرفه ای حین تدريس كم موافق هسالتند .
ضريب استقالل نظر دوگروه  1/47می باشد.

نمودار -31تربیت فراگیرندگان به عنوان یک یادگیرنده مادام العمر

9

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

جدول  -222دبیر فنی وحرفه ای شمامشارکت کننده فكوری است که. . . 0
N

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمالده (
 )41/11و بالالالا درجالالاله آزادی (  ) 4در سالالالطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظالرات
دو گروه ( هنرآمالوزان و هنرجويالان ) در بالاره ی
گزينه  « :دبیبر فنبی وحرفبه ای شمامشبارکت

کننده فكوری است که  » . . .مستقل از يكالديگر
است  .يعنی دو گروه نظر يكسانی راجع باله ايالن

student teacher Total

38
1
38
1.3
1
1.3
75
1
75
21.4
1 21.4
14
34
38
28.3 9.2 37.5
8
47 55
2.2
2.8 4.9
2
4
62
5.7
.
6.8
246
22 368
66.8 33.2 11

Crosstab
 Countخيلی کم

q22

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

گزينه ندارند و هنرجويان با درصد بیشتری نسبت
به هنرآموزان (گروه هنرآموزان  %9،و گروه هنرجويان  ) ) % ,6با برخورداری هنرآموزان از اين مورد
صالحیت حرفه ای درحوزه سنجش تاحدودی موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه نیز  1/ 6مالی
باشد.
نمودار -30دبیر فنی وحرفه ای شمامشارکت کننده فكوری است

 - 1به طورمستمراثرات اقدامات خود رابرهنرجويان  ،اولیا وديگر افراد مرتبط باکارخودارزشیابي مي کند وفعاالنه فرصتهايي درجهت رشد حرفه ای
خودجستجو مي کند.

9

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -22مهارت دراستفاده از انواع سنجش

با توجه به آنكه مقدار كای اسالكور بدسالت
آمده (  )613/31و با درجه آزادی (  ) 4در سطح
(  ) 1/116معنالی دار اسالت  .مالی تالوان گفالت
نظرات دو گروه ( هنرآمالوزان و هنرجويالان ) در
بالالاره ی گزينالاله  « :مهببارت دراسببتفاده از انببواع

سنجش » مسالتقل از يكالديگر اسالت  .يعنالی دو
گروه نظر يكسانی راجع به ايالن گزيناله ندارنالد و
گروه هنرجويالان بالا درصالد بیشالتری نسالبت باله
هنرآموزان ( هنرآمالوزان  %1و گالروه هنرجويالان
 ) % 1,4با برخورداری هنرآموزان از ايالن مالورد
صالحیت حرفه ای درحوزه سدنجش كالم موافالق

N
student teacher Total

Crosstab

 Countخيلی کم q23
1
% of Total .3
1
.3
 Countکم2
38
1
38
% of Total 1.3
1
1.3
 Countتا حدودی3
4
27
4
% of Total 3
7.3 38.3
 Countزياد4
87
55
42
% of Total 23.6
4.9 38.6
 Countخيلی زياد5
6
41
46
% of Total .6
1.9 2.5
 CountجمعTotal
246
22 368
% of Total 66.8 33.2 11

هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه نیز 1/ 14می باشد.

نمودار  -32مهارت دراستفاده از انواع سنجش

94

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

جدول  -224ارزیابی هنرجویان با استفاده از نظام ارزیابی عملكردی نه فقط با نمرات امتحانی

با توجه به آنكه مقدار كالای اسالكور بدسالت
آمده (  )9 /91و با درجه آزادی (  ) 4در سطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظرات
دو گروه ( هنرآمالوزان و هنرجويالان ) در بالاره ی
گزينه  « :ارزیابی هنرجویان با اسبتفاده از نظبام

ارزیابی عملكردی نه فقط با نمبرات امتحبانی »
مستقل از يكالديگر اسالت  .يعنالی دو گالروه نظالر
يكسانی راجع به اين گزينه ندارنالد و هنرجويالان

N
student teacher Total

2
1
2
5.7
1
5.7
56
57
5.2
.3
5.5
39
27
66
1.6 7.3 7.9
82
43
25
22.3
.7 34
48
5
99
3
3.9 26.9
246
22 368
66.8 33.2 11

Crosstab
 Countخيلی کم

q24

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

با درصد بیشتری نسبت به هنرآموزان ( گروه هنرآموزان  %7و گالروه هنرجويالان  ) % 6بالا برخالورداری
هنرآموزان از اين مورد صالحیت حرفه ای درحوزه سنجش تاحدودی موافق هسالتند  .ضالريب اسالتقالل
نظر دوگروه نیز  1/41می باشد.

نمودار  -33ارزیابی هنرجویان با استفاده از نظام ارزیابی عملكردی نه فقط با نمرات امتحانی

95

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -225برخورداری از مهارت های کامپیوتری ( )ICDL

با توجه به آنكه مقدار كای اسالكور بدسالت
آمده (  )1 /76و با درجه آزادی (  ) 4در سطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظرات
دو گروه ( هنرآمالوزان و هنرجويالان ) در بالاره ی
گزينه « :برخورداری از مهارت های کامپیوتری (

 » )ICDLمستقل از يكالديگر اسالت  .يعنالی دو
گروه نظر يكسانی راجع به ايالن گزيناله ندارنالد و

N
student teacher Total

Crosstab

 Countکمq25 2
37
2
39
% of Total 1.
.5
1.6
 Countتا حدودی3
59
39
98
% of Total 43.2
1.6 53.8
 Countزياد4
48
46
94
% of Total
3
2.5 25.5
 Countخيلی زياد5
2
35
37
% of Total .5
9.5 1.
 CountجمعTotal
246
22 368
% of Total 66.8 33.2 11

هنرجويان با درصد بیشتری نسبت به هنرآموزان (گروه هنرآموزان  %.و گالروه هنرجويالان  ) %61,بالا
برخورداری هنرآموزان از اين مورد صالحیت های حرفه ای كم موافق هستند  .میالزان ضالريب اسالتقالل
نظر دوگروه نیز  1/ 1می باشد.

نمودار  -34برخورداری از مهارت های کامپیوتری ( )ICDL
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جدول  -226صالحیت استفاده تلفیقی ازآموزش و فناوری اطالعات و ارتباطات در محیط یادگیری،

با توجه به آنكه مقدار كای اسالكور بدسالت
آمده (  )61 /19و با درجه آزادی (  ) 4در سطح
(  ) 1/116معنالی دار اسالت  .مالی تالوان گفالت
نظرات دو گروه ( هنرآمالوزان و هنرجويالان ) در
بالالاره ی گزينالاله « :صببالحیت اسببتفاده تلفیقببی
ازآمببوزش و فنبباوری اطالعببات و ارتباطببات در

محیط یادگیری » مستقل از يكديگر است  .يعنی
دو گروه نظر يكسانی راجع به اين گزينه ندارند و
گروه هنرجويالان بالا درصالد بیشالتری نسالبت باله

N
student teacher Total

48
3
76
21.7
54
4 .8
91
24.5
368
11

48
1
3
1
56
21
5.2 5.4
3
4
31.7
.
29
6
7.9
6.6
246
22
66.8 33.2

Crosstab
 Countکمq26 2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

هنرآموزان ( هنرآموزان  %61,1و گروه هنرجويان
 ) %4 ,با برخورداری هنرآموزان از اين مورد صالحیت های حرفه ای كم موافق هستند  .میزان ضالريب
استقالل نظر دوگروه نیز  1/47می باشد.

نمودار - 35صالحیت استفاده تلفیقی ازآموزش و فناوری اطالعات و ارتباطات در محیط یادگیری
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بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول -221تسلط درمهارتهای پایه فناوری اطالعات و ارتباطات وا نتقال آن به هنرجویان ،

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمده (
 )77/ 911و با درجه آزادی (  ) 4در سطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظرات
دو گروه ( هنرآموزان و هنرجويان ) در باره ی
گزينه  « :تسلط درمهارتهای پایه فناوری
اطالعات و ارتباطات وا نتقال آن به هنرجویان ،

» مستقل از يكديگر است  .و هنرجويان با درصد
بیشتری نسبت به هنرآموزان (گروه هنرآموزان
 %66,6و گروه هنرجويان  ) % 1,7با برخورداری

N
student teacher Total

24
6.5
63
7.
8
32.
14
28.3
59
6
368
11

23
6.3
.3
63
1
7.
1
1
7
27.4 4.6
53
5
4.4
3.9
6
53
.6
4.4
246
22
66.8 33.2

Crosstab
 Countخيلی کم

q27

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

هنرآموزان در اين مورد از صالحیت های حرفه ای موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه نیز 1/46
می باشد.

نمودار - 36تسلط درمهارتهای پایه فناوری اطالعات و ارتباطات وا نتقال آن به هنرجویان ،
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جدول  -222توانایی کار با اطالعات  ،فناوری و دانش

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمده (
 )611/4و با درجه آزادی (  ) 4در سطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظرات
دو گروه ( هنرآموزان و هنرجويان ) در باره ی
گزينه  « :توانایی کار با اطالعات  ،فناوری و دانش

» مستقل از يكديگر است  .يعنی دو گروه نظر
يكسانی راجع به اين گزينه ندارند و هنرجويان
با درصد بیشتری نسبت به هنرآموزان(گروه

n

Crosstab

student teacher Total

59
6
99
26.9
33
36.
77
21.9
368
11

58
5.8
.3
82
7
22.3 4.6
77
56
21.9
5.2
29
48
7.9
3
246
22
66.8 33.2

 Countکمq28 2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

هنرآموزان  %4,1و گروه هنرجويان  ) % 7,41با برخورداری هنرآموزان از اين مورد صالحیت های
كلیدی تاحدودی موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه نیز  1/14می باشد.

نمودار  -37توانایی کار با اطالعات  ،فناوری و دانش
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بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -229توانایی کار با همكاران  ،هنرجویان و سایرمشارکت کنندگان در آموزش

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمالده (
 )7 /61و بالالالا درجالالاله آزادی (  ) 4در سالالالطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظرات
دو گروه ( هنرآمالوزان و هنرجويالان ) در بالاره ی
گزينه « :تاکیدبرارزشهای اخالقی ماننبد تقبوا ،
صبببر  ،مببدارا  ،صببداقت  ،تواضببع  ،عببدالت ،

مسئولیت  ،شجاعت و  » .. .مسالتقل از يكالديگر
است  .يعنی دو گروه نظر يكسانی راجع باله ايالن

N
student teacher Total

Crosstab

 Countخيلی کم q29
2
1
2
% of Total .5
1
.5
 Countکم2
8
1
8
% of Total 22
1
22
 Countتا حدودی3
11
29
29
% of Total 27.2 7.9 35.
 Countزياد4
61
58
8
% of Total 6.3
5.8 32.
 Countخيلی زياد5
3
35
38
% of Total .8
9.5 1.3
 CountجمعTotal
246
22 368
% of Total 66.8 33.2 11

گزينه ندارند و هنرجويان با درصد بیشتری نسبت
به هنرآموزان ( گروه هنرآموزان  %4,1و گروه هنرجويان  )% ,با برخورداری هنرآموزان از صدالحیت
های كلیدی تاحدودی موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه نیز  1/41می باشد.

نمودار  -38توانایی کار با همكاران  ،هنرجویان و سایرمشارکت کنندگان در آموزش

411

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

جدول -2 1توانایی کار با جامعه در سطح محلی  ،ملی  ،منطقه ای و بین المللی ( جهانی )
N

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمده (
 )6 6/16و با درجه آزادی (  ) 4در سطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظرات
دو گروه ( هنرآموزان و هنرجويان ) در باره ی
گزينه  « :توانایی کار با جامعه در سطح محلی ،

ملی  ،منطقه ای و بین المللی ( جهانی ) » مستقل
از يكديگر است  .يعنی دو گروه نظر يكسانی
راجع به اين گزينه ندارند و هنرجويان با درصد

student teacher Total

9
5.2
39
1.6
7
3 .8
1
29.9
83
22.6
368
11

7
2
4.6
.5
38
1.3
.3
79
38
2 .5
1.3
72
38
9.6
1.3
41
43
1.9
.7
246
22
66.8 33.2

بیشتری نسبت به هنرآموزان ( گروه هنرآموزان  %1و گروه هنرجويان

Crosstab
 Countخيلی کم q31
% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

 ) %با برخورداری هنرآموزان از

صالحیت های كلیدی كم موافق هستند  .میزان ضريب استقالل نظر دوگروه نیز  1/49می باشد.

نمودار  -39توانایی کار با جامعه در سطح محلی  ،ملی  ،منطقه ای و بین المللی ( جهانی )
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بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -2 1مهارت های فنی شامل:مهارت های به کارگیری علوم  ،روش ها  ،فنون و تجهیزات برای
انجام وظایف

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمده
( ) 4و با درجه آزادی (  ) 4در سطح ( ) 1/116
معنی دار است  .می توان گفت نظرات دو گروه
( هنرآموزان و هنرجويان ) در باره ی گزينه « :
مهارت های فنی شامل:مهارت های به کارگیری
علوم  ،روش ها  ،فنون و تجهیزات برای انجام

وظایف » مستقل از يكديگر است  .يعنی دو گروه
نظر يكسانی راجع به اين گزينه ندارند و

N
student teacher Total

53
3
56
4.4
.8
5.2
56
2
58
5.2
.5
5.8
66
32
98
7.9 8.7 26.6
26
4
67
7.
.
8.2
45
44
89
2.2
2 24.2
246
22 368
66.8 33.2 11

Crosstab
 Countخيلی کم

q3

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

هنرجويان با درصد بیشتری نسبت به هنرآموزان ( گروه هنرآموزان  %61,و گروه هنرجويان ) )% 6,1
با برخورداری هنرآموزان از صالحیت های رهبری و مديريت کالس درس هنرآموزان تاحدودی موافق
هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه نیز  1/ 9می باشد.

نمودار  -41مهارت های فنی شامل:مهارت های به کارگیری علوم ،
روش ها  ،فنون و تجهیزات برای انجام وظایف
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جدول  -2 2مهارت های انسانی شامل  :مهارت وتوانایی ارتباط سازنده  ،تعامل و کار با دانش آموزان

با توجه به آنكه مقدار كای اسالكور بدسالت
آمده (  )77/11و با درجه آزادی (  ) 4در سطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظرات
دو گروه ( هنرآمالوزان و هنرجويالان ) در بالاره ی
گزيناله  « :مهارت های انسبانی شبامل  :مهبارت
وتوانایی ارتباط سازنده  ،تعامل و کار ببا دانبش

آموزان » مستقل از يكديگر است  .يعنی دو گروه
نظالالر يكسالالانی راجالالع بالاله ايالالن گزينالاله ندارنالالد و
هنرجويان با درصد بیشتری نسبت به هنرآموزان (

N
student teacher Total

Crosstab

 Countخيلی کم q32
1
% of Total .3
1
.3
 Countکم2
34
1
34
% of Total 36.4
1 36.4
 Countتا حدودی3
4
26
67
% of Total
.
7.
8.2
 Countزياد4
66
48
4
% of Total 7.9
3
3
 Countخيلی زياد5
4
48
52
% of Total .
3.1 4.
 CountجمعTotal
246
22 368
% of Total 66.8 33.2 11

گروه هنرآموزان  %3,7و گروه هنرجويان  ) ) %67,9با برخورداری هنرآموزان از صالحیت های رهبدری
و مديريت کالس درس تاحدودی موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه نیز  1/46می باشد.

نمودار  -40مهارت های انسانی شامل  :مهارت وتوانایی ارتباط سازنده  ،تعامل و کار با دانش آموزان
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بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول

 -2مهارت های ادراکی شامل  :مهارت وتوانایی درک پیچیدگی محیط کار
 ،تشخیص موقعیت  ،جایگاه وعملكردخود

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست
آمده (  )614/61و با درجه آزادی (  ) 4در سطح
(  ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت
نظرات دو گروه ( هنرآموزان و هنرجويان ) در
باره ی گزينه  « :مهارت های ادراکی شامل :
مهارت وتوانایی درک پیچیدگی محیط کار،
تشخیص موقعیت  ،جایگاه وعملكردخود

» مستقل از يكديگر است  .يعنی دو گروه نظر
يكسانی راجع به اين گزينه ندارند و هنرجويان
با درصد بیشتری نسبت به هنرآموزان ( گروه

N
student teacher Total

1
4
1
.
1
46
1
2.5
2
87
5.7 23.7
52
77
4.2 48.2
48
53
3.
4.4
2
367
33
11

Crosstab

 Countخيلی کم q33
4
% of Total .
 Countکم2
46
% of Total 2.5
 Countتا حدودی3
66
% of Total
8
 Countزياد4
25
% of Total 34.
 Countخيلی زياد5
5
% of Total .4
 CountجمعTotal
246
% of Total 67

هنرآموزان  %1و گروه هنرجويان  ) % 1,4با برخورداری هنرآموزان از مهارت های ادراکی زير مجموعه
صالحیت های رهبری و مديريت کالس درس كم موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه نیز 1/14
می باشد.
نمودار  -42مهارت های ادراکی شامل  :مهارت وتوانایی درک پیچیدگی محیط کار

414
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جدول  -2 4توانایی شبیه سازی شرایط محیط کاری به عنوان یک برنامه آموزشی و ایجاد فرصت
آشنایی هنرجویان با آن شرایط و استاندارد های جدید بازار در همان محیط آموزشی خود

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمده (
 )613/ 1و بالالا درجالاله آزادی (  ) 4در سالالطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظرات
دو گروه ( هنرآمالوزان و هنرجويالان ) در بالاره ی
گزينه  « :توانایی شببیه سبازی شبرایط محبیط

کاری به عنبوان یبک برنامبه آموزشبی و » .. .
مستقل از يكالديگر اسالت  .يعنالی دو گالروه نظالر
يكسانی راجع به اين گزينه ندارنالد و هنرجويالان

N
student teacher Total

21
1
21
5.4
1
5.4
44
1
44
2
1
2
55
26
8
42.
7. 49.2
9
51
69
5.2
3.6 8.8
8
46
54
2.2
2.5 4.7
246
22 368
66.8 33.2 11

Crosstab
 Countخيلی کم q34
% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

با درصد بیشالتری نسالبت باله هنرآمالوزان (گالروه
هنرآموزان  %1و گروه هنرجويان ) %6 ,1با برخورداری هنرآموزان از مهارت های مرتبط با دنیای کدار
تاحدودی موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه نیز  1/47می باشد.

نمودار  -4توانایی شبیه سازی شرایط محیط کاری به عنوان یک برنامه آموزشی

415

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -2 5توانایی اجرای دروس و برنامههایی که به فراگیران دید گستردهای درباره جهان کار بدهد

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمالده (
 )674/11و بالالا درجالاله آزادی (  ) 4در سالالطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظرات
دو گروه ( هنرآمالوزان و هنرجويالان ) در بالاره ی
گزينه  « :توانایی اجرای دروس و برنامههایی کبه
به فراگیران دید گسترده ای درباره جهبان کبار

بدهد » مستقل از يكديگر است  .يعنی دو گالروه
نظالالر يكسالالانی راجالالع بالاله ايالالن گزينالاله ندارنالالد و

N
Student teacher Total

23
6.3
36
9.8
2
31.4
62
44
35
9.5
368
11

21
3
5.4
.8
33
3
9
.8
85
27
23.
7.3
11
62
27.2
6.8
8
27
2.2 7.3
246
22
66.8 33.2

Crosstab
 Countخيلی کم

q35

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

هنرجويان با درصد بیشتری نسبت به هنرآموزان (گروه هنرآموزان  %7,6و گروه هنرجويالان  ) %4 ,6بالا
برخورداری هنرآموزان از مهارت های مرتبط با دنیای کار تاحدودی موافق هستند  .ضريب استقالل نظر
دوگروه نیز  1/11می باشد.

نمودار  -44توانایی اجرای دروس و برنامههایی که به فراگیران دید گستردهای درباره جهان کار بدهد
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جدول  -2 6توانایی تلفیق برنامههای درسی علمی و حرفهای

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمالده (
 )11/36و بالالالا درجالالاله آزادی (  ) 4در سالالالطح (
 ) 1/116معنی دار است .
می توان گفت نظرات دو گالروه ( هنرآمالوزان و
هنرجويان ) در باره ی گزينه  « :توانبایی تلفیبق

برنامه های درسی علمی و حرفبهای » مسالتقل از
يكديگر است  .يعنی دو گروه نظريكسانی راجالع
به اين گزينه ندارند و هنرجويان با درصد بیشتری
نسبت به هنرآمالوزان (گالروه هنرآمالوزان  %7,و

N
student teacher Total

Crosstab

 Countخيلی کم q37
1
% of Total 1
.3
.3
 Countکم2
73
74
% of Total 9.8
.3 21.
 Countتا حدودی3
13
22
25
% of Total 28
6
34
 Countزياد4
46
59
15
% of Total 2.5
6 28.5
 Countخيلی زياد5
24
39
63
% of Total 6.5
1.6 7.
 CountجمعTotal
246
22 368
% of Total 66.8 33.2 11

گروه هنرجويان  )% ,6با برخورداری هنرآمدوزان از ايالن مالورد مهدارت هدای مدرتبط بدا دنیدای کدار
تاحدودی موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه 1/ 1می باشد .

نمودار  -45توانایی تلفیق برنامههای درسی علمی و حرفهای

411

بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

جدول  -2 1توانایی استفاده ازتكنیكهای یاددهی -یادگیری کار بنیاد  ،وکار پروژهای مشتمل برتجارب
علمی ،حل مسئله ،پروژههای همیارانه یا گروه بنیاد ،دروسی که مستلزم اشكال چند گانه بیان هستند ،

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمده (
 )37/41و با درجه آزادی (  ) 4در سطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظرات
دو گروه ( هنرآموزان و هنرجويان ) در باره ی
گزينه  « :توانایی استفاده ازتكنیكهای یاددهی-

یادگیری کار بنیاد  ،مشتمل بر  » .. .مستقل از
يكديگر است  .يعنی دو گروه نظر يكسانی راجع
به اين گزينه ندارند و هنرجويان با درصد بیشتری
نسبت به هنرآموزان (گروه هنرآموزان  %.1وگروه
هنرجويان  ) % 7,4با برخورداری هنرآموزان از

N
Student teacher Total

1
3
3
1
.8
.8
1
2
13
27.4
5
28
78
33
2 .2
9 31.2
4
58
99
.
5.8 26.9
26
26
52
7.
7.
4.
246
22 368
66.8 33.2 11

Crosstab
 Countخيلی کم q36
% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

اين مورد مهارت های مرتبط با دنیای کار كم موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1,44می
باشد.

نمودار  -46توانایی استفاده ازتكنیكهای یاددهی -یادگیری کار بنیاد  ،وکار پروژهای
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جدول -2 2دارای تجربه کاردرحرفه یا شغل خارج از کالس درس ( بازار کار) قبل ازاشتغال به شغل معلمی

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمالده (
 )93/17و بالالالا درجالالاله آزادی (  ) 4در سالالالطح (
 ) 1/116معنی دار است  .می توان گفت نظرات
دو گروه ( هنرآموزان و هنرجويان )
در باره ی گزينه  « :دارای تجربه کاردرحرفه یبا
شغل خارج از کالس درس ( بازار کبار ) قببل از

اشتغال به شغل معلمی » مستقل از يكديگر است
 .يعنی دو گروه نظر يكسانی راجع به ايالن گزيناله
ندارند و هنرجويان با درصد بیشالتری نسالبت باله

N
student teacher Total

Crosstab

 Countخيلی کم q37
1
% of Total 1
.3
.3
 Countکم2
73
74
% of Total 9.8
.3 21.
 Countتا حدودی3
13
22
25
% of Total 28
6
34
 Countزياد4
46
59
15
% of Total 2.5
6 28.5
 Countخيلی زياد5
24
39
63
% of Total 6.5
1.6 7.
 CountجمعTotal
246
22 368
% of Total 66.8 33.2 11

هنرآموزان (گروه هنرآموزان  %1و گروه هنرجويان  ) % 3با برخورداری هنرآموزان از اين مورد مهدارت
های مرتبط با دنیای کار تاحدودی موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1/41می باشد.

نمودار  -47دارای تجربه کاردرحرفه یا شغل خارج از کالس درس ( بازار کار) قبل ازاشتغال به شغل معلمی
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جدول  -2 9برخورداری از آموزشی هدفمند و مبتنی بر مسائل دنیای کار

با توجه به آنكه مقالدار كالای اسالكور بدسالت
آمالالده (

 )33/و بالالا درجالاله آزادی (  ) 4در

سطح (  ) 1/116معنی دار است  .مالی تالوان
گفالالالت نظالالالرات دو گالالالروه ( هنرآمالالالوزان و
هنرجويان ) در باره ی گزينه  « :برخورداری از
آموزشی هدفمند و مبتنی بر مسبائل دنیبای

کار » مستقل از يكديگر است  .يعنی دو گروه
نظر يكسانی راجالع باله ايالن گزيناله ندارنالد و

Tota
l
38
1.3
85
23.
9
24.7
7
3 .8
37
1.
368
11

N
student teacher

Crosstab

 Countخيلی کم q39
38
1
% of Total 1.3
1
 Countکم2
83
2
% of Total 22.6
.5
 Countتا حدودی3
66
25
% of Total 7.9 6.8
 Countزياد4
59
58
% of Total
6
5.8
 Countخيلی زياد5
1
37
% of Total 1
1.
 CountجمعTotal
246
22
% of Total 66.8 33.2

هنرجويالالان بالالا درصالالد بیشالالتری نسالالبت بالاله
هنرآموزان (گروه هنرآموزان  %.و گروه هنرجويان  ) % 1,6بالا برخالورداری هنرآمدوزان از ايالن مالورد
مهارت های مرتبط با دنیای کار كم موافق هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1/44می باشد.

نمودار  -48برخورداری از آموزشی هدفمند و مبتنی بر مسائل دنیای کار

411

فصل چهارم – تجزيه وتحلیل داده ها ويافته های تحقیق

جدول  -241توانایی آماده کردن هنرجویان برای ورود به بازار کاروموفقیت درآن

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمده (
 )641/ 9و با درجه آزادی (  ) 4در سطح ( 1/116
) معنی دار است  .می توان گفت نظرات دو گروه
( هنرآموزان و هنرجويان ) در باره ی گزينه « :
توانایی آماده کردن هنرجویان برای ورود به بازار

کاروموفقیت درآن » مستقل از يكديگر است .
يعنی دو گروه نظر يكسانی راجع به اين گزينه
ندارند و هنرجويان با درصد بیشتری نسبت به
هنرآموزان ( گروه هنرآموزان

 %.1و گروه

N

Tota
teacher l
1
4
1
.
1
58
1
5.8
3
85
8.4 23.
6
34
6.6 36.4
31 51
8.2 3.6
22 368
33.2 11

student

Crosstab

 Countخيلی کم q41
4
% of Total
.
 Countکم2
58
% of Total 5.8
 Countتا حدودی3
54
% of Total 4.7
 Countزياد4
73
% of Total 9.8
 Countخيلی زياد5
21
% of Total 5.4
 CountجمعTotal
246
% of Total 66.8

هنرجويان  )% ,1با برخورداری هنرآموزان از اين مورد مهارت های مرتبط با دنیای کار كم موافق
هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1/1می باشد.

نمودار  -49توانایی آماده کردن هنرجویان برای ورود به بازار کاروموفقیت درآن
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جدول  -241داشتن اطالعات کافی در باره محیط های کاری وتوانایی انتقال آن به هنرجویان

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدسالت آمالده (
 )71/1و با درجه آزادی (  ) 4در سالطح ( 1/116
) معنی دار اسالت  .مالی تالوان گفالت نظالرات دو
گروه ( هنرآموزان و هنرجويان ) در باره ی گزينه :
« داشتن اطالعات کافی در باره محیط های کباری

وتوانایی انتقبال آن ببه هنرجویبان » مسالتقل از
يكديگر است  .يعنی دو گروه نظر يكسالانی راجالع
به اين گزينه ندارند و هنرجويان با درصد بیشالتری

N
student teacher Total

21
5.4
38
37.5
83
22.6
94
25.5
33
9
368
11

9
5.2
.3
36
2
37
.5
43
41
.7
1.9
48
46
3
2.5
1
33
1
9
246
22
66.8 33.2

Crosstab
 Countخيلی کم

q4

% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

نسبت به هنرآموزان (گروه هنرآموزان  %1و گالروه
هنرجويان  ) %61,3با برخورداری هنرآموزان از اين مورد مهارت های مرتبط بدا دنیدای کدار كالم موافالق
هستند  .ضريب استقالل نظر دوگروه  1/46می باشد.

نمودار  -51داشتن اطالعات کافی در باره محیط های کاری وتوانایی انتقال آن به هنرجویان
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جدول  -242توانایی پرورش مهارت ها ی حرفه ای هنرجویان

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدسالت آمالده (
 )611/ 6و با درجه آزادی (  ) 4در سطح ( 1/116
) معنی دار است  .می توان گفت نظرات دو گروه
( هنرآمالالوزان و هنرجويالالان ) در بالالاره ی گزينالاله « :
توانایی پرورش مهارت ها ی حرفه ای هنرجویان »
مسالالتقل از يكالالديگر اسالالت  .يعنالالی دو گالالروه نظالالر
يكسانی راجع به اين گزينه ندارند و هنرجويالان بالا
درصالالد بیشالالتری نسالالبت بالاله هنرآمالالوزان ( گالالروه
هنرآمالالوزان  %.1و گالالروه هنرجويالالان  ) % 7بالالا

N
Tota
l
2
3.3
22
6
1
29.9
61
43.5
64
7.4
368
11

Teache
r

Crosstab
student

1
2
2.7
.5
9
3
5.2
.8
85
25
23.
6.8
14
56
28.3
5.2
28
36
7.6 9.8
246
22
66.8 33.2

 Countخيلی کم q42
% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

برخورداری هنرآموزان از اين مورد مهارت های مرتبط با دنیای کار كم موافق هستند  .ضالريب اسالتقالل
نظر دوگروه  1/14می باشد.

نمودار  -50توانایی پرورش مهارت ها ی حرفه ای هنرجویان
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جدول  -24توانایی توسعه صالحیت های شغلی خود برای آموزش کارهای عملی دنیای کار و مهارت
های فنی و حرفه ای .

با توجه به آنكه مقدار كای اسكور بدست آمده (
 ) 1/ 1و با درجه آزادی (  ) 4در سطح ( Tota 1/116
l
) معنی دار است  .می توان گفت نظرات دو گروه
2
( هنرآموزان و هنرجويان ) در باره ی گزينه 3.3 « :
توانایی توسعه صالحیت های شغلی خود برای
آموزش کارهای عملی دنیای کار و مهارت های
فنی و حرفه ای » مستقل از يكديگر است  .يعنی

دو گروه نظر يكسانی راجع به اين گزينه ندارند و
هنرجويان با درصد بیشتری نسبت به هنرآموزان (
گروه هنرآموزان  %1,3و گروه هنرجويان ) % ,6
با اين مورد از مهارت های مرتبط با دنیای كار
تاحدودی موافق هستند  .ضريب استقالل نظر
دوگروه  1/ 1می باشد.

N
Teache
r

Crosstab
student

1
2
2.7
.5
9
3
22
5.2
.8
6
85
25
1
23.
6.8 29.9
14
56
61
28.3
5.2 43.5
28
36
64
7.6 9.8 7.4
246
22 368
66.8 33.2 11

 Countخيلی کم q42
% of Total
 Countکم2
% of Total
 Countتا حدودی3
% of Total
 Countزياد4
% of Total
 Countخيلی زياد5
% of Total
 CountجمعTotal
% of Total

نمودار  -52توانایی توسعه صالحیت های شغلی خود برای آموزش کارهای عملی دنیای کار

نتیجه كلي :
همانگونه كه از نتايج مقايسه نظرات دو گروه هنرآموزان و هنرجويان بر می آيد  ،در كلیه موارد ابراز
شده دو گروه نسبت به برخورداری هنرآموزان از صالحیت های حرفه ای  ،نظر متفاوت ومعنادار داشالته
اند و تقريبا در اكثر موارد هنرآموزان ابراز داشته اند كاله از صالالحیت هالای حرفاله ای در مقیالاس زيالاد
برخوردارا ند  ،در حالی كه هنر جويان ابراز داشته اند كاله هنرآمالوزان ازصالالحیت حرفاله ای درمقیالاس
متوسط يا كم برخوردارهستند  .اين آزمون در اغلب موارد نظرات هنرجويان را به دلیل تالأثیر بیشالتر داده
های آماری محور تحلیل قرار داده است.
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پاسخ سئوال  -1آیاصالحیتهاي حرفه اي هنرآموزان شاغل درمناطق برخوردار  ،متوسط
وضعیف با یکدیگرتفاوت دارد ؟
مقایسه صالحیت ها ي هنرآموزان شاغل در انواع متاطق ( برخوردار ،متوسط و ضعیف )
( با استفاده از آزمون كروسکال والیس) KWANOVA :

1

الف – صالحیت های ورودی حرفه هنر آموزی
جدول-244شاخص هاي آزمون كروسکال والیس براي مقایسه صالحیت هاي ورودي هنرآموزان شاغل درسه منطقه

درجه آزادي

منبع تغیرات

مجموع مجذورات

بین گروهی

.177

درون گروهی

6464,1 7

91

كل

6464,714

97

میانگین مجذورات

F

معناداري

.1 3

.11

.997

64,396

میانگین مناطق برخوردار  ، 14/73مناطق متوسط  14/34و مناطق ضعیف 14/37

باتوجه به داده های جدول  ، 44چالون بالین میالانگین امتیالاز در مقیالاس انتخالابی هنرآمالوزان بالرای
صالحیت های ورودی در انواع مناطق ( برخوردار  ،متوسط و ضعیف ) تفاوت معناداری وجود نالدارد .
بنابراين می توان گفت كه میزان صالحیت های ورودی هنر آموزان به نوع مناطق بستگی ندارد .
ب – صالحیت های عمومي حرفه معلمي
جدول -245شاخص هاي آزمون كروسکال والیس براي مقایسه صالحیت هاي عمومي هنرآموزان شاغل درسه منطقه
درجه آزادي

منبع تغیرات

مجموع مجذورات

بین گروهی

63,319

درون گروهی

6 17,313

91

كل

6 1,7 7

93

میانگین مجذورات

F

معناداري

9,4 1

.19

.11

6 ,1 4

میانگین مناطق برخوردار  ، 11/14مناطق متوسط  11/41و مناطق ضعیف 16/ 3
 -6اين نوع تحلیل واريانس به محقق كمك می كند كه تصمیم بگیرد آيا متوسط تفاوت بین گروه های مستقل ( كه در اينجا سه گروه هنرآموزان
مد نظر است كه مستقل از يكديگر و در سه منطقه برخوردار  ،متوسط وضعیف اشتغال دارند ) حاصل شانس است ياخیر .
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باتوجه به داده های جدول، 41چون بین میانگین امتیازدرمقیاس انتخابی هنرآموزان برای صالحیت
های عمومی حرفه هنر آموزی در انواع مناطق (برخوردار،متوسط وضعیف) تفاوت معناداری وجود ندارد
 .بنابراين می توان گفت كه میزان صالحیت های ورودی هنر آموزان به نوع مناطق بستگی ندارد .
ج – صالحیت های تخصصی هنر آموزان درحوزه تدريس
جدول -246شاخص هاي آزمون كروسکال والیس براي مقایسه صالحیت هاي تخصصي هنرآموزان شاغل درسه منطقه

درجه آزادي

منبع تغیرات

مجموع مجذورات

بین گروهی

173, 91

درون گروهی

43 ,76

91

كل

4116,61

97

میانگین مجذورات

F

معناداري

39,691

7,339

.116

1,111

میانگین مناطق برخوردار  ،611/4مناطق متوسط  619/ 1و مناطق ضعیف 614/14

باتوجه به داده های جدول  ، 41چون بین میانگین امتیاز در مقیالاس انتخالابی هنرآمالوزان در انالواع
مناطق (برخوردار ،متوسط و ضعیف) تفاوت معنالاداروجود دارد  .بنالابراين مالی تالوان گفالت كاله میالزان
صالحیت های تخصصی هنر آموزان درحوزه تدريس به نوع مناطق بستگی دارد  .اين تفاوت هالا بالدين
ترتیب است كه هنرآموزان هنرستان های منالاطق برخالوردار(درسالطح )1/16بیشالتراز هنرآمالوزان منالاطق
متوسط وهنرآموزان مناطق متوسط بیشتراز هنرآموزان مناطق ضعیف (درسطح )1/16ازمقیاس هالای زيالاد
وخیلی زياد در میزان برخورداری خودازصالحیت های تخصصی حوزه تدريس استفاده كرده اند .
ج –1-صالحیت هاي تخصصي هنر آموزان در دنیاي كار
جدول -241شاخص هاي آزمون كروسکال والیس براي مقایسه صالحیت هاي دنیاي كارهنرآموزان شاغل درسه منطقه
درجه آزادی

منبع تغیرات

مجموع مجذورات

بین گروهی

31,71

درون گروهی

6 16,63

91

كل

6 37,33

97

میانگین مجذورات

F

معناداری

4 , 1

,4 3

1,1

6 ,14

میانگین وانحراف معیاربه ترتیب در :مناطق برخوردار(  17/و ) /1مناطق متوسط( 13و ) /1ومناطق ضعیف ( 11و) /1
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باتوجه به داده های جدول  ، 47چون بین میانگین امتیاز در مقیالاس انتخالابی هنرآمالوزان در انالواع
مناطق ( برخوردار  ،متوسط و ضعیف ) تفاوت معنادار وجود دارد  .بنابراين می تالوان گفالت كاله میالزان
صالحیت های تخصصی هنر آموزان دردنیای كار به نوع مناطق بستگی دارد  .اين تفاوت ها بدين ترتیب
است كه هنرآموزان هنرستان های منالاطق برخالوردار و متوسالط (در سالطح  )1/11بیشالتر از هنرآمالوزان
ضعیف از مقیاس های زياد و خیلی زياد برای میزان برخورداری خالود ازصالالحیت هالای حرفاله ای در
دنیای كار استفاده كرده اند .
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پاسخ سئوال  -2آیا صالحیتهاي حرفه اي هنرآموزان رشته هاي  6گانه مورد مطالعه با یکدیگر
تفاوت دارد؟
نتایج آزمون اثرات بین گروهي تحلیل واریانس چندمتغیري (6رشته تحصیلي و گروه صالحیت)
مقدمه
اين آزمون برای سنجش تفاوت بین میانگین های موجود در طرح چند عاملی اجرا شده است  .داده
های آزمون مارادراين جهت هدايت خواهدكردكه آيامیزان برخورداری هنرآموزان ازصالحیت های حرفه
ای آنان به رشته های تخصصی هنرآموزان بستگی داردياخیر؟ به عبالارت ديگرآيالاهنرآموزان رشالته بالرق
نسبت به هنرآموزان رشته كامپیوترازصالحیت های حرفه ای بیشتری برخورداراندويا به عكس ؟
الف  -صالحیت هاي ورودي
جدول  -242مقایسه میانگین و انحراف معیارنظرات هنرآموزان  6رشته تحصیلي درصالحیت هاي ورودي
رشته
شاخص
میانگین
انحراف معیار

برق

ساختمان

حسابداري

كامپیوتر

امور دامي

امور باغي

54.9

54.95

54.41

55. 2

5 .2

55

.92

4. 1

.11

.11

2.56

2.16

باتوجه به داده های جدول  43و محاسبات مربوط به آزمون در جدول  ، 49چون بالین میالانگین
امتیاز در مقیاس انتخابی هنرآموزان با رشته های تحصیلی گوناگون (  1رشته تخصصالی ) در صهالحیت

هاي ورودي تفاوت معناداری وجود ندارد  .بنابراين می توان گفت كه میزان صالحیت های ورودی هنالر
آموزان به نوع رشته ی تحصیلی (ويا گروه تدريس ) آنان بستگی ندارد .
جدول  -249نتایج آزمون اثرات تحلیل واریانس  6رشته تحصیلي و صالحیت ها ي ورودي
منبع تغیرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

F

معناداري

بین گروهي

15.2

5

.14

1.21

1.95

درون گروهي

14 .66

111

14.19

كل

1442.29

116
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ب -صالحیت هاي عمومي حرفه ي معلمي
جدول  -251مقایسه میانگین وانحراف معیارنظرهنرآموزان  6رشته تحصیلي درصالحیت هاي عمومي
رشته
شاخص
میانگین
انحراف
معیار

برق

ساختمان

حسابداري

كامپیوتر

امور دامي

امور باغي

61.6

61.62

61.69

62.15

59.66

61.66

2.62

4.1

4.69

.21

1.51

1.65

باتوجه به داده های جدول  11و محاسبات مربوط به آزمون در جدول  ، 16چون بالین میالانگین
امتیاز در مقیاس انتخابی هنرآموزان با رشته های تحصیلی گوناگون (  1رشته تخصصالی ) در صهالحیت

هاي عمومي حرفه ي تدریس تفاوت معناداری وجود ندارد  .بنابراين می توان گفت كه میالزان صالالحیت
های ورودی هنر آموزان به نوع رشته ی تحصیلی آنان بستگی ندارد .

جدول  -251نتایج آزمون اثرات تحلیل واریانس  6رشته تحصیلي و صالحیت ها ي عمومي

منبع تغیرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

F

معناداري

بین گروهي

1.21

5

1.51

1.52

1.11

درون گروهي

1 11.12

112

12.25

كل

1 49

111
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ج -صالحیت هاي تخصصي هنرآموزي در حوزه تدریس
جدول  -252مقایسه میانگین و انحراف معیارنظرهنرآموزان  6رشته تحصیلي درصالحیت هاي تخصصي
رشته
شاخص
میانگین
انحراف
معیار

برق

ساختمان

حسابداري

كامپیوتر

امور دامي

161.5

161.41

152.61

155.12

159.66

4.66

1. 9

6.91

5.12

.62

امور باغي
159.
4.15

داده های جدول  1و محاسبات مربوط به آزمون در جدول  1نشان مالی دهالد  ،بالین میالانگین
امتیاز در مقیاس انتخابی هنرآموزان با رشته های تحصیلی گوناگون (  1رشته تخصصی ) در صهالحیت
هاي حرفه اي هنرآموزان در حوزه تدریس تفاوت معناداری وجود دارد  .اين تفاوت بین رشته برق بالا
حسابداری (در سطح  ، )1/116برق با كامپیوتر(در سطح  )1/11و همچنین ساختمان با حسالابداری( در
سطح  )1/116و حسابداری با كامپیوتر (در سطح  )1/11معنی داراست.

جدول  -25نتایج آزمون اثرات تحلیل واریانس  6رشته تحصیلي و صالحیت ها ي تخصصي هنرآموزي
منبع تغیرات

مجموع

درجه آزادي

میانگین مجذورات

F

بین گروهي

1159.11

5

2 1.94

1.65

درون گروهي

161.45

111

1. 1

كل

4221.16

116

مجذورات

معناداري
.111.
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ج -1 -صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان مرتبط با دنیاي كار
جدول  -254مقایسه میانگین و انحراف معیارنظرهنرآموزان 6رشته تحصیلي درصالحیت هاي دنیاي كار
رشته
شاخص
میانگین
انحراف معیار

امور باغي

برق

ساختمان

حسابداري

كامپیوتر

امور دامي

51.5

51.41

54.91

54.4

56.5

56.

.22

.62

.59

.59

2.42

4.41

داده های جدول  7و محاسبات مربوط به آزمون در جدول  3نشان می دهد  ،بین میانگین امتیاز در
مقیاس انتخابی هنرآموزان با رشته های تحصیلی گوناگون (  1رشته تخصصی ) در صالحیت هاي حرفه
اي هنرآموزان در دنیاي كار تفاوت معناداری وجود دارد و اين تفاوت بین دو رشته برق و كالامپیوتر در
سطح  1,11معنادار است.

جدول  -255نتایج آزمون اثرات تحلیل واریانس  6رشته تحصیلي و صالحیت ها ي مرتبط با دنیاي كار
منبع تغیرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

F

معناداري

بین گروهي

111.41

5

5.42

2.22

1.15

درون گروهي

1266.46

111

كل

144 .22

116

12.5
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فصل پنجم – تفسير یافته ها  ،نتایج وپيشنهادها

الف  -تفسير یافته ها
 – 1صالحیت هاي ابراز شده ي هنرآموزان ( سئوال ) 2
در تحلیل آماراستنباطی  ،يكی ازمحدوديت های مقیاس های لیكرت فرد ( مثل نمونه اين تحقیق كه
 1تايی است) اين است كه  :معموالپاسخ دهندگان غیرذينفع ( دراين تحقیق  :هنرجويان = دانش آمالوزان
) بیشتربه انتخاب مقیاس متوسط گرايش دارند  .اين فراگیالران دراعالالم نظردربالاره اكثرصالالحیت هالای
معلمانشان مقیاس متوسط (تاحدودی) را انتخاب كرده اند .
ولی پاسخ دهندگان ذينفع ( دراين تحقیق  :هنرآموزان = معلمان ) كه غالبا در باره دانالش  ،توانالايی
ها  ،نگرش ها و مهارت های ( صالحیت های عمومی وحرفه ای ) خود تعصالب دارنالد  ،كمبالود هالای
خود را ناديده گرفته وبا اينكه بسیاری از آنان در زمینه هايی  ،دانش  ،نگرش و مهارت الزم را ندارند، 6
درپاسخ اين سئوال كه  :درزمینه های مورد نظرتاچه اندازه آگاهی  ،توانايی ويا مهارت دارند  ،به راحتالی
مقیاس های زيادوخیلی زيادراانتخاب كرده اند .
به عنوان مثال  ،دراين تحقیق از هنر آموزان سئوال شده است  ( -14 « :تا چه اندازه از صالحیت )
توانایي استفاده ازتکنیکهاي یاددهي -یادگیري كار بنیاد  ،مشتمل بر تجارب علمي  ،حل مسئله ،
پروژه هاي همیارانه یا گروه بنیاد  ،دروسي كه مستلزم اشکال چند گانه بیان هستند و كار پروژهاي (

برخوردارهستید ) ؟ » بررسی پاسخ ها ( فراوانی های مشاهده شده  ) O:نشان داد  34 :نفر از 6 6
هنرآموز ( حدود  19درصد هنرآموزان ) مقیاس های زياد و خیلی زياد  1 ،درصد مقیاس تاحدودی را
 - 1به استناد اينكه درآن زمینه ها در دوره آموزشی شركت نكرده وتجربه ای در تدريس آن نداشته اند

فصل پنجم – تفسیر يافته ها  ،نتايج وپیشنهاد ها

انتخاب كرده اند وتنها  1نفر (  4درصد هنرآموزان ) مقیاس های كم وخیلی كم را گزيده اند  ،درحالی
كه هیچیك از آنان در دوره ی آموزشی مربوط به اين زمینه شركت نكرده اند ( اصوال دوره ی آموزشی
دراين زمینه تشكیل نشده است ) . 6از طرفی  ،عنوان درس ويژه ای درباره تكنیك های مذكور
وجودنداشته و ندارد  ،كه آنان ناچار به تدريس آن به هنرجويان باشند ؛ از سوی ديگر ،نظر اكثر
هنرجويان  ،كه انتظار می رود از تكنیك های مذكور برخوردار شده باشند (باتوجه به اينكه هنر آموزان
خود اعالم داشته اند كه در مقیاس زياد وخیلی زياد توانايی استفاده از آن تكنیك ها را دارند ) كامال با
نظر معلمانشان مغاير است و آنها مقیاس كم وخیلی كم را درباره اين صالحیت معلمانشان انتخاب كرده
اند  .بنابراين به نظر می رسد مقیاس انتخابی اكثر هنرآموزان (خیلی زياد و زياد) در مقابل آن سئوال
صحیح نبوده است  .مشابه اين مثال می توان به موارد متعدد ديگر نیز اشاره كرد .
محدوديت ديگر در تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آمار استنباطی ( مثال آزمون خی دو كاله
در اين تحقیق وبسیاری ازتحقیقات ازآن بهره گرفته می شود وجزو آزمون های معتبروكارآيی است ) كه
معموالبرای استخراج وتحلیل داده های آن از نرم افزارهای آماری ( مثل  ) spssاستفاده می شود  ،ايالن
است كه  :چون فراوانی های مورد انتظار( )Expectبه طور نظام مند میان مقیاس ها باله طالور مسالاوی
توزيع می شود  .در واقع حد انتظار ويا شانس فراوانی نظرات در هريك از مقیاس های  1گاناله از ابتالدا
يكسان درنظر گرفته می شود و ما نمی توانیم انتظار خود را مثال با اعمال ضريبی به يك يا چند مقیاس ،
داده ها را مهندسی نمايیم .
با اين حال  ،اگر كارفرمای پروژه براساس داليل علمی ومنطقی بخواهد اين توزيع را به جالای پالنج
مقیاس میان سه مقیاس ( كه احتمال تطبیق بیشتری با حقیقت دارد ) توزيع نمايد  ،می توان مقیاس های
مورد نظر را از ابتدا به گونه ای انتخاب كرد كه حد متوسط نداشته باشد ويا گزيناله ای باله نالام « نظالری
ندارم » كه درواقع مشابه گزينه « تاحدودی » و « تقريبا» و « متوسط» است را از میان مقیاس های انالدازه
گیری حذف كند  .دراين صورت به نظر می رسد می توان به نتالايجی دسالت يافالت كاله باله حقیقالت و
واقعیت نزديك تر است .

 - 6رجوع شود به پیوست  -6فهرست دوره هايی كه هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای تهران در 1سال گذشته شركت كرده اند .
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نتايج تجزيه وتحلیل داده ها ی كمی بیانگر اين است كه هنر آموزان تقريبا در تمامی صالحیت های
مورد انتظار ( نیاز ) خود در سه بخش كلی شامل  « :الف  -صالحیتهای ورودی حرفاله هنرآمالوزی ب
 صالحیت های عمومی حرفه معلمی و  ،ج -صالحیت هالای تخصصالی حرفاله هنرآمالوزی درحالوزهتدريس ) و صالحیت های زيرمجموعه ی بندهای الف  ،ب و ج و نیز مهارت های مرتبط با دنیای كار
»  ،مقیاس های زياد وخیلی زياد را انتخاب كرده اند و برهمین اساس مالی تالوان گفالت  :آنهالا خالود را
واجد همه صالحیت های حرفه ای مورد انتظار ( مطلوب ) اعالم كرده اند  .درحالی كه شالواهد خالالف
اين نظر نیز جزو يافته های اين پژوهش است  ،كه در ادامه ارائه شده است .
 –2نظرات هنرجویان درباره صالحیت هاي هنرآموزان ( سئوال هاي

)

بررسی تحلیلی داده های حاصل از اجرای آزمون خی دو  ،درباره نظرات هنرجويان ما را باله سالوی
برداشت های زير هدايت می كند .
براساس داده های اين آزمون  ،فراوانی های ابراز شده اكثرهنرجويان در مقیاس متوسط (تاحدودی)
 %16،صالحیت ها را دربرمی گیرد  ،كه شامل  1صالحیت از مجموعه ی  9صالحیت پیش بینی شده
است  .اين نتیجه حاكی از اين است كه اوال اين اكثريت (  %16صالحیت ها ) خود اكثريت نسبی است
و از درجه بااليی برخوردار نیست  ،دوم – در برابر جايگاه مقیا س های زياد وخیلی زياد كه انتظار مالی
رفت هنرجويان  ،هنرآموزانشان را درچنین جايگاهی اعالم نماينالد  ،ولالی تنهالا  % 1هنرجويالان در 61
صالحیت مقیاس زياد را انتخاب كرده اند و در شرايطی كه كسب اكثر نظرات هنرجويالان در مقیالاس «
تاحدودی » از قوت الزم برخوردار نیست .

 %هنرجويان در  9صالحیت مقیاس كم را به هنرآمالوزان

خود اختصاص داده اند .
البته ممكن است اين سئوال ابهام انگیز در باره ی اظهار نظر هنرجويان مطرح شود  ،كه اصوال آيالا
هنرجويان سال آخر هنر ستان (63ساله ها ) خود صالحیت دارند دربالاره ی صالالحیت هالای حرفاله ای
معلمشان نظر دهند ؟
درپاسخ به اين سئوال می توان گفت  :چون انتظار اين است كه صالحیت های حرفه ی هنرآمالوزی
در كالس درس و كارگاه های دروس عملی بروز و ظهور داشته باشد و جاماله عمالل بپوشالد  ،ازطرفالی
تنها مخاطب اصلی آن هنرجويان هستند كه بايستی از آن صالحیت ها برخوردار شوند  ،درك كنند و باله
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ويژه كارهای عملی درآنه ا نهادينه شود  ،ازسوی ديگر چالون صالالحیت هالای حرفاله ای كاله در قالالب
دروس تخصصی فنی وحرفه ای عینیت يافته وياددهنده و يادگیرنده درتعامل نزديك تا رسیدن يادگیرنده
به اهداف برنامه ی درسی تالش می نمايند  ،موضوع نا آشنای يادگیرندگان نیست  .بنابراين  ،بنظر مالی
رسد هنرجويان درباره ی صالحیت های حرفه ای معلم خود (كه درقالب گويه های آشالنا در پرسشالنامه
قرارگرفته و پرسشگر مطلع برای پاسخ به هرگونه سئوال و رفع هر نوع ابهام از سئواالت حضالور دارد )
می توانند نظر دهند  .البته ممكن است بخشی از صالحیت های حرفه ای هنرآموزان كاله بالالقوه وجالود
دارد ولی به منصه ظهور وبروز نرسالیده باشالد  .درايالن صالورت  ،اگالر در محالدوده ی مقالوالتی كاله در
پرسشنامه آمده باشد  ،می بايست هنرجويان ازآن برخوردار شوند  ،در غیالر ايالن صالورت بالا فقالدان آن
صالحیت تفاوتی ندارد و اگر صالحیت هايی است فراتر از آنچه در پرسشنامه آمده  ،كه در اين صورت
انتظاری برای تحقق آن در كالس وكارگاه درس نیست .
صالحیت هايی كه در بخش نتايج حاصل از نظرات هنرجويان درباره صالالحیت هالای هنرآمالوزان
احصاء شده و به طور معناداری با نظرات هنرآموزان تفاوت دارد  ،نشان می دهالد  ،هنرجويالان آنچاله را
ازآنها در باره معلمشان سئوال شده با دقت به آن توجه كرده اند  ،زيرا حداقل باله مالدت يالك سالال مالی
بايست نمود عینی آن صالحیت ها را در كالس دروس تخصصی وكارگاه دروس عملی حس ولمس می
كردند  ،كه نظرات آنها نیز از همان حس ولمس كردن ها حكايت دارد .
– نظرات هنرجویان درباره توانایي هاي حرفه اي خود ( سئوال )4
 1گروه هنرجويانِ نمونه آماری تحقیق كه شاغل تحصیل در  1رشالته در  64هنرسالتان اسالتان هالای
تهران والبرز  ،براساس برنامه درسی كه درپايه سوم دارند بايستی توانايی انجام  1تا  6فعالیت حرفه ای
را دراين پايه ی تحصیلی كسب كنند ( در رشالته  :بالرق  6فعالیالت  ،سالاختمان  3فعالیالت  ،كالامپیوتر3
فعالیت  ،حسابداری  7فعالیت  ،امور زراعی 3فعالیت و اموردامی  1فعالیت )  .6بدون ترديد كسب اين
توانايی های حرفه ای بايستی از طريق آموخته های هنرستانی و توسالط هنرآمالوزانی كاله بیشالترين
ساعات دروس كارگاهی را با هنرجويان دارند ( نمونه آماری هنرآموزان اين تحقیق ) كسب شود .
 - 1در شرح تفصیلی تجزيه وتحلیل داده ها ( فصل چهارم در پاسخ به سئوال  4عناوين همه ی اين  43فعالیت با جداول آماری حاصل از آزمون
خی در  43جدول آمده است
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داده های حاصل از آزمون مجذوركای ( خی دو ) نشان می دهد  ،بنا به نظرهنرجويان  ،آنها بخش
قابل توجهی از اين فعالیت ها را در سطح مطلوب ( زياد وخیلی زياد ) كسب نكرده اند  .نتیجه آزمون
آماری مربوط به  6فعالیت حرفه ای هنرجويان رشته برق به عنوان نمونه به شرح زير است :
در  1مورد توانايی های حرفه ای را در سطح زياد وخیلی زيا د كسب كرده اند و در  7مورد زير
اين توانايی ها را درحد كم يا متوسط كسب كرده اند :
در رشته برق  7 :فعالیت شامل  :اجرای سیم كشی ساختمان های كوچك و باز پیچی ترانسفور
ماتورهای كوچك ( درحد كم )  ،سرويس و رفع عیب های ساده لوازم خانگی برقی  ،باز پیچی
موتورهای الكتريكی سه فاز  ،ترسیم مدارهای الكتريكی گوناگون برروی پالن ساختمان با استفاده از نرم
افزار مربوط  ،نصب وعیب يابی كنتور ،تحلیل مسايل ساده ماشین های الكتريكی ( درحد متوسط ) 1 ،
فعالیت باقیمانده از  6فعالیت درحد زيادوخیلی زياد كسب شده است .
هرچند ممكن است عوامل گوناگونی در اين نتايج نقش داشته باشند  ،ولی به نظر می رسد مهم
ترين عامل تأثیر گذار در اين زمینه هنرآموزان دروس كارگاهی آن پايه هستند  .بدون ترديد بايد گفت :
هنرآموزانی كه دارای صالحیت های حرفه ای مورد انتظارهستند اجازه نمی دهند هنرجويانشان بدون
كسب توانايی های حرفه ای (به ويژه درحد زياد ويا خیلی زياد ) هنرستان را ترك كنند. 6
 – 4عوامل مؤثر درتوانایي هاي حرفه اي هنرجویان ( سئوال )5
درسئوال  -1از میان سه عامل و يك عامل جايگزين ( آلترناتیو ) درپی دستیابی به عاملی بوديم كه
بیش از عوامل ديگر در كسب توانايی های حرفه ای هنرجويان تأثیر داشته است ؛ جايگاه اين عوامل
ازنظر  41هنرجو در  1رشته عبارتست از :
 - 1هنرآموز دروس تخصصي وكارگاهي  :تاحدودی مؤثر
- 2عالقه و پشتکار شخصي خود  :تاحدودی مؤثر
 تأثیر كارهاي عملي شخصي خارج از هنرستان  :زياد مؤثر - 4هیچیک از سه عامل قبلي  :نتیجه معنادار نیست
 - 6الزم است اين نكته يادآوری شود كه پرسشنامه های اين تحقیق  ،پس از امتحانات خردادماه  6 39توسط هنرجويان پاسخ داده شده است.
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در حالی كه انتظار اين است  :هرچند هنرجويان از محیط های كار خارج از آموزش بیشتر ياد می
گیرند ولی همه می دانیم كه بازار كار وسیعی حتی برای كارگران ماهر ونیمه ماهر و تكنسین نداريم ،
چگونه انتظار داريم هنرجويی كه هنوز ديپلم خود را نگرفته جذب كار شود  .مگر اينكه هنرجويان از
سئوال  ،استنباط ديگری داشته اند و محیط های كار خارج از آموزش را فرضی در آينده تلقی كرده
باشند  ،كه دراين صورت نشان می دهد سئوال ( علی رغم همه تمهیدات اجرا شده ) از روايی الزم
برخوردار نبوده است .
عجیب تر اينكه هنرجويان در پاسخ به گزينه چهارم (هیچكدام) آنقدر ترديد داشته اند كه 647
نفراز  41نفر مقیاس های موافقت با خیلی زياد ( 64نفر)  ،زياد(  1نفر) و تاحدودی ( 31نفر) را برای
اين گزينه انتخاب كرده اند وتنها به خاطر  9نفر كه مقیاس كم را انتخاب كرده اند سبب ايجاد نزديكی
به فراوانی  31و فراوانی های مورد انتظار شده و خی دو به مقدار كوچك

كاهش يافته و درنتیجه

معنادار نشده است .
با اين تفسیر سئوال ما اين است كه چرا نبايد هنرآموز بیشترين نقش را داشته باشد؟ پرداختن به اين
سئوال از اين جهت مهم است  ،كه به عنوان هدف مد نظر قرار گیرد و برای رسیدن به آن برنامه ريزی
شود .
 –1مقایسه نظرات هنرآموزان وهنرجویان درباره صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان (سئوال . )6
يكی از مهم ترين يافته ی اين تحقیق داده های آزمون كای دو (خی دو ) در مقايسه نظرات
دوگروه نمونه آماری ( هنرآموزان و هنرجويان ) است  ،كه در سطح  1/116بدون استثنا در همه ی 4
سئوال تفاوت ها معنی دار است و به روشنی نشان می دهد نظرات دو گروه در همه گزينه ها مستقل از
يكديگراند .
ازآنجا كه همه مساعی الزم به كار گرفته شد كه تا آنجا كه ممكن است متغیر های مزاحم در اين
نظرسنجی ها حذف شوند  ،لذا مهم ترين كار برای جلوگیری از خدشه هنگام گردآوری داده ها اين بود
كه هنرجويانی برای پاسخ گويی انتخاب شوند كه ضمن اينكه سوگیری ( اعم از مثبت يا منفی ) نسبت
به هنرآموزانشان نداشته باشند  ،پر كردن پرسشنامه را جدی بگیرند و دركمال صداقت بدون هرگونه
مالحظه ای پاسخ صحیح بدهند .
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بنابراين انتخاب هدفمند هنرجويان درهمین راستا بود  .لذا از مديريت هنرستان ها خواسته شد 1
نفر رتبه اول در درس و اخالق را از هركالس انتخاب و برای پر كردن پرسشنامه ها به پرسشگران
معرفی نمايند . 6با توجه به تجارب قبلی  ،هنرجويانی كه در درس واخالق ممتاز هستند معموال از
حوصله  ،دقت  ،تعهد  ،مسئولیت و صداقت بیشتری برخوردارند و كمتر اتفاق می افتد اين گروه در
برابر اموری كه مسئوالن مدرسه از آنها درخواست همكاری نمايند سهل انگاری و بی تفاوتی از خود
نشان دهند .
البته هنرجويان بخاطرحرمت شاگردی  ،بازهم مالحظه كرده اند و بیشترين پاسخ ها را در مقیاس
متوسط ( تاحدودی ) انتخاب كرده اند و علت اصلی معنی داری تفاوت نظرات دوگروه  ،تمركز غیر
متعارف پاسخ های هنرآموزان در مقیاس های خیلی زياد و زياد است .
بنظر می رسد به جز تعدادی  ،اكثر هنرآموزان در پاسخ به سنواالت پرسشنامه ضمن اينكه از اعتماد
به نفس بااليی برخوردار بوده اند با نگرانی وتوهم از ضعیف جلوه كردن  ،با كم دقتی  ،دربرابر همه
صالحیت ها  ،تنها مقیاس های زياد وخیلی زياد را انتخاب كرده اند  ،درحالی كه بسیاری از صالحیت
های مورد انتظار گنجانده شده درپرسشنامه نیاز به گذراندن دوره های آموزشی طوالنی مدت دارد
واغلب هنرآموزان درچنین دوره هايی شركت نكرده اند .
نتیجه گیري كلي
همانگونه كه از نتايج مقايسه نظرات دو گروه هنرآموزان و هنرجويان بر می آيد  ،در كلیه موارد
ابراز شده دو گروه نسبت به برخورداری هنرآموزان از صالحیت های حرفه ای  ،نظر متفاوتی داشته انالد
و تقريبا در اكثر موارد هنرآموزان ابراز داشته اند كه از صالحیت های حرفه ای در مقیاس زياد برخوردار
ند  ،در حالی كه هنر جويان ابراز داشته اند كه هنرآموزان ازصالحیت حرفه ای درمقیاس كم ويا متوسط
( تاحدودی ) برخوردارهستند  .اين آزمون در اغلب موارد  ،نظرات هنرجويان را به دلیالل تالأثیر بیشالتر
داده های آماری محور تحلیل قرار داده است.

 - 6دراين باره از يك هفته قبل با مديران مربوط هماهنگی به عمل آمد و يك روز قبل نیز يادآوری شد .
 -فهرست دوره های آموزش ضمن خدمتی كه هنرآموزان در  1سال گذشته گذرانده ا ند جزو ضمائم گزارش ارائه شده است .
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 – 1مقایسه نظرات هنرآموزان شاغل درمناطق مختلف ( برخوردار  ،متوسط  ،صعیف) (سئوال . )1
ظاهرا چنین به نظر می رسد كه منطقه محل خدمت در دانش ونگرش ومهارت های افراد  « ،كه
بعضا اين سه مقوله را مشخصه های سطح دانايی و يا صالحیت های حرفه ای افراد توصیف كرده اند »
تأثیر گذار است  ،آزمون كروسكال والیس می تواند استقالل يا وابستگی بین گروهی دو ياچند متغیر را
بما نشان دهد  .آيا افرادی كه در مناطق برخوردار كار و زندگی می كنند نسبت به آنها كه در مناطق
متوسط يا ضعیف هستند از نظر صالحیت های حرفه ای تفاوت دارند ؟ و آيا اين تفاوت معنی دار
است  .به نظر می رسد علم ومنطق ما را به سوی پاسخ بلی هدايت می كند  ،البته اين نكته را بايد مد
نظر داشت كه هرچند تهران جزو كالن شهر های جهان است  ،ولی واقعیت اين است كه به جز كمی
لوكس تر بودن ساختمان شركت ها و منازل و مغازه ها و هوای مساعدتر باالی شهر تهران نسبت به پايین
آن  ،ديگر چه مزايايی در باال وپايین است كه انتظار داريم اين تفاوت ناچیز حتی در صالحیت های
معلمان نیز مشاهده شود  .با اين حال آزمون كار خود را به خوبی انجام داده و مشخص كرده است كه در
دو گروه صالحیت ها ( ورودی وعمومی ) تفاوت ها معنی دار نیست ولی در گروه صالحیت های
تخصصی حوزه ندريس به ترتیب هنرآموزان مناطق برخوردار بیش از هنرآموزان مناطق متوسط و هنر
آموزان مناطق متوسط بیش ازمناطق ضعیف از مقیاس های خیلی زياد وزياد برای نشان دادن قوت
صالحیت های خود استفاده كرده اند  .در مورد مهارت های دنیای كار نیز نتیجه ی مشابه ای به دست
آمده است .
 –1مقایسه نظرات هنرآموزان شاغل در رشته هاي تحصیلي مختلف ( سئوال . )2
مقايسه هنرآموزانی كه در رشته های گوناگون تدريس می كنند  ،اين تبادر ذهنی را ايجاد می كند كه
صالحیت ها براساس تخصص در رشته تنظیم شده است درحالی كه صالحیت های حرفه ای مورد نیاز
ارائه شده در پر سشنامه اگر بعضا تخصصی است  ،مربوط به تخصص رشته ای نیست بلكه اين
صالحیت ها از جنبه تدريس تخصصی است  .بنابراين انتظار نمی رود تفاوت میانگین امتیازات كسب
شده در اثر انتخاب هنرآموزان معنی دار باشد ؛ هرچند كه اطالعات ويژگی های كلی فردی هنرآموزان
نشان می دهد كه حدود 4درصدآنها مدارك غیردبیری دارندوبه اندازه  71درصدِاكثريت از صالحیت
های تخصصی تدريس درسطح باالبرخوردار نیستند  ،با اين حال هنرآموزان هرمقیاسی راكه بخواهند
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انتخاب می كنند و احتمال دارد آنها كه از اين نوع تخصص بهره كافی نداشته باشند مقیاس برخورداری
خیلی زياد را انتخاب نمايند و هنرآموزی كه در اين زمینه تخصص دارد چون به گستردگی آنچه نمی
داند واقف است مقیاس متوسط ( تاحدودی ) را انتخاب می كند  .بديهی است اينگونه تفسیر كردن در
واقع ايجاد در داده های گردآوری شده شبهه ی كم اعتباری ويا حتی بی اعتباری می كند  ،ولی ما از
طرق ديگر پی به واقعیت برده ايم  ،زيرا نظر هنرجويان بسیاری از ابهامات را رفع كرد  ،حتی مهم تراز
آن عوامل تأثیر گذار در توانايی حرفه ای هنرجويان بود كه نقش هنرآموزان را نه خیلی زياد ونه زياد
بلكه در حد متوسط ارزيابی كرد  .مقايسه نظرات دوگروه اصلی نمونه آماری (هنرآموزان وهنرجويان)به
طور آشكاری ازطريق ضريب استقالل نظرات دوگروه به طور بارزی ازواقعی نبودن فراوانی های گسترده
نظرات هنرآموزان درمقیاس های خیلی زيادوزيادحكايت دارد  .بنابراين ما ازقدرت مقايسه میانگین
امتیازات نظرات درآزمون تحلیل واريانس چند متغیره استفاده می كنیم  .زيرا اين آزمون در اين زمینه ما
را ياری می دهد .
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ب -نتایج تحقيق
ب –  -1نتایج حاصل از بررسی داده های كيفی

 -1ارائه الگوي جدید درآموزش فني وحرفه اي كشور

براساس وابستگی نوع و ماهیت صالحیت های حرفه ای هنرآموزان به الگوی نظری آموزش فنی
وحرفه ای  ،اين مطالعه الگوی دوگانه ( عام گرايی 1در كنار حرفه ای گرايی ) را پیشنهاد ومبنای
بررسی خود قرارداد .
الگوی عام گرايی عالوه بر دو شاخه ی موجود فنی وحرفه ای و كاردانش درقالب شاخه ی
جديدی با عنوان  « :آموزش فني وحرفه اي پایه » در دبیرستان ها كنار سه شاخه ی نظری موجود
بركسب شايستگی های پايه ( محوری) در آموزش فنی وحرفه ای ومديريت و نوآوری درمناسبات
بازاركار حرفه های كوچك تأكید دارد. 4
عالوه براين  ،با توجه به تأكید سند تحول بنیادين آموزش وپرورش بر رويكرد مهارت محوری در
دوره ی ابتدايی و متوسطه ی نظری  ،ضرورت تربیت سه گروه معلم  ،كه يكی برصالحیت های پايه
عمومی ( ابتدايی ) و صالحیت های پايه غیرفنی ( متوسطه نظری ) و دومی بر صالحیت های پايه فنی (
ويژه شاخه جديد آموزش فنی وحرفه ای پايه ) آنان بايستی تأكید شود  .گروه سوم هنرآموزان كنونی
هستندكه الزم است برای آنها صالحیت های پايه پیشرفته فنی درنظرگرفته شود .
 -2ساخت  11تعریف كلیدي جدید به شرح زير :
• صالحیت هاي حرفه اي فرد  « :صالحیت های حرفه ای فرد  ،مجموعه ی تركیب يافته از
دانش  ،ارزش  ،نگرش  ،ويژگی ها  ،توانايی ها  ،قابلیت ها و مهارت های فرد است كه در عمل به
وظايف و فعالیت های روزآمد يك حرفه ی معین درحد رضايت بخش به منصه ظهور وبروز رسیده ،

1

- Generalism
- Vocationalism
 رويكردهای نوين آموزش فنی وحرفه ای در جهان و شرايط زمانی چالش برانگیز میان طرفداران عام گرايی و حرفه ای گرايی در كشورمان ،سبب انتخاب اين فرض گرديد  .با اين توضیح كه صالحیت های حرفه ای برای هنرآمورالگوی حرفه ای گرايی – مهارت محور در نظر گرفته
می شود كه واجد صالحیت های حرفه ای هنرآموز الگوی عام گرا نیز هست  .برای اطالع بیشتر به صص  1تا
4

گزارش تحقیق رجوع شود .

 -البته اگر در طراحی جديد دوره ی متوسطه ی نظری جهت گیری به سمت حذف شاخه ها و مبتنی برساختارسه وجهی برنامه درسی

ورويكردتخصصی نرم ( مطابق آنچه كه در سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی (سند مشهد مقدس ) آمده عمل شود  ،شاخه ی آموزش فنی و
حرفه ای پايه نیز حذف ومحتوای آموزشی جديد ومتفاوت درقالب دروسی كه هدف تربیت دستیار مديريت بازاركارايجاب می كند ارائه خواهد
شد .
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توسط مرجع صالحیت دار تأيید شده وگواهینامه صالحیت حرفه ای در حرفه ی معین برای مدت معین
برای آن فرد صادر شده است » .
• تفاوت مفهومي صالحیت وشایستگي « :شایستگي» ویژگي هايِ بالفعلِ رضایتبخش و «صالحیت»

ویژگي هايِ بالفعلِ تأیید شده افراد را توصیف مي كند  .1به عبارت ديگر فردِ واجدِ شايستگی هنوز
گواهی نامه صالحیت دريافت نكرده  ،درحالیكه فرد با صالحیت دارای گواهینامه صالحیت حرفه ای
است  .بنابراين  ،شايستگی حرفه ای مقدمه ی كسب صالحیت حرفه ای است .
• صالحیت هاي حرفه اي هنرآموز هنرستان فني وحرفه اي در ایران  :مجموعه ی تركیب يافته از
دانش  ،ارزش  ،نگرش  ،ويژگی ها  ،توانايی ها  ،قابلیت ها  ،مهارت های تدريس و مهارت های مربوط
به رشته ی تخصصی هنرآموز است كه در عمل به وظايف و فعالیت های روزآمد حرفه ی هنرآموزی
درحد رضايت بخش به منصه ظهور وبروز رسیده  ،توسط مرجع صالحیت دار تأيید شده وگواهینامه
صالحیت حرفه ای در حرفه ی هنرآموزی برای مدت معین برای آن هنرآموز صادر شده است » .
تعریف « آموزش فني وحرفه اي پایه »  :عنوان شاخه ی جديد (پیشنهادی اين تحقیق) است كه
در دوره متوسطه نظری ايجاد می شود و برنامه درسی آن برشايستگی های مديريت ونوآوری در بازاركار
حرف كوچك تأكید دارد .
تعریف دستیار مهندس (كارشناس) درجه دو  :عنوان حرفه ای جديد ی برای فارغ التحصیالن
هنرستان های فنی وحرفه ای است كه پیشنهاد می شود در گواهینامه تحصیلی آنان درج شود .

 - 6در منابع متعدد به ويژه فرهنگنامه ها معادل انگلیسی صالحیت  Competency :و معادل انگلیسی شايستگی  Competence :آمده است  .اين
تعريف درواقع از مقايسه مفهومی دو واژه انگلیسی  Competencyو  Qualificationو با استفاده از مفهوم تعريف سانجی  ،سیما ( ) 117استنباط
وساخته شده است .
 می توان گفت شخصی كه دارای صالحیت حرفه ای است  ،به مصداق چوصدآيد نودهم پیش ماست  ،اين شخص واجد شايستگی حرفه اینیزهست .
 به عنوان مثال  :معلمی كه از سالمت جسمانی و روانی برخوردار است ؛ دانش رشته تدريس را دارد ( دارای مدرك لیسانس دبیری مكانیكاست)  ،نگرش و مهارت الزم برای تدريس به هنرجويان رشته مكانیك هنرستان را دردوره های آموزشی كسب كرده است ( دارای گواهینامه
گذراندن دوره آموزشی و تمرين دبیری است ) و در هنرستان مشغول تدريس شده است  .چنین معلمی شايستگی حرفه ای الزم برای استخدام به
عنوان هنرآموز آزمايشی هنرستان را دارد ؛ ولی برای كسب صالحیت های حرفه ای و استخدام رسمی بايستی به مدت دوسال عمل تدريس را
انجام دهد و پس از بررسی وارزشیابی همه جانبه بازرسان آموزشی وفنی وتأيید صالحیت های حرفه ای وی (كه منجر به صدورحكم استخدام
رسمی او می شود و اين حكم به منزله گواهینامه صالحیت حرفه ای اوست ) ؛ می توان گفت كه او هنرآموز واجد صالحیت حرفه ای است و به
عبارت بهتر او واجد « صالحیت حرفه هنرآموزی » است .

فصل پنجم – تفسیر يافته ها  ،نتايج وپیشنهاد ها

تعریف دستیار مهندس (كارشناس ) درجه یک  :عنوان حرفه ای جديد ی برای فارغ التحصیالن
دوره های دوساله آموزشكده ها ی فنی وحرفه ای است كه پیشنهاد می شود در گواهینامه تحصیلی آنان
درج شود .
تعریف دستیار مدیریت بازاركار (كارشناس ) درجه دو  :عنوان حرفه ای جديد ی برای فارغ
التحصیالن دوره متوسطه نظری شاخه ی جديد آموزش فنی وحرفه ای پايه است .
 اولین گروه بندي صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان هنرستان ها در این تحقیق -1صالحیت هاي ورودي  :صالحیت هايی است كه هنرآموز هنرستان فنی وحرفه ای قبل ازشروع كاررسمی ( پیمانی ويا قراردادی و حق التدريسی ) در هنرستان  ،بايستی واجد آن باشد.
 -2صالحیت هاي عمومي حرفه ي معلمي  :صالحیت هايی است كه همه معلمان ( درهمهدوره های تحصیلی ) منجمله هنرآموزان هنرستان ها ی فنی وحرفه ای واجد آن هستند .
  -صالحیت هاي تخصصي حرفه ي هنرآموزي (در حوزه تدریس)  :صالحیت هايی است كههنرآموز هنرستان با استفاده از دانش  ،مهارت و نگرش مكتسبه از رشته تخصصی خود و ويژگی های
روزآمد دنیای كار در حرف مرتبط با رشته تخصصی اش  ،موفق به دريافت گواهینامه صالحیت
تخصصی دررشته مربوط شده و هنرجويان را برای كسب صالحیت های حرفه ای مورد نیاز حرفه ي «
دستیارمهندس درجه دو برای رشته های صنعت وكشاورزی و دستیار كارشناس درجه دو برای رشته
های خدمات » در رشته مربوط آماده نمايد.
 -4تهیه وتدوین چهارنوع پیشینه ي تاریخي اجمالي جدید
-6-4كندوكاوی اجمالی در آغاز آموزش فنی وحرفه ای درجهان
 - -4پیشینه تاريخی اجمالی تربیت معلمان فنی وحرفه ای درايران
 - -4پیشینه اجمالی صالحیت ها در جهان
 -4-4پیشینه اجمالی تدوين صالحیتهای حرفه معلمی در ايران

 - 6اين گروه بندی از نتايج بررسی در مفهوم صالحیت وشايستگی وانواع گروه بندی صالحیت ها ساخته شده است  .اجزاء آن با بعضی اجزاء و
مفاهیم در تعاريف مك كاسلین و پاركس (  ، ) 11بروجیا واستاوروس(  ) 11ويجل  ،مولدر و كالینز ( ، ) 111سانجی (  ، ) 111ديتريش (
 ،) 119تیموری (  ، )6 33دفتر برنامه ريزی وتألیف كتاب های درسی ( )6 31و سند تحول راهبردی ( )6 91همخوانی دارد .
 عنوان حرفه دستیار مهندس (كارشناس) درجه دو به عنوان معادل فارسی شده ی تكنسین درجه دو برای اولین بار دراين تحقیق پیشنهاد شدهاست .
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 -5صالحیت هاي حرفه اي مورد نیاز (انتظار) هنر آموزان
ويراست اول اين صالحیت ها ازطريق ادبیات تحقیق ( پیشینه نظری و پیشینه پژوهشی) به دست
آمد و در قالب ابزار گردآوری داده ها با طبقه بندی  1تايی لیكرت قرارگرفت و پس از سنجش پايايی (
ثبات ) و بررسی اعتبار ( روايی ) محتوايی آن 1توسط متخصصان وكارشناسان گروه پژوهشی فنی
وحرفه ای وكارشناسان منتخب برنامه ريزی درسی و نیز با اعمال نظرات نمونه آزمايشی از دوگروه
اصلی جامعه آماری  ،اصالح وتكمیل شد و به ويراست دوم تبديل و در قالب دوپرسشنامه ( هنرآموز
وهنرجو ) به عنوان صالحیت های حرفه ای مورد انتظار هنرآموزان برای نظرسنجی از مخاطبان اصلی در
اختیار هنرآموزان وهنرجويان نمونه ی آماری تحقیق قرار گرفت  .خالصه ی عناوين اصلی وفرعی اين
دو پرسشنامه به شرح جداول زير است :
جدول -12فراواني وتوزیع سؤاالت پرسشنامه هنرآموزان درسه گروه بندي اصلي وزیرگروه هاي فرعي
ردیف
1

گروه بندي اصلي
صالحیت ها

عناوین فرعي زیر گروه صالحیت هاي كلي

صالحیت هاي

اطالعات فردی  /مدرك ورشته تحصیلی  /دوره های آموزشی  /میزان تسلط به دروس

ورودي هنرآموز

و مشاغل /آشنايی با  :ويژگی های هنرجو /آف ح /استانداردهای مهارت

تعداد
سؤال
12

درك وكاربرد دانش روان شناسی  ،مبانی و اصول برنامه درسی  /توجه به عناصر
2

صالحیت هاي

يادگیری  /توانايی طراحی  ،تولید وكاربرددررسانه ها  /رويكردهای نوين  /كشف انگیزه

عمومي

ها  /دانش روز  /مهارت های محوری  /شايستگی های محوری سند چشم انداز 6414

حرفه معلمي

/مهارت های عملی  /مهارت در فناوری آموزشی  /صالحیت های حین تدريس /

2

صالحیت های پايه در / ITصالحیت ها در حوزه سنجش
صالحیت هاي
تخصصي حرفه
هنرآموزي
پیشنهادها

صالحیت های حرفه ای تدريس در رشته ی شغلی /اخالق حرفه ای  /صالحیت های
كلیدی  /صالحیت های مديريتی  /صالحیت های مرتبط با دنیای كار
برای  :مراكز تربیت دبیر فنی وحرفه ای  /معلمان فنی وحرفه ای  /پیشنهادهای اجرايی
جمع سئواالت ( ، )74جمع پیشنهادها ( ) = 91

 - 6برای كسب اطالع بیشتر به فصل سوم گزارش رجوع شود .
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جدول  -1فراواني و توزیع سؤاالت پرسشنامه هنرجویان در  5گروه بندي اصلي و زیرگروه هاي فرعي
ردیف

1

گروه بندي اصلي
صالحیت ها

صالحیت هاي

میزان تسلط بر مشاغل و حرف مرتبط با موضوع درس  /آگاهی هنر آموز

ورودي هنرآموز

نسبت به دنیای كار

صالحیت هاي

2

عناوین فرعي زیر گروه صالحیت هاي كلي

عمومي
حرفه معلمي

های محوری  /شايستگی های محوری سند چشم انداز / 6414مهارت های
عملی  /مهارت در فناوری آموزشی  /صالحیت های حین تدريس /

2

12

صالحیت های پايه در / ITصالحیت ها در حوزه سنجش

صالحیت هاي
تخصصي

صالحیت های كلیدی  /صالحیت های مديريتی  /صالحیت های مرتبط با

حرفه هنرآموزي

دنیای كار

نقش دبیر دروس

میزان نقش دبیر دروس تخصصی وكارگاهی در توانايی هنرجو  /میزان

 4تخصصي وكارگاهي عالقه وپشتكار خود هنرجو  /كارهای عملی خارج هنرستان  /هیچكدام در

5

سؤال

توجه به عناصر يادگیری  /رويكردهای نوين  /كشف انگیزه ها  /مهارت

صالحیت های حرفه ای تدريس در رشته ی شغلی /اخالق حرفه ای /

در توانایي هنرجو

تعداد

19

4

ايجادتوانايی هنرجونقش نداشته است .

فعالیت هاي حرفه

در رشته های مختلف متفاوت است ( میانگین تعداد سئواالت محاسبه شده

اي هنرجویان

در جمع كل ) 9

 9سئوال مربوط به هنرآموزان  9،سئوال(میانگین 1و  )6مربوط به توانايی حرفه ای خودو 4سئوال نقش دبیرجمع كل

6تا12
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ب – -2نتایج حاصل از بررسی داده های كمی

 -1صالحیت هاي حرفه اي ابراز شده هنر آموزان ( سئوال )
 -1-1از نظر هنرآموزان

داده های آزمون خی دو نشان می دهد هنرآموزان میزان برخوداری خود را از  9صالحیت (6 /4
 ) %از  17صالحیت در حد خیلی زياد  ،میزان برخوداری خود را از  11صالحیت ( )% 3 /1درحد زياد
و میزان برخوداری خود را از صالحیت (  )%در حد متوسط اعالم كرده اند .
دو صالحیت  :توانایي یادگیري مادام العمر و آشنایي با زبان فني تخصصي از مجموعه صالحیت
های كلیدی (ذيل بند ج -صالحیت های تخصصی هنرآموزان درحوزه تدريس) جزء مواردی بودند كه
اكثرهنرآموزان میزان صالحیت خود را در اين دو مورد در مقیاس های « كم و يا تا حدودی » اعالم
كرده اند كه آزمون با توجه به پايین بودن مقدار خی دو و پراكندگی نظرات هنرآموزان ونزديك بودن
فراوانی های ابراز شده به يكديگر آنها را معنی دار ندانسته و به تعبیر ديگر در اين دو مقوله نمی توان
گفت  :صالحیت های آنان در كدام مقیاس قرار دارد  .به نظر می رسد می توان گفت  :هنرآموزان برای
كسب صالحیت های بیشتر دراين دو مورد نیاز به طی دوره آموزشی دارند. 6
همچنین  ،هنرآموزان از

پیشنهاد ارائه شده در پرسشنامه  ،در سه گروه ( د -پیشنهادهايی برای

مراكز تربیت دبیر فنی وحرفه ای ه -پیشنهادهايی كه براساس آن معلمان فنی وحرفه ای بايستی دردوره
های تربیت دبیر صالحیت های ويژه ای را كسب نمايند و بند واو – پیشنهاد اجرايی برای ارتقاء
صالحیت های حرفه ای معلمان)استقبال كرده اندو براساس نتیجه آزمون درباره معنی داری تفاوت های
ابراز شده ومورد انتظار  ،با 67مورد درمقیاس خیلی زياد و با  1مورد درمقیاس زياد موافقت كرده اند .
 -2نظرات هنرجویان درباره  9صالحیت حرفه اي هنرآموزان خود ( سئوال هاي )
 -6برخورداری هنرآموزان از 61صالحیت (درحد زیاد ) .  -برخورداری هنرآموزان از  1صالحیت (درحد متوسط) . – برخورداری هنرآموزان از  9صالحیت (درحد كم ).نوع صالحیت هايی كه هنرآموزان  ،از هنرجويان مقیاس « كم » را كسب كرده اند به شرح زير است :
-1

نكته مهم تر اين است كه  :در نظرسنجی كه از هنر جويان درباره صالحیت های هنرآموزان ( معلمانشان ) به عمل آمده و در بخش دوم تجزيه

وتحلیل داده های كمی ارائه شده ؛ و تفسیر و نتايج آن درادامه خواهد آمد ،نتايج كامال متفاوتی نسبت به نظرات هنر آموزان به دست آمده است .
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  -6-ارزشگذاری ها و داوری های درست وعادالنه  - -حسن خلق و رفتار جدی  ،موءدبانه و احترام آمیز با ديگران به ويژه با هنرجويان  - -تربیت فراگیرندگان به عنوان يك يادگیرنده مادام العمر  -4-توانايی ايفای نقش ها مثل  :كارگرفنی  ،روانشناس  ،مدير كارگاه  ،يك متخصص و فردآگاه دررشته .
  -1-مهارت های ادراكی شامل  :مهارت وتوانايی درك پیچیدگی محیط كار  ،تشخیصموقعیت  ،جايگاه وعملكرد خود .
  -1-توانايی استفاده ازتكنیكهای ياددهی -يادگیری كار بنیاد  ،مشتمل بر تجارب علمی  ،حلمسئله  ،پروژه های همیارانه يا گروه بنیاد  ،دروسی كه مستلزم اشكال چند گانه بیان هستند  ،و كار
پروژهای
  -7-توانايی آماده كردن هنرجويان برای ورود به بازار كاروموفقیت درآن  -3-برخورداری از آموزشی هدفمند و مبتنی بر مسائل دنیای كار  -9-توانايی پرورش مهارت ها ی حرفه ای هنرجوياناكثرموارد فوق عوامل زيرمجموعه صالحیت های مرتبط با دنیای كار می باشد ؛ كه از نوع مقیاسی
كه هنرجويان انتخاب كرده اند  ،نشان می دهد آنها هنر آموزان را در اين صالحیت ها خیلی ضعیف
ارزيابی كرده اند  .همچنین  ،از مجموع  9صالحیت مورد انتظار هنرآموزان 1صالحیت را اكثرا با
مقیاس« تاحدودی » كه دربرابر زياد وخیلی زياد مقیاس ضعیفی محسوب می شود ارزيابی كرده اند .
برای دستیابی به نتايج تفصیلی درباره ی هريك از  9صالحیت حرفه ای هنرآموزان به فصل
چهارم  ،پاسخ سئوال مراجعه شود .
 نظرات هنرجویان درباره توانایي هاي حرفه اي خود ( سئوال )4در رشته برق  7 :فعالیت شامل  :اجرای سیم كشی ساختمان های كوچك و باز پیچی ترانسفور
ماتورهای كوچك ( درحد كم )  ،سرويس و رفع عیب های ساده لوازم خانگی برقی  ،باز پیچی
م وتورهای الكتريكی سه فاز  ،ترسیم مدارهای الكتريكی گوناگون برروی پالن ساختمان با استفاده از نرم
افزار مربوط  ،نصب وعیب يابی كنتور ،تحلیل مسايل ساده ماشین های الكتريكی ( درحد متوسط ) 1 ،
فعالیت باقیمانده از  6فعالیت درحد زيادوخیلی زياد كسب شده است  .به عبارت ديگر هنرجويان
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رشته ی برق اكثر توانايی های خود (  7فعالیت از  ) 6را در سطح متوسط ويا ضعیف كسب می كنند .
دراين زمینه هنر آموزانی كه اين دروس كارگاهی را ارائه می دهند مسئول هستند .
 – 4عوامل مؤثر درتوانایي هاي حرفه اي هنرجویان ( سئوال )5
جمع بندی داده های حاصل ازنظر  41هنرجو در  1رشته در باره عوامل عوامل مؤثر درتوانايی
های حرفه ای خودشان نشان می دهد :
 - 1هنرآموز دروس تخصصي وكارگاهي  :تاحدودی مؤثر بوده
 - 2عالقه و پشتکار شخصي خود  :تاحدودی مؤثر
 تأثیر كارهاي عملي شخصي خارج از هنرستان  :درحد زياد مؤثر4

 -هیچیک از سه عامل قبلي  :نتیجه معنادار نیست

اين داده ها مجددا تأيید می كند كه هنرآموزان در انتخاب مقیاس هالای صالالحیت هالای حرفاله ای
خود اغراق كرده اند  .زيرا اوال بنا برنظر هنرجويان  ،هنرآمالوز ان در دروس تخصصالی وكارگالاهی آنالان
نقش زياد ی ندارند  ،از طرفی ايده آل فرضی خود را دراين آشفته بازار اشتغال وبیكاری به تأثیر كارهای
عملی شخصی خارج مدرسه امید بسته اند  .حتی به آنجا رسیده اند كه اكثريت قابل توجهی گزيناله  4را
انتخاب كرده اند ولي چون فراوانی های زياد ومتراكم نزديك به هم سبب معنالادار نشالدن تفالاوت آنهالا
شده است  ،ما اين مقیاس را كنار گذاشته و سراغ بقیه مقیاس ها رفته ايم .
 –1مقایسه نظرات هنرآموزان وهنرجویان درباره صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان (سئوال . )6
هرچند در تصمیم گیری ها تنها بريافته های حاصل از نظردانش آموزان ( اينجا هنرجويان ) اكتفا
نمی شود ولی ما دراين تحقیق تنها به نظر هنرجو درباره ی صالحیت های هنرآموزان اكتفا نكرديم ،
بلكه از آنها در باره توانايی های حرفه ای مكتسبه از طريق آموخته های هنرستانی نیز سئوال كرديم كه
اين داده ها نیز نظرات قبلی هنرجويان درباره صالحیت های حرفه ای معلمان را تأيید كرد  .همچنین
مجددا درباره عوامل تأثیر گذار برتوانايی های حرفه ای شان سئوال كرديم  ،نتیجه بازهم تأيید كننده
همان جايگاه صالحیت های معلمان بود بنابراين ديگر نمی توان گفت مااز يك طريق به اطالعات واقعی
پی برديم  .عالوه برسه روش قبلی مقايسه داده های دونظرسن در مواردی كجی از طريق آزمونی ديگر
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( كروسكال والیس ) نشان داد در مواردی ومعنی داری تفاوت ها تا به آنجا ست كه ضريب استقالل
نظر دوگروه تا  /11را نشان می دهد لذا ما از ضرايب  1تا  41درصد صرفنظر كرديم وموارد تفاوت
معنی دار را كه ضراب استقالل نظرات دو گروه آزمودنی را اعدادی معادل  1/41وباالتر را نشان می
دهد استخراج كرديم و نتايج زير نشان می دهد كه نبايد نظرات دانش آموزان را ناديده كرفت  .عالوه
برسه روش به كارگرفته شده برای تحكیم نظر هنرجويان  ،مواردی است كه خود هنرآموزان در آخرين
صفحه پرسشنامه پیشنهاد كرده اند  ،كه می توان بیشتر تعمق كرد وبا جهت دادن به هنرآموزان  ،نظرشان
را درباره دوره های آموزشی الزم جلب كرد  .مواردی كه دراين مقايسه ضريب استقالل نظرات دوگروه
1/41و باالتررا نشان می دهد عبارتند از :
- 6حسن خلق و رفتار جدی  ،موءدبانه و احترام آمیز با ديگران به ويژه با هنرجويان
حسن انجام وظیفه شغلی وتكلیف درحد توانايیتسلط درارائه آموزش مهارت های پايه ( محوری )- 4مهارتهای عملی به شرح زيرنويس
- 1ايجاد شرايط يادگیری بهترو آسان تربرا ی هنرجويان از طريق برانگیختن حواس وهیجان آنان
- 1تربیت فراگیرندگان به عنوان يك يادگیرنده مادام العمر
- 7مهارت دراستفاده از انواع سنجش
- 3ارزيابی هنرجويان با استفاده از نظام ارزيابی عملكردی نه فقط با نمرات امتحانی
- 9صالحیت استفاده تلفیقی ازآموزش و فناوری اطالعات و ارتباطات در محیط يادگیری،
- 61توانايی كار با اطالعات  ،فناوری و دانش
- 66مهارتهای ادراكی شامل :مهارت وتوانايی درك پیچیدگی محیط كار ،تشخیص موقعیت  ،جايگاه
وعملكردخود
- 6توانايی شبیه سازی شرايط محیط كاری به عنوان يك برنامه آموزشی و ايجاد فرصت آشنايی
هنرجويان با آن شرايط و استاندارد های جديد بازار در همان محیط آموزشی خود
- 6توانايی اجرای دروس و برنامههايی كه به فراگیران ديد گستردهای درباره جهان كار بدهد
- 64توانايی آماده كردن هنرجويان برای ورود به بازار كاروموفقیت درآن
- 61توانايی پرورش مهارت ها ی حرفه ای هنرجويان
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ج – پيشنهادها
ج –  -1پيشنهادهایی برای مراكز تربيت دبير فنی وحرفه ای

 -6صالحیت های حرفه ای در دوران تحصیالت عالی تربیت دبیر فنی وحرفه ای آموزش داده
شود.
 واحدهای درسی و مطالعاتی معلمان به تمرين های عملی تدريس متصل شوند و هر دو در كنارهم پیش روند.
 معلمان فنی وحرفه ای بايد دوره های آموزش ضمن خدمت صالحیت محور را بگذرانند . -4ارزش های دينی واخالقی وكاربردآن دركالس درس و محیط های كارگاهی درراس برنامه های
تربیت دبیر قرار گیرد .
 -1معلمان فنی وحرفه ای اطالعات كاملی ازمشاغل مربوط داشته باشندوترجیحا تجارب عملی
مرتبطی را گذرانده باشند .
 -1معلمان بايد پیش زمینه ای در روش های تحقیقی مربوط به بخش مهندسی را داشته باشند .
 -7معلمان فنی و حرفه ای بايد با صالحیت های مفهومی يا ضمنی (بخش های اجتماعی و زمانی
دنیای كار) آشنا شوند.
 -3مربیان كار – محور 2نیازمند كسب صالحیت های تعلیم وتربیت بیشتری هستند.
 -9معلمان فنی وحرفه ای الزم است فهم مناسبی از كارهای واقعی دنیای كار داشته باشند .
 -61معلمان بايد برای پاسخ به تغییرات پیشرو در جامعه مبتنی بر دانش مجهز شوند و در آن
مشاركت فعال داشته باشند .
 -66معلمان بايستی ازطريق آموزش و اشتغال در مشاغل حرفه ای  ،در فرآيند يادگیری مادام العمر
شركت كنند .
-6

پیشنهاد اين بخش پس از كسب نظرات  1نفر از اعضای گروه پژوهشی آموزش فنی وحرفه ای پژوهشگاه و نیز مديران كل كنونی وسابق

دفتر برنامه ريزی وتألیف كتاب های درسی فنی وحرفه ای وكاردانش و چندتن از كارشناسان آن دفتر به نمايندگی از ساير اعضای گروه به
نظرسنجی  6 6هنرآموزاستان های تهران و البرز (نمونه آماری تحقیق ) گذاشته شد و همگی آنها با انتخاب گزينه خیلی زياد وبعضا زياد با اين
پیشنهادها موافقت كردند .
. WORK-BASED SETTING
 اين به معنای بهبود اعتباراجتماعي ،رضايت درفراگیری آموزش و اجرای صحیح آموخته ها ،استقامت  ،پشتکار ی و توانايي انجام کار در حالت های خاص ،حساس و مهم مي باشد .
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 -6باكسب اطالعات جديد  ،سازگاری باتغییرات وارتقای مهارت های حرفه ای  ،توانائی نوآوری
درحرفه خودراارتقا دهند .
 -6معلمان فنی وحرفه ای بايستی تحت آموزش هدفمند كه مبتنی بر مسائل دنیای كار است ,
قرارگیرند .
ج-2-معلمان فني وحرفه اي بایستي دردوره هاي تربیت دبیرانواع صالحیت هاي زیرراكسب
نمایند :
 -64كارآفریني  -به عنوان يكی از صالحیت های محوری معلمان .
 -61مهارت درآموزش كارآفرينی .
 -61صالحیت هاي متدیک (روشي ) -تشخیص ساختار وظايف  ،اعمال و ارزشیابی فرآيندهای
كاری  ،حل مشكالت و تصمیم گیری  ،انتقال دانش تخصصی بطور مستقل در كارهای خاص كه راه
حل مشخص وروشنی برای آنهامتصور نیست .
 -67صالحیت هاي اجتماعي  -به معنی توانايی در همكاری ها  ،رفع تضادها  ،برقراری
ارتباطات اجتماعی و تاثیر متقابل در موقعیت های دشوار حرفه ای است .
 -63آگاهی نسبت به برنامه های توسعه يكساله 1 ،ساله و بیست ساله با تاكید بر بخش آموزش
فنی وحرفه ای آنها .
 -69صالحیت هاي فردي  -اين ويژگی ها به منزله ی توانايی انجام صحیح كار برای خود و
ديگران در جهت مسئولیت پذيری وكسب اعتماد ديگران است . 6
ج –  -پیشنهاداجرایي براي ارتقاء صالحیت هاي حرفه اي معلمان
 - 1بايد مبادله و مشاركت میان مراكز آموزشی و موسسات فنی و حرفه ای مورد تشويق قرار
گیرند  .تا پرسنل آنها بتوانند اوقاتی را در مراكز وموسسات يكديگر بگذرانند و از اين طريق دانش و
مهارت های حرفه ای خود را به روز نمايند
 - 6رتبه بندی هنرستان ها و مراكز آموزش عالی فنی وحرفه ای .
 مشاركت دادن دانشگاه فنی وحرفه ای ودانشكده های تربیت دبیر فنی در طراحی وتولیدبرنامه درسی تربیت هنرآموز .
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پیشنهاد مذكور در پرسشنامه هنرآموزان كه ازطرفی مورد توافق كارشناسان گروه های

پژوهشی وبرنامه ريزی درسی فنی وحرفه ای بوده و از سوی ديگر هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه
ای در مقیاس زياد وخیلی زياد آن را تأيید كرده اند ؛ جامه عمل بپوشد  ،می توان انتظار داشت كه
هنرجويان آينده ی هنرستانها ی فنی وحرفه ای از معلمان باصالحیت های بیشتری برخوردار می شوند
وخود نیز از صالحیت های حرفه ای سطح باالتری برخوردار خواهند شد .
 - 4در صورتی كه مديران ارشد يا میانی آموزش وپرورش درحوزه آموزش فنی وحرفه ای با
پیشنهادهای حاصل از نتايج كیفی اين تحقیق موافقند  ،با تهیه وتدوين داليل ومستندات همراه با
گزارش توجیهی برای تصويب آن در شورای عالی آموزش وپرورش اقدام نمايند  .البته درباره ايجاد
شاخه جديد « آموزش فنی وحرفه ای پايه » الزم است از طريق شورای عالی انقالب فرهنگی نیز پی
گیری شود .
 - 1چون در مصاحبه های حضوری معلوم شد هنرآموزان حاضرنیستند در آزمونی شركت نمايند
كه به سنجش صالحیت های حرفه ای آنان منجر می شود ؛ بنابر پیشنهاد اعضایِ گروه تحقیقِ اين
مطالعه  ،مناسب ترين راه برای كشف دقیق صالحیت های حرفه ای هنرآموزان  ،مشاهده وثبت مستمر ،
بالینی و طوالنی مدت وقايع كالس دروس تخصصی و كارگاهی آنان توسط افراد متخصص از دو حوزه
ی تدريس و بازاركار مربوط است .
 - 1اگر كارگاه های آموزشی با محتوای غنی ومدرسان متخصص ورزيده وبه روز 6در زمینه ی
انواع صالحیت هايی كه معموال اكثر هنرآموزان در آن ضعیف هستند ( مثال در زمینه ی مهارت های
مربوط به دنیای كار و مهارت های عملی وپايه و نیز به مصداق یادگیري مادام العمر و آشنایي با زبان

فني تخصصي ) تشكیل گردد وشرايط وزمان ومكان مناسب همراه جاذبه هايی برای استقبال آنان فراهم
شود  ،می توان هنرآموزان گريزان از شركت در چنین دوره هايی را جذب كرد و در چنین كارگاه
آموزشی می توان پیش آزمون و پس آزمون برگزار كرد و صالحیت های حرفه ای آنان را قبل وبعد از
برگزاری دوره سنجش نمود .

 - 1مثال ازچند مدرس متخصص وبه روزخارجی دررشته های مختلف دعوت شود تا دركنار مدرسان ايرانی مقايسه و مهك زده شوند .

فصل پنجم – تفسیر يافته ها  ،نتايج وپیشنهاد ها

 - 7اگر دوره ی آموزشی در محل مناسب ( مثال دانشكده ها ويا آموزشكده های مجهز)
برگزارشود آزمون ها ی دوره می تواند ابعاد عملی وآزمايشگاهی را نیز در برگیرد  .اما اگر دوره های
آموزشی مطابق شرايط كنونی ( كه شرايط مناسبی نیست ) بازهم در موضوعات عمومی تكراری برگزار
شود  ،بدون ترديد نه تنها ترغیب كننده هنرآموزان نیست بلكه بازدارنده است وبه معنی اين است كه
مسئوالن آموزش وپرورش آگاهانه ياناآگاه از ارتقاء صالحیت های حرفه ای هنرآموزان و درنتیجه
صالحیت های حرفه ای هنرجويان صرفنظر كرده اند .
 - 3انتظار می رود دفاتر ذيربط درحوزه ستادی به ويژه كارشناسان اين  1رشته با بررسی های
عمیق روی داده های اين مطالعه خود به تفسیر و چاره انديشی بپردازند  .مشابه داده ها ی مربوط به
سئوال  4در رشته ساختمان وضعیت نامناسبتری را نسبت به رشته ی برق نشان می دهد .
 - 9نكته بسیار مهم ديگر خالء برنامه های درسی تربیت دبیر فنی و حرفه ای و نیز خالء برنامه
های درسی هردو شاخه فنی وحرفه ای وكاردانش ونیز دوره های كاردانی فنی وحرفه ای دربسیاری از
صالحیت های حرفه ای مورد انتظار معلمان و هنرجويان است  .شايستگی ها و مهارت های پايه (
محوری ) درسطوح و زمینه های گوناگون  ،مهارت های مربوط به شايستگی های محوری مورد نظر
درسند چشم انداز  6414كشور و انواع مهارت های دنیای كار  ،نمونه آن است كه می تواند طراحی و
در برنامه ها گنجانده شود .
 - 1چگونگی ارتباط ارگانیك با مؤسسات وافراد حقیقی حامی ( بالقوه يا بالفعل ) و چگونگی
ارتباط سازمانی ويا غیررسمی با مؤسسات آموزشی  ،تحقیقاتی وتولیدی و با فعاالن بازار كار محلی و
منطقه ای  ،در سطوح مختلف( سازمان سیاست گذار آموزشی  ،واحدهای آموزشی  ،هنرآموز وهنرجو )
موضوع و دستوركار بسیاری از سازمان های برنامه ريزی آموزشی ودرسی در حوزه آموزش فنی وحرفه
ای كشورهاست  .پیشنهاد می شود مديران ما نیز به اين موضوعات بپردازند .
 - 6هرچند دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجايی همه ساله در دوره های روزانه و شبانه در سطح
كارشناسی و كارشناسی ارشد ( غالبا به صورت آزاد ) از طريق كنكور سراسری دانشجو می پذيرد ؛ ولی
با توجه به اينكه اين مركز آموزش عالی  ،تنها دانشگاه تربیت دبیرفنی كشور است كه براساس رأی
نمايندگان مجلس بايستی زير نظر آموزش وپرورش باقی بماند ولی آموزش وپرورش ازبخش كمی از
ظرفیت بیش از  3111نفری اين دانشگاه ( كه همه ی امكاناتش برای تربیت دبیر فنی است ) برای تربیت
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دبیر فنی استفاده می كند و درحالی كه بسیاری از هنرستان های كشور با كمبود دبیر فنی با صالحیت
مواجه اند متاسفانه اكثرظرفیت اين دانشگاه ويژه تربیت دبیر فنی به تربیت معلمان دوره های تحصیلی
ديگر ويا دانشجويان آزاد اختصاص يافته است . 1لذا بايستی مديران ذيربط در آموزش فنی وحرفه ای
آموزش وپرورش  ،دراين باره مقاومت نمايند تا اين امكانات تنها برای تربیت دبیر فنی به كار رود نه
هرمتعهدخدمت در هر دوره تحصیلی .
 همه ساله موضوع بسیاری از طرح های تحقیقاتی وپايان نامه های دانشجويی( دكتری وارشد) به بررسی صالحیت های حرفه ای مديران ومعلمان دوره های تحصیلی ابتدايی  ،راهنمايی ومتوسطه
اختصاص می يابد ولی متأسفانه برخی مديران آموزش فنی وحرفه ای حتی با اجرای تنها طرح تحقیقی
تصويب شده در موضوع صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان ها مخالفت كردند  .اين تحقیق
تنها گام دراين زمینه است  .هرچند محتوای آن دراين قلمرو غنی است ولی اين قطره ای از اقیانوس
بیكران دانش مربوط به صالحیت ها  ،شايستگی ها ومهارت های معلمان ( ومعلمان فنی وحرفه ای )
است  .بنابراين  ،اگر هرسال حد اقل طرح تحقیق دراين زمینه حمايت شود (هرچند پس از  61سال به
 1درصد طرح هايی كه در دوره های تحصیلی ديگردراين زمینه انجام می شود نمی رسد ) ودر
هرطرح يك بعد به طور عمیق بررسی شود  ،پس از  1سال مديران وكارشناسان اين حوزه دانش قابل
اتكايی دراختیار خواهند داشت كه ضمن راهنمايی حل مسايل مربوط  ،می تواند نوآوری وتحول را نیز
درپی داشته باشد .

 - 1البته موضوع متوقف شدن دانشجويان متعهد خدمت دبیرفنی به سبب منع قانونی مفاد قانون مديريت خدمات كشوری بود كه از سال 6 34
وحتی قبل از آن اجازه تعهد استخدام دارندگان مدارك كمتر از لیسانس را نداده است و از همان زمان آموزش وپرورش تصمیم گرفته است
ظرفیت دانشگاه شهید رجايی و بعدا دانشگاه پیامبر اعظم ( يا فرهنگیان ) را به معلمان رسمی كمتر از لیسانس اختصاص دهد وبدين وسیله آنها
را ارتقا دهد  .هرچند همین گام سازنده را خیلی دير برداشته است با اين حال اين امر فاقد توجیه علمی ومنطقی است كه دانشگاهی كه همه
امكاناتش ( اعم از اعضای هیئت علمی  ،فضا وتجهیزات ) برای تربیت دبیر فنی تدارك شده حتی به میزان 61درصد به تربیت معلم دوره های
ديگر اختصاص يابد  .ضمنا تا زمان آخرين ويرايش اين گزارش (اسفندماه )6 91تالش و پی گیری از طريق رئیس ومعاون آموزشی آن دانشگاه
برای دستیابی به سهم دانشجويان تربیت دبیر فنی از ظرفیت  3111نفری دانشگاه (درمدتی كه نام دانشگاه تربیت دبیر فنی را به خود اختصاص
داده وياحتی اعالم آمار سال جاری )  ،ثمری نداشت !

فصل ششم – بررسی وطراحی الگوی تعیین صالحیت ها

فصل ششم – بررسی وطراحی الگوی تعيين
صالحيت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان ها
پاسخ سئوال  -9كدام الگوي صالحیت هاي حرفه اي براي هنرآموزان هنرستان هاي فني وحرفه اي
مناسب است ؟
مقدمه
ناظروپژوهشگراصلی اين طرح واكثرمتخصصانی كه به گونه ای با اين تحقیق ارتباط داشتند  ،دراين
موضوع اتفاق نظرداشتند كه مناسب ترين روش تعیین صالحیت های حرفه ای معلمان  ،برگزاري آزمون است
 .اما بررسی ها نشان داد كه معلمان به دلیل امنیت شغلی خود حاضرنیستند زير بارآزمون تعیین صالحیت های
حرفه ای ويا هر آزمون ديگراز اين نوع بروند  .به همین دلیل اين روش از ابتدا در طرح پیش بینی نشد .
دومین روش مناسب كه گويا موضوع بحث شورای پژوهش بوده واز طرفی در مذاكرات گروه تخصصی
پژوهشی آموزش فنی وحرفه ای مؤسسه ی پژوهشی  1نیز مطرح شده بود  ،مشاهده ي كالس درس بود كه
هرچند در اولويت قرار داشت ولی پس از مذاكرات زياد درباره ی اين روش نیز بخاطرمحدوديت های اجرايی
( به ويژه اينكه مشاهده شامل كالس ها و كارگاه های دروس تخصصی رشته های گوناگون فنی وحرفه ای می
شود و به زمان وتعداد زيادی مشاهده گر متخصص كه حاضر باشند به مدت طوالنی به اين امر به پردازند نیاز
دارد ودراين صورت طرح با دشواری هايی مواجه خواهد شد) كه ممكن است با شكست مواجه شود  ،درنتیجه
اين روش نیزازابتدای مراحل تهیه واصالح وتكمیل وتصويب طرح كنارگذاشته شد.
برخی ازاعضای گروه پژوهشی آموزش فنی وحرفه ای شديدابا پرسش از خود هنرآموزان درباره صالحیت
هايشان مخالف بودند و اصوال معتقد بودند كه هیچكس خودش نمی داند چه صالحیت هايی دارد و بايستی
 - 1زمانی كه اين گروه در مؤسسه پژوهشی برنامه ريزی درسی ونوآوری های آموزشی بود و پژوهشگر اصلی اين طرح جزو اعضای اين گروه بود.
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درباره صالحیت های هرفردديگران نظردهند نه خودش  .وقتی ازصاحبان اين نظرسئوال شد  :پس چرا
شمارزومه خود را می نويسید وبدين وسیله صالحیت های حرفه ای خود رااعالم می كنید؟ وچرا اجازه نمی
دهید ديگران رزومه ی شما را بنويسند ؟ در پاسخ می گويند اين موضوع فرق دارد .
به هرحال پیشنهاد می كنند از مدیر هنرستان درباره ی صالحیت های حرفه ای هنر آموزان سئوال شود .
دراين باره مخالفان بیشتری داليل ضعف پرسش از مديران بی اطالع وكم اطالع از صالحیت های معلمانشان را
مطرح می كنند  .با توجه به اين مذاكرات قرارشد ابتدا  ،از طريق مطالعه ادبیات طرح  ،صالحیت های حرفه ای
موردانتطار ( موردنیاز ) هنرآموزان شناسايی شود  ،سپس از هنرآموزان و هنرجويان آنها پرسش شود كه تا چه
میزان از صالحیت های حرفه ای مورد انتظار( موردنیاز ) برخورداراند  .تفاوت نظرات هنرآموزان وهنرجويان
می تواند تا حدودی راهنمای مناسبی برای میزان برخورداری هنرآموزان از صالحیت های حرفه ای مطلوب
باشد  .البته درحین اجرای كار اعضای گروه تحقیق به نتايجی رسیدند كه پس از درمیان گذاشتن با ناظر تحقیق
 ،طرح ابعاد گسترده تری را دربرگرفت و چهار هدف وچهار سئوال به آخرين طرح اصالح شده در گروه
پژوهشی اضافه شد .
خوشبختانه اجرای طرح با مشخصه اجمالی كه درپايان بحث باال اشاره شد  ،دستاوردهای با ارزشی داشته
است كه در فصل های چهارم و پنجم تحقیق مالحظه كرده ايد .
بررسی و طراحی الگو

درجستجوی الگوی تعیین صالحیت ها ی حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای  ،ابتدا مروری
داريم برچند الگو .
 -1الگوي اسالمي
ب سیاری از ديدگاه ها  ،الگوها و رهنمودهای اسالم  ،درجوامع وسازمان ها ی گوناگون كاربردو مصداق
دارد .اين جامعیت از ويژگی های فطری اسالم است  .صالحیت هاوشرايطی كه يك مسئول درنظام اسالمی می
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بايست دارا باشد  ،شامل دو گروه صالحیت قبل وپس از قبول مسئولیت است .البته اين الگو برای مديران پیش
بینی شده ولی اكثرصالحیت های آن برای معلمان نیزكه مسئولیت مهمی دارند  ،مصداق دارد: 1

صالحیت هاي حرفه اي مدیران ( ومعلمان)
( دیدگاه اسالمي )
صالحیت هاي قبل از مسئولیت

 -5صالحیت هاي سازماني -4صالحیت هاي فردي
 نظم و انضباط در كار قاطعیت وانعطافبموقع
 -دقت وسرعت الزم

 خالقیت وابتکار بیان شیوا -نظارت وارزشیابي

 الگوي حسنات جاذبه ودافعه -گشاده رویي

صالحیت هاي پس از قبول مسنولیت

 -اعتماد

 فردي كه میخواهددرنظام اسالمي به
مسئولیتي منصوب شود
بایدمورداعتماد جامعه
و زیردستان در سازمان
باشد.

 -2اهلیت

 توانایي جسميو روحي
 بینش وآگاهي توانایي انجاممسئولیت

 -كارداني

 -1تعهد
به اسالم
 ایمان تقوا توكل -عدالت

الگوي  -1صالحیت هاي حرفه اي مدیران ( ومعلمان )  ،دیدگاه اسالمي

با استفاده از پايان نامه ی تیموری  ،سمیه ( )6 33

 الگوی اسالمی دوم را نوروزی اقدم  ،محمد رضا ( )6 71به نقل از كتاب ابطحی  ،سید حسن ()6 74توضیح داده است  .او معیارهای كاری  ،اخالقی و ارزشی را از معیارهای ارزشیابی شايستگی مديران نام می
برد و درادامه به نقل از پیامبر اكرم (ص)  ،صالحیت های مديريت جامعه اسالمی را شامل سه خصلت می داند
 -6 :تقوا  :برای بازداری ازمعصیت  -توانايی وشرح صدر  :برای كنترل موج های شیطانی ازهوای نفس -
مديريت نیكو :نسبت به همكارانش مثل چترباشد  .سپس ایمان  ،دانش(آگاهي)وكفایت را

معیارهای شايستگی

درمديريت اسالمی معرفی می كند كه كفایت خود شامل  « :اشراف مدير  ،قدرت مدير  ،قاطعیت  ،مجری قانون ،
 - 6با استفاده ازپايان نامه تیموری  ،6 33 ،صص  49تا  ( 1به نقل از گروهی از اساتید و صاحب نظران )6 77 ،با انجام تغییراتی دراين گزارش .
 -عنوان كتاب  :مديريت منابع انسانی است .
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تقوی  ،وفای به عهد  ،صداقت  ،عالم بودن به مسايل تحت مسئولیت  ،داشتن تجربه  ،توانايی اداره امور» است
 .اين الگو با بسط شاخه ی سوم (كفايت) تقريبا مضامین الگوی قبلی (منقول از تیموری)رادارد .
 الگوی اسماعیلی (  )6 39را كه ما سومین قرار داده ايم  ،الگوی صالحیت های حرفه ای 6معلمان راتركیبی اثبات شده از شايستگی های فنی و حرفه ای  ،تربیتی و محوری 4در شرايط و استاندارد های محیطی
نظام های آموزشی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی توصیف می كند  .عالوه براين اسماعیلی نگاره شايستگی
های مورد نیاز دنیای كار را نیز ارائه كرده است كه در صفحه  449منعكس شده است .
الف  -شایستگي هاي فني و حرفه اي
اين شايستگی ها به حرفه و سطح صالحیت حرفه ارتباط دارند  .برای نمونه از يك كارگر ماهر مكانیك
خودرو كه در سطح صالحیت قرار دارد انتظار می رود در دنیای كار مجموعه از شايستگی های فنی و حرفه
ای بر اساس استاندارد عملكرد و سطح شايستگی را دارا باشد  .مربی و معلمی كه اين دوره را آموزش می دهد
عالوه بر شايستگی های فنی و حرفه ای سطح صالحیت  ،الزم است صالحیت های سطح

را دارا باشد.

اين شايستگی ها حتی در يك حرفه در بخش اقتصادی از قبیل خدمات  ،كشاورزی و صنعت ممكن است
متفاوت باشد.
ب  -شایستگي هاي تربیتي
اين شايستگی ها مجموعه ای از توانمندی های يك معلم به عنوان يك تسهیل گر آموزشی می باشد.
صالحیت های تدريس  ،كار با دانش آموزان  ،تدوين طرح درس  ،مديريت كالس و  ...از جمله اين موارد
است  .بسته به نوع استاندارد آموزشی  ،برنامه درسی و سطح تمركز و عدم تمركز در نظام آموزشی اين
شايستگی ها ممكن است از يك رشته به رشته ديگر در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای متفاوت باشد.
ج  -شایستگي هاي محوري
اين شايستگی ها از دو جهت مورد توجه قرار می گیرند :
1

. Occupational Qualification
. Technical Vocational Competencies
. Pedagogy and Training Competencies
4
. Core Competencies
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ج -6-شايستگی های محوری مورد نیاز دانش آموزان در دنیای كار در حرفه مورد نظر
ج - -شايستگی های محوری معلم در فرآيند ياددهی و يادگیری
معلمان هر دو نوع شايستگی را الزم است دارا باشند  .مهارت های تفكر  ،كار گروهی  ،مديريت ،
يادگیری مادم العمر و  ...از جمله اين صالحیت ها است  .تركیب شايستگی ها و ضريب اهمیت هر كدام از اين
صالحیت ها ممكن است در حرفه ها و رشته های تحصیلی گوناگون متفاوت باشد  .البته معموال يك سطح
استاندارد بر اساس چشم انداز های كشورها و قوانین ممكن است برای تمام حرف و رشته ها در نظر گرفته
شود .شايستگی ها ی فنی و حرفه ای و تربیتی در شايستگی های محوری معموال تلفیق می شود و يا حتی
توسط آنها تعیین می گردد (اسمعیلی.)6 39،
الگوی مفهومی صالحیت های حرفه ای معلمان فنی و حرفه ای

الگوی  -3صالحيت های تركيبی حرفه ی معلمی
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الگوی  -4شایستگی های مورد نياز دنيای كار

اسماعیلی  ،مهدی ( )6 39
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الگوی  -5مدل ارتقاء سطح صالحيت ها ومهارت های حرفه ای مدیران مدارس

خواجه ای  ،سعید ()6 31
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الگوی  -6چالش ها و تحوالت مؤثر بر آموزش و تربيت حرفه ای

همكاری با دنیای کار

دانش جدید علوم تربیتی

ولماری  ،كريستینا ( ) 111كسب صالحیت های حرفه ای را موكول به توسعه حرفه ای مداوم می داند
و توسعه حرفه ای مداوم را همراه با چالش ها و تحوالت مؤثر برآن توصیف می كند  ،كه بايستی در آموزش
وتربیت حرفه ای مد نظر قرار گیرد .
بنابراين به نظر می رسد ارتقای صالحیت های حرفه ای معلمان چندان هم ساده نیست  ،عوامل متعددی
را بايد به طور مداوم درنظر گرفت تا اطمینان حاصل كرد كه معلمان فنی وحرفه ای از ابعاد گوناگون واجد
صالحیت های الزم شده اند .
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الگوی  -7گام های الزم برای تعریف و انتخاب فرآیند صالحيت های كليدی

 -6سازماندهی
مشورت در سطح
ملی با سازمان های
یصالح و م ثر

-5دریافت نظرات
سیاست گذاران و
نمایندگان سازمان
های مربوطه

 -4نظرخواهی از
کارشناسان درباره
مجموعه صالحیت
های کلیدی

 -7تدوین صالحیت
ها براساس
نظرسنجی ها

-3استخراج فهرست
صالحیت های کلیدی
متكی به نظریه

 -0بررسی گزارش
مطالعات مرتبط

 -2تحلیل انتقادی
مطالعات مرتبط

تیانا  ،عالی جاندرو ( ) 11
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الگوی  -8حرفه ای گرایی معلمان آموزش فنی وحرفه ای در آینده

گروه های جدید هدف
نیم ر های گروه تغییر
هدف

از یاددهی به یادگیری:
رویكردهای دانش آموز
محور

توسعه فناوری اطالعات

چالش های سازمانی:
گروه کاری سازمان پروژه
و ...

نقش ها ،شایستگی ها و نیازهای
های جدید
معلمان آموزش فنی و حرفه ای

تغییر پارادایم درون
نظریه های آموزشی
توسعه بازارکار

قانون ملی:
اصالحات و تغییر حق
تقدم های سیاسی

احساسات بین المللی
(رعایت مصالح عمومی
ملل )

پیا كورت  ،عالی هاركنن و كريستینا ولماری () 114
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-

الف-مدیریت هدف و عمل

ج-مدیریت منابع انسانی

ب-رهبری
-0عینیت
ادراکی

-3استقامت و
توان سازگاری

د-توجه به دیگران
-0مفهوم سازی

-3ارائه شفاهی

-2اعتمادبه
نفس

-2خودکنترلی

-0استفاده از
قدرت اجتماعی

-0اثرگذاری
-2مدیریت
فرآیند گروه

-4فراکنشی
عمل کردن
-3کارایی مدارس

حسینی نیا ()6 34

-2کاربرد
تشخیص مفاهیم
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الگوی  -11تعيين شایستگی های مورد نياز مد یران آموزشی

مهارت ها

فني
 نظارت وراهنمایي
 برنامه ریزيآموزشي
 امور مالي امور دانشآموزان
 امور اداري تفویضاختیار برنامه ریزيدرسي
 ارزشیابي روابطمدرسهواجتماع
 -كار باكامپیوتر

انساني
 فن بیان وسخنراني
 گوش دادنموثر
 رفع تعارض رهبريآموزشي
 تیم سازي ایجاد انگیزه مشاوره وراهنمایي
 آموزشكاركنان

دانش

ادراكي
 مدیریتبحران
 تصمیمگیري
تفکرسیستمي طراحي وحل مسئله
 پرورشخالقیت
 انعطافپذیري
 تعمق -جامعیت

عمومي
 روانشناسي علومسیاسي
 جامعهشناسي
 تاریخ وفلسفه
 اقتصاد ریاضیات وآمار

ویژگیهاي شخصیتي
و رفتاري

نگرش وبینش

اعتبار عمومي

اعتبارحرفه اي

تخصصي
 روابطانساني
 آگاهي ازقوانین و

مقرارتآموزشي

 سنجش واندازه گیري
 روش ها وفنون تدریس
 روش تحقیق نظریه هايسازمان و
مدیریت

 اعتماد به نفس استقامت وشجاعت
 جرات انتقاداز خود
 قدرت تدبیر ثبات فکري توجه وحساسیت

 پایبندي بهاخالق فردي
 عدالت وانصاف
 احترام بهارزش هاي
فرهنگي
 ایمان و اعتقاد تقویت فضايمعنوي

 كسب اعتمادمقامات مافوق
 حضور درمحافل اجتماعي
 برقراريارتباط
غیررسمي
 داشتن آثارحرفه اي
وعمومي

تیموری  ،سمیه () 511

كسب اعتمادزیرمجموعه
كاركنان
 برقراريارتباط رسمي
 یادگیري مادامالعمر
 خودراهبريدر یادگیري
 سخنوريدرمحافل حرفه
اي
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 -11الگوی صالحيت های حرفه معلمی

ويژگی های
شخصی معلم

برخورداری از سالمت جسمی وروانی
پای بندی به ارزش ها و اصول انسانی و اجتماعی
برخورداری از استعداد ها و قوای ذهنی نسبتا خوب

صالحیت هاي
حرفه معلمي
معلومات عمومی

معلومات تخصصی

ويژگی های حرفه
ای و فنی معلم

معلومات فنی و حرفه ای
معلومات حرفه ای
روابط ومناسبات شخصی
میان معلم ودانش آموز

مهارت دربرقراری روابط
روابط ومناسبات شخصی
میان معلم وهمكاران و اولیا

تقی پور ظهیر  ،نقل از يوسفی ()6 36
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تحلیل انتقادي  11الگوي معرفي شده وارائه الگوهاي  12و 1
دو الگوی صالحیت حرفه ای مديران آموزشی با ديدگاه اسالمی كه اولی توسط تیموری  ،سمیه ()6 33
ودومی توسط نوروزی اقدم  ،محمد رضا ( )6 71نقل شده است  ،برويژگی های ارزشی وشخصیتی مدير (يا
معلم) تأكید كرده اند ؛ كه بنظر می رسد اين ويژگی ها بايستی در طراحی همه الگوهای صالحیت مدار ( به
ويژه برای معلمان و مديران آموزشی ) مد نظر قرار گیرد  .با اين حال  ،اين دو الگو  ،درباره صالحیت های
تدريس  ،مهارت های پايه  ،مهارت های عملی و فنی و نیزمهارت های دنیای كار در دوره ی متوسطه ( به ويژه
شاخه فنی و حرفه ای ) ساكت اند .
سومین الگو (پیشنهادی اسماعیلی  ، ) 6 39 ،كه شامل سه نوع صالحیت (شايستگی ) ويژه معلمان فنی
وحرفه ای پیشنهاد شده است ؛ درمیان الگوهای مطرح شده  ،به نیاز هنرآموزان هنرستان ها نزديك تر است ؛ با
اين حال  ،از اين الگو نمی توان صالحیت های ورودی ( كه معلم قبل از شروع خدمت رسمی خود يا قبل از
ورود به اولین جلسه ی كالس درس ) را يافت  ،لذا اين سئوال مطرح می شود كه  :آيا اين صالحیت ها بايد
در بدو ورود معلم به كالس درس كسب شده باشد  ،ويا به مرور زمان وهنگام تدريس
بايستی كسب شود ؟ البته با توجه به اينكه صالحیت های فنی وحرفه ای و محوری نیز در تربیت هنرجويان
نقش دارند  ،نمی توان گفت صالحیت های مذكور تربیتی نیستند و يا صالحیت های تربیتی جدا از آنها هستند
 .از طرفی توضیح سطر آخر كه گفته شده  « :صالحیت های فنی وحرفه ای وتربیتی معموال در صالحیت های
محوری تلفیق ويا حتی دوصالحیت نخست توسط صالحیت های محوری تعیین می شود »  ،اين مطلب گروه
بندی سه گانه را نقض می كند ؛ ضمنا جايگاه مهارت های پايه ( محوری )  ،نسبت به موقعیت دو نوع
صالحیت ديگر ( فنی وحرفه ای وتربیتی )  ،از جنبه عمومی تری برخوردار است و به همین دلیل در آموزش
های عمومی ونظری كاربرد بیشتری دارد ولی قادر به تعیین میزان مهارت های فنی وحرفه ای يا مهارت های
تدريس نیستند .
الگوی ( 4پیشنهادی اسماعیلی  )6 39 ،كه برشايستگی های مورد نیاز دنیای كار تأكید دارد  ،شايستگی
های شغلی وحرفه ای ( زندگی در دنیای كار) را به سه گروه تقسیم كرده است كه شامل  :شايستگی های فنی
دنیای كار و شايستگی های عمومی ( نیازمند برای كل زندگی ) و شايستگی های غیر فنی دنیای كار است .
ظاهرا به جز شايستگی های اختصاصی فنی ( شغلی و حرفه ای )  ،كه دومین گروه از گروه بندی شايستگی
های فنی دنیای كاراست  ،در بقیه موارد  ،همه حرف و مشاغل را در بر می گیرد  .البته برای حرف بین رشته
ای مثل حرفه ی هنرآموزی  ،تنها شايستگی های مورد نیاز دنیای كار مربوط به آن حرفه را پوشش می دهد .

فصل ششم – بررسی وطراحی الگوی تعیین صالحیت ها

هرچند كه هنرآموز دو دنیای كار دارد  ،يكی دنیای كار حرفه ای اش كه هنرستان است و دومی دنیای كار فنی
و تخصصی اوست كه الگوی  4كامال پاسخگوست  .البته بايستی بتوان شايستگی های اختصاصی فنی ( شغلی
وحرفه ای ) اين الگو را از طبقه بندی  1گانه ی كلی موجود ( درون وظیفه ای  ،درون شغلی  ،درون حرفه ای
 ،فرا حرفه ای وفرابخشی ) به طبقه بندی شفاف تر و تفصیلی تری تبديل كرد .
الگوی  ( 1خواجه ای  ،سعید  ) 6 31 ،كه پايان نامه ی دكتری خود را به تعیین صالحیت های حرفه ای
مديران دوره ابتدايی اختصاص داده است  ،از الگوی چند اليه ای استفاده كرده ودراليه ی مركزی به عنوان
اساس مدل  ،نظام ارزشی و دراليه های بعدی به ترتیب  :سیاست ها  ،قوانین ومقررات  ،منابع وامكانات و
باالخره اليه های بعدی را به دو گروه اصلی ( صالحیت های عمومی و صالحیت های مديريتی ) و اجزاء
هريك از اين دو الگو اختصاص داده است .
از آنجا كه اين الگو بیشتر برشاخص های مديريت محض ( به ويژه شاخص های مربوط به شركت ها و
مؤسسات تجاری ) تأكید دارد  ،صالحیت های آموزشی وتربیتی ( به ويژه صالحیت های حوزه ی تدريس ) و
نیز مهارت های پايه مورد غفلت قرار گرفته است .
الگوی  ( 1ولماری ،كريستینا ) 111 ،كه كسب صالحیت های حرفه ای را به توسعه حرفه ای مداوم
موكول كرده است ؛ به چالش ها وتحوالتی تأكید كرده كه برای توسعه حرفه ای مداوم نمی توان آنها را ناديده
گرفت  .شايد بتوان تحوالت وچالش های نامبرده را به صورت زير از يكديگر تفكیك كرد :
 -6-1تحوالت  :توسعه منطقه ای  ،بین المللی گرايی  ،دانش جديد علوم تربیتی  ،پیشرفت های فنی ،
پیشرفت های جامعه  ،فرد گرايی .
 - -1چالش ها  :همكاری با دنیای كار  ،گروه های جديد فراگیران  ،لزوم تجديد ساختار بنیادی و
اصالحات آموزشی .
هرچند اين ا لگو صالحیت های حرفه ای معلمان را معرفی نكرده است  ،ولی راهنمای عواملی است كه در
رويارويی با صالحیت ها  ،بايستی مد نظر قرار گیرد و مهم تر از آن اين عوامل بر سر راه توسعه حرفه ای
مداوم قرار گرفته است .
الگوی  ( 7تیانا  ،عالی جاندرو  ) 11 ،برعملیات مورد نیاز برای تعیین صالحیت های كلیدی تأكید دارد ،
كه اتفاقا ما به جز گام ششم آن ( كه دركشورمان جايگاهی جدا از گام پنجم ندارد ) بقیه گام ها را در اين
مطالعه برداشتیم  .انتقادی كه براين الگو وارد است  ،اين است كه تدوين صالحیت ها را تنها براساس
نظرسنجی متكی كرده است ومكانیزم های ديگر را مورد غفلت قرار داده است .
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الگوی ( 3پیاكورت وديگران  ، ) 114 ،ضمن اينكه به زعم تعريف خود برنقش ]ا  ،شايستگی ها و
نیازهای جديد معلمان آموزش فنی وحرفه ای تأكید دارد  ،تا حدودی مشابه الگوی  1عوامل تأثیر گذار
ورويكردهايی از صالحیت های حرفه ای معلمان فنی وحرفه ای را معرفی كرده است  .به هر حال بخشی از
نیاز ها را مد نظر قرارداده و از جامعیت الزم برخوردار نیست .
الگوی  ( 9حسینی نیا  ) 6 34 ،نیز مانند الگوهای مديريتی ديگر و مثل دو الگوی اسالمی در مديريت ونیز
مانند الگوی  ، 1ازمهارت های مربوط به حوزه تدريس  ،مهارت های پايه  ،مهارت های عملی و مهارت های
دنیای كار غفلت كرده است  .البته اين الگوی مديريتی  ،هرچند گروه بندی متفاوتی را نسبت به الگوهای
مديريتی ديگر ارائه كرده است  ،ولی بخشی از مهارت های مديريتی كاتز را ناديده گرفته و بخشی ديگر را به
گونه ی متفاوت طبقه بندی كرده است .
الگوی (61تیموری  ، ) 6 33 ،شايستگی های مديران آموزشی را به  1گروه شامل  :مهارت ها ( فنی ،
انسانی و ادراكی )  ،دانش ( عمومی و تخصصی )  ،ويژگی های شخصیتی ورفتاری  ،نگرش وبینش  ،اعتبار
عمومی واعتبار حرفه ای طبقه بندی كرده است  .الگوی تیموری نسبت به بقیه ی الگوهای مديريتی از جامعیت
بیشتری برخوردار است  ،با اين حال از مدير مدرسه انتظار می رود تدريس كند و همه مهارت هايی كه معلمان
دارند او نیز داشته باشد كه بتواند عملكرد آنها را ارزيابی كند  .بنابراين صرف داشتن دانش روان شناسی
وج امعه شناسی و روش ها وفنون تدريس كافی نیست ؛ بلكه بايستی درمهارت های عملی تدريس و مهارت
های پايه (محوری ) و نیزمهارت های دنیای كار مربوط به رشته تحصیلی دانش آموزانی كه «در دوره راهنمايی
يا متوسطه هستند » و فارغ التحصیل می شوند (و جای آنها در الگو خالی است) ؛ تسلط داشته باشد .
الگوی ( 66پیشنهادی تقی پور ظهیر  ،نقل از يوسفی  ) 6 36 ،صالحیت های حرفه معلمی را به دوگروه
( ويژگی های شخصی معلم – ويژگی های حرفه ای وفنی معلم ) طبقه بندی كرده و هرطبقه را مجددا به خرده
ويژگی هايی تقسیم كرده است  .اين الگو به لحاظ طبقه بندی كلی ظاهرا چیزی فروگزار نكرده است  ،ولی از
مهارت های پايه تنها به مهارت برقراری روابط ومناسبات شخصی با دانش آموز وهمكاران واولیای دانش
آموزان  ،اكتفا كرده است  .در زمینه ی صالحیت های ورودی به مواردی اشاره كرده ولی درباره ی میزان
تحصیالت  ،سن  ،جنس  ،دوره های آموزشی وكارآموزی اشاره ای ندارد  .همچنین  ،در بخش معلومات فنی

٤٦٠

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ – ﺑﺮرﺳﻲ وﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎ

وﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ وﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه وﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮاد از اﻳﻦ دو ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
اﺳﺖ  .ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ  ،درﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻬﺎرت  ،از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ) ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺟﻨﺲ داﻧﺶ اﺳﺖ ( اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .
 -12اﻟﮕﻮي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻓﻨﻲ وﺣﺮﻓﻪ اي

اﻟﻒ – ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ورودي ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺷﺎﻣﻞ :
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي  /ﻣﺪرك ورﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  /دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  /ﻣﻴﺰان ﺗﺴﻠﻂ در دروس  ،ﻣﺸﺎﻏﻞ
ودﻧﻴﺎي ﻛﺎر/آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ  :وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻫﻨﺮﺟﻮ /ﺟﺎﻳﮕﺎه آف ح /اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻬﺎرت

ب  -ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﻠﻤﻲ
درك وﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ  ،ﻣﺒﺎﻧﻲ و اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ  /ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  /ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻛﺎرﺑﺮددررﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ  /روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ  /ﻛﺸﻒ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎ  /داﻧﺶ روز  /ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي
ﻣﺤﻮري  /ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  / 1404ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ  /ﻣﻬﺎرت در ﻓﻨﺎوري
آﻣﻮزﺷﻲ  /ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺲ  /ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ درﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت  /ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎ در ﺣﻮزه
ﺳﻨﺠﺶ و . . .

ج  -ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﻨﺮآﻣﻮزي
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺪرﻳﺲ در رﺷﺘﻪ ي ﺷﻐﻠﻲ /اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي  /ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي  /ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  /ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﻧﻴﺎي ﻛﺎر و . . .

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﺣﺞ ﻓﺮوش  ،اﺣﻤﺪ )( 1390
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اﻟﮕﻮي  ) 12ﺣﺞ ﻓﺮوش  ( 1390 ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ) ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (
ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ازﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ) ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻈﺮي و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻻزم
اﺳﺖ ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎ را ﻛﻪ درآن ﺗﺴﻠﻂ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ  ،از ﻃﺮﻳﻖ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ از ﻫﻨﺮآﻣﻮزان وﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻨﺮآﻣﻮزان در ﺑﺨﺸﻲ
از اﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ارﺗﻘﺎء ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻫﻨﺮآﻣﻮزان
ﻻزم اﺳﺖ  ،ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮع ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﻮد .
 -13اﻟﮕﻮي ارﺗﻘﺎء ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺸﻮر

ﺗﺪرﻳﺲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎ

ﭘﺎﻳﺎن اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ

در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ

ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﭘﺲ آزﻣﻮن

ﻫﻨﺮآﻣﻮزان

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺪرﻳﺲ

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي

ﻫﻨﺮآﻣﻮزان
وارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ

ﺗﺪرﻳﺲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﻐﻔﻮل
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﺮوع ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﭘﻴﺶ
آزﻣﻮن ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي
ﺣﺮﻓﻪ اي

ﺗﺸﻜﻴﻞ  6ﻛﺎرﮔﺎه
آﻣﻮزﺷﻲ  20ﻧﻔﺮي
اﻧﺘﺨﺎب  12اﺳﺘﺎد
ﻣﺘﺨﺼﺺ

اﻧﺘﺨﺎب
120ﻫﻨﺮآﻣﻮز از20

ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

اﺳﺘﺎن

ﻛﺎرﮔﺎه

6

ﺣﺞ ﻓﺮوش  ،اﺣﻤﺪ )( 1390

46

فصل ششم – بررسی وطراحی الگوی تعیین صالحیت ها

الگوی  ( 6حج فروش  ) 6 91 ،براساس نتايج تحقیق و با هدف ارتقاء صالحیت های حرفه ای هنر
آموزان و توان مند سازی هنرجويان برای ورود به بازار كار طراحی شده و برای اولین گروه هنرآموزان شاغل
تدريس در  1رشته برق ( الكتروتكنیك )  ،ساختمان  ،كامپیوتر  ،حسابداری  ،امور زراعی و امور دامی و از 1
استان پیش بینی شده است  .هرچند مديريت حوزه ستادی مسنول ارتقاء نیروی انسانی بر اساس تجارب خود
می دانند كه با توجه به مشخصات الگو چه نكاتی را بايستی مد نظر قرار دهند ؛ با اين حال رعايت نكات
اجرايی زير برای اجرای بهینه ی الگو پیشنهاد می شود :
 -6در طراحی برنامه درسی كارگاه به صالحیت های حرفه ای كه براساس نتايج تحقیق  ،هنرآموزان نیاز
بیشتری به آموزش درآن صالحیت ها دارند ( مثل  :اخالق حرفه ای  ،مهارت های پايه  ،مهارت های عملی،
برخی مهارت های تدريس  ،صالحیت استفاده تلفیقی از آموزش و فناوری اطالعات و ارتباطات در محیط
يادگیری  ،صالحیت های حوزه سنجش  ،مهارت های ادراكی و مهارت های مرتبط با دنیای كار ) تأكید شود .
 انتخاب استادان واجدشرايط از اهمیت زيادی برخوردار است  .با توجه به اينكه اين نوع كارگاهآموزشی برای اولین بارتشكیل خواهد شد  ،بنابراين الزم است استادان برای اين كارگاه آمادگی الزم را كسب
نمايند .
 محل مناسبی برای اين  1كارگاه آموزشی تدارك شود . -4پیش آزمون وپس آزمون براساس الگوی صالحیت هاوباتأكیدبرصالحیت های يادشده دربند 6طراحی
شود .
 -1مشاهده گران آگاه نسبت به صالحیت ها برای مشاهده تدريس هنرآموزان انتخاب شوند  .مدت
مشاهده كمتر از يك ماه نباشد و چك لیست مشاهده از قبل تهیه شود .
 -1نتايج حاصل از مشاهده و نتايج پس آزمون مقايسه و قوت وضعف هنرآموزان در استفاده از صالحیت
های حرفه ای به آنان اعالم تا نقاط ضعف خود را به قوت تبديل نمايند .

ان اهلل اليضیع اجرالمحسنین
احمد حج فروش – پژوهشگر
بهمن ماه 6 91
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منابع فارسي
 قرآن كريم آرام  ،احمد ( ، )6 11معلم خوب  ،ماهنامه آوپ  ،دوره  ، 47ويژه نامه . احمدی ،غالمعلی ( ،)6 31ارزشیابي برنامه دروس تربیتي دورههاي كارداني مراكز تربیت معلم ،مؤسسه پژوهشیبرنامه ريزی درسی و نوآوریهای آموزشی ،نشرية شماره .11 1
 اسماعیلی ،مهدی( ،)6 39صالحیت هاي حرفه اي معلمان فني و حرفه اي ،برخي از دیدگاهها و اسناد ،سازمانپژوهش و برنامه ريزی آموزشی

 ام .وودهال ( ،)6939مترجم :نفیسی ،عبدالحسین (  ،)6 3سرماية انسانی ،دانشنامة اقتصاد آموزش و پرورش،پژوهشكدة تعلیم و تربیت ،جلد سوم.

 امینی  ،محمد و خدمتكار  ،محبوبه (  ، ) 6 39آموزش مؤلفه هاي هوش هیجاني به معلمان  ،ضرورت مغفولتربیت معلم  ،مجموعه مقاالت همايش برنامه درسی تربیت معلم  ،دانشگاه شهید رجايی .

 ان.ال.مك كاسین و دارل پاركس (  ،) 11مترجمان خالقی ،علی اصغر ،دانای طوسی ،مريم ( ،)6 34تربیت معلم درآموزش فني و حرفهاي :پیامدها و خط مشي براي هزاره جدید ،مؤسسه پژوهشی برنامه ريزی درسی و نوآوریهای
آموزشی.
 اندرسون  ،لورين  .دبلیو  ،مترجم  :محمد امینی ( )6 77افزایش اثربخشي معلمان در فرایند تدریس  ،انتشاراتمدرسه .
 انستیتو فنی تربیت حرفه ای كريستینیا ، بست ,ج (  ، ) 693مترجمان :شريفی ,حسن پاشا .طالقانی ,نرگس ( )6 36روش هاي تحقیق در علوم تربیتي..تهران ,چاپ هشتم انتشارات رشد .
 بینفی ،تقی (  ،)6 3بررسي روند اشتغال و و نیازهاي آن در برنامه ریزي درسي ،مؤسسه پژوهشی برنامه ريزیدرسی و نوآوریهای آموزشی ،نشريه شماره .477
 -تاريخچه  ،CBTدفترك شماره

دفترطرح و برنامه درسی سازمان آموزش فنی وحرفه ای كشور ،سال .6 39

 تامپسون  ،ای  ،آر (  ، ) 699مترجم فاطمه فقیهی قزوينی ،تربیت معلم برای مواد درسی فنی وحرفهای  ،دانشنامهاقتصاد آموزش وپرورش  ،پژوهشكده تعلیم وتربیت  ،جلد چهارم .چاپ اول .6 3

فصل ششم – بررسی وطراحی الگوی تعیین صالحیت ها

 جاالد  ،ج  ،پ (  ، ) 699مترجم  :فاطمه فقیهی قزوينی (  ، ) 6 3آموزش وتربیت حرفه ای  :اروپای غربی ،دانشنامه اقتصاد آموزش وپرورش  ،جلد چهارم  ،پژوهشكده تعلیم وتربیت .
 جواهر فروش زاده ،عبدالرحیم ( ،)6 36طرحي براي بهبود نظام تربیت معلم ایران اسالمي ،پايان نامة كارشناسیارشد ،دانشگاه شیراز ،دانشكدة علوم تربیتی و روانشناسی.
 دانش پژوه ،زهرا (  ،)6 3ارزشیابي مهارتهاي حرفهاي (تدریس) معلمان دورة راهنمایي (علوم و ریاضي)،مؤسسه پژوهشی برنامه ريزی درسی و نوآوریهای آموزشی
 دالور ،علی ( ، )6 31روشهاي آماري در روان شناسي و علوم تربیتي ،انتشارات دانشگاه پیام نور دلور  ،ژاك  ،ترجمه دفتر همكاری های علمی وبین المللی وزارت آموزش وپرورش ( ، )6 17یادگیري گنج درون.انتشارات تزكیه  ،تهران .
 رئوف ،علی ( ،)6 79جنبش جهاني براي بهسازي تربیت معلم ،پژوهشكدة تعلیم و تربیت. رئوف ،علی( ،)6 31تربیت معلم و كارورزي ،انتشارات روان زيبا كالم ،فاطمه ( ،)6 79مباني فلسفي آموزش و پرورش در ایران ،انتشارات حفیظ ،چاپ اول ،تهران. -سرمد ,ز بازرگان ,ع حجازی ( )6 31روش هاي تحقیق در علوم رفتاري ,تهران :انتشارات آگاه.

 سلسبیلی ،نادر (" ،)6 76بررسي دیدگاه مدرسان و دانشجو معلمان مراكز تربیت معلم تهران نسبت به خودراهبري و خود ارزشیابي دانشجو معلمان" ،پايان نامة كارشناسی ارشد ،دانشكدة علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 سیف  ،علی اكبر ( ، )6 7 سلیمی ,ق .)6 71(.مقدمه اي بر روش تحقیق در علوم تربیتي .اصفهان :انتشارات بعثت. سند تحول راهبردي نظام تربیت رسمي وعمومي جمهوري اسالمي ایران ( سند مشهد مقدس )  ،مصوب جلسهشماره  3 1شورای عالی آموزش وپرورش  ،تاريخ . 6 39 / / 7
 -سندبرنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران  ،نگاشت سوم  ،سازمان پژوهش وبرنامه ريزی آموزشی ،آذرماه .6 33

 سند تحول بنیادین آموزش وپرورش  ،مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی  ،آذرماه . 6 91 شیولسون ,ر ، )6 76(.استدالل آماري در علوم رفتاري (ترجمه :علیرضا كیامنش).تهران :انتشارات جهاددانشگاهی(.تاريخ انتشار به زبان اصلی.)6933
 صافی  ،احمد(  ، )6 3تربیت و تأمین معلم (گذشته ،حال و آینده)  ،فصلنامة تعلیم و تربیت  ،شماره .7 -7 صالحی ،ابراهیم ( ،)6 34نقش آموزشهاي فني و حرفهاي در تحوالت اقتصادي و اجتماعي ،اداره كل آموزش فنیو حرفهای استان مازندران.
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 صبوحی  ،فرحناز (  ، ) 6 19بررسی نیازمندی های حرفه معلمي  ،رسالة فوق لیسانس  ،دانشكده علوم تربیتیدانشگاه تهران  ،ص 9

 عابدی ،لطفعلی ( ،)6 77بررسي و تحلیل توانایيهاي عمومي تدریس در برنامة درسي دورههاي تربیت معلم دوسالة ایران  ،پايان نامة كارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس ،دانشكدة علوم انسانی.
 عباباف  ،زهره (  ، ) 6 39صالحیت هاي مغفول در برنامه درسي تربیت معلم  ،مجموعه مقاالت همايش برنامهدرسی تربیت معلم  ،دانشگاه شهید رجايی .
 فرهنگ مدیریت ( توصیفي )  ،انگلیسی – فارسی  ،ترجمه محمد صائبی  ،تهران  :مركز آموزش مديريت دولتی ، ، 6 77ص . 6 4
 قاسمی ،پويا ،نويدی و همكاران ( ، )6 31آموزش فني و حرفهاي (چکیدة تحقیقات) ،پژوهشكده تعلیم و تربیت،جلد اول.
 -كاردان  ،علی محمد ( ، )6 11هنرمعلم  ،انسان پروری است  ،ماهنامه آوپ  ،دوره  ، 47ويژه نامه .

 كریستیني  ،مؤسسه فنيِ تربیت حرفه اي در آلمان ، 1پروژه فرآيند برنامه ريزی صالحیت محور  ،مترجم  :ابوالقاسمجاريانی ( ، )6 31گروه مكاترونیك دفتربرنامه ريزی وتألیف آموزش های فنی وحرفه ای وكاردانش  .سندشماره .6

گويا ،زهرا و ايزدی ،صمد (  ،)6 3الگوي برنامه ریزي درسي نیمه متمركز.گیج ،ان ،ال ،مبانی علمی هنر تدريس ،مترجم :نفیسی ،عبدالحسین ( ،)6 71سرماية انسانی ،دانشنامة اقتصاد آموزش وپرورش ،پژوهشكدة تعلیم و تربیت ،جلد سوم.

 لوز ،گرت ( ،)6996مترجم محمد بیگی ،اسماعیل ( )6 73آموزش حرفهاي در حال گذار ،پژوهشي در برنامةدرسي هفت كشور براي حرفه آموزش مداوم ،انتشارات مدرسه.
 مجموعه مقاالت اولین همایش نقش آموزشهاي فني و حرفهاي در تحوالت اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،ادارةكل آموزش فنی و حرفهای استان مازندران ،خرداد ماه ( .)6 3
 محمديان ،بهرام( ، )6 31ردپاي اندیشه  ،نشر سوسن . -محیط طباطبايی ( ، )6 11وظیفه معلم درعصرمعلم وعصركودك  ،ماهنامه آموزش وپرورش  ،دوره  ، 47ويژه نامه .

1

- Christiani, Technical Institute for Vocational Training
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 مرجانی ،بهناز (  ،)6 7سیر تکویني آموزش فني و حرفهاي در ایران ،معاونت آموزش فنی و حرفهای وزارتآموزش و پرورش.
مكلین  ،روپرت ( ، ) 6991مترجم  :داريوش دهقان (  ، ) 6 71تربیت معلم  ،تعریفي نو براي آسیاي نوین  ،نكته های
برجسته گزارش همايش بین المللی بانكوك (  ، ) 6991تك نگاشت  ، ) 6 71( 7پژوهشكده تعلیم وتربیت .
 مهرمحمدی ،محمود ( ،)6 79بازاندیشي فرآیند یاددهي -یادگیري و تربیت معلم ،انتشارات مدرسه نبوی  ,ب ، )6 17(.مقدمه اي بر روش تحقیق در علوم اجتماعي .تهران .فروردين. -نصر  ،احمد (  ، ) 6 7عوامل مؤثر در افزایش كارایي دبیران دبیرستان  ،رشد معلم شماره  ، 63سال  ، 66ارديبهشت 7

 نفیسی  ،عبدالحسین (  ،)6 3اقتصاد آموزش و پرورش  ،رابطة آموزش بازار كار و اقتصاد آموزش فنی و حرفهای،پژوهشكدة تعلیم و تربیت،جلد سوم.
 نفیسی ،عبدالحسین (  ،)6 3اقتصاد آموزش و پرورش  ،سیاستگذاری و برنامه ريزی آموزش فنی و حرفهای ،ازانتشارات پژوهشكدة تعلیم و تربیت ،جلد چهارم.
 نويدی و همكاران (  ،)6 3فراتحلیل بر روي  121طرح پژوهشي در زمنیة آموزش فني و حرفهاي با تأكید بركارهای انجام شده در پژوهشكده تعلیم و تربیت.
 -نويدی و همكاران (  ،)6 3آموزش فني وحرفهاي (چکیدة تحقیقات) ،پژوهشكده تعلیم و تربیت ،جلد دوم.

 وثوق ،ايرج ( ،)6 34بررسي عوامل بازدارنده وپیش برنده درافزایش بهره وري هنرستانهاي فني وحرفهايدررشتههاي برق وساختمان،مؤسسه پژوهشی برنامه ريزی درسی ونوآوریهای آموزشی ودانشگاه شهیدرجائی.
 -ويژگی های كلیدی برنامه های درسی مبتنی بر  CBTدفترك شماره

دفتر طرح و برنامه درسی سازمان آموزش

فنی و حرفه ای كشور ،سال 6 39
 -هومن ,ح (  )6 7شناخت روش علمي در علوم رفتاري .تهران :پارسا.

 هرشباخ  ،دی  ،آر (  ، ) 699مترجم فاطمه فقیهی قزوينی  ،تضمین كیفیت در آموزش وتربیت حرفهای  ،دانشنامهاقتصاد آموزش وپرورش  ،جلد چهارم  ،پژوهشكده تعلیم وتربیت .،چاپ اول .6 3
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باسمه تعالي
استاد ارجمند  :هنرآموز محترم هنرستان .....................

با سالم واحترام
به منظور" شناسایی ویژگی ها و تعیین نیاز های آموزشی هنرآموزان هنرستان ها ی کشور " پرسشنامهای پیوست ايدن
نامه تهیه شده است که تقديم حضورتان ميگردد .
با توجه به کمبود پژوهشهای صورت گرفته در اين زمینه  ،از آنجا که کاربرد نتايج اين پژوهش مي تواند در بهبدود
و ارتقاء سط ح آموزش و اثربخشي آموزه های هنرجويان موثر واقع شود  ،خواهشمند است با صدرف وقدت کدافي وارائده
پاسخ های واقعي و دقیق ( تاآنجا که ممکن است ) به سئوالهای مطرح شده  ،پژوهشگران را ياری فرمايید .
بي ترديد  ،نظرات ارزشمند شما کمک شاياني به پیشرفت آموزش ( درسطح ملي ) خواهد کرد  .با اطمینان خاطر از
اين مطلب که  :اوال) هويت شما محفوظ است ( نوشتن نام اختیاری است ) ؛ ثانیا ) اطالعات فردی  ،بده صدورت کلدي
ودر جمع نظرات تفسیر خواهد شد ؛ و ثالثا ) قرارنیست ازطريق اين تحقیق تصدمیم خاصدي دربداره شدخص جنابعدالي
گرفته شود  .ضمنا توضیحاتي درباره برخي سئواالت پرسشنامه به صورت زيرنويس ارائه شدده  ،کده راهگشدای شدفاف
ترشدن آن سئواالت است  .قبال ازهمکاری صمیمانه شما تشکر و قدرداني مي شود .
پژوهشگر

لطفا ابتدا اطالعات زیر را تكمیل نمایید :

دريکی از نقطه چين های پرانتز زيربزنيد

جنسیت  :مرد  ...زن  ...سن ......... :میزان تحصیالت ............... :رشته تحصیلي .................. :گرايش ( دبیری ...آموزش ...غیره) ...
سابقه خدمت ( کل .......سال  /تدريس دردروس فني يا حرفه ای(حداقل 4ساعت درهفته)  .........سال /غیرآموزشي  .........سال )
تعدادو ساعت دوره های آموزشي طي شده ( مرتبط با تخصص فني يا حرفه ای جمعا  .......دوره و جمعدا  ......سداعت /مدرتبط بدا
مهارت تدريس جمعا  .....دوره و جمعا  ......ساعت  /دوره های عمومي جمعا  ......دوره و جمعا  ........ساعت ) .
کارجانبي ( مرتبط با تخصص فني يا حرفه ای .......ساعت درهفته  /غیرمرتبط با تخصص فني يا حرفه ای ........ساعت درهفته )
ادامه در پشت صفحه

41

فصل هفتم – پیوست ها

نظرسنجی از هنرآموزان هنرستان ها ی فنی وحرفه ای درباره صالحیت ها و نیازهای آموزشی آنها
لطفاً مقابل هرویژگي در
یکي از ستونهاي زیر
عالمت بزنید
خیر
بلی

جنابعالي دراولین سال ورود به هنرستان از كدام صالحیت هاي زیر برخوردار بودید؟
الف -صالحیت های ورودی حرفه معلمی :
 داشتن مدرک تحصیلي لیسانس دبیری (آموزشي) دريک رشته فني وحرفه ای ----- ----------------------------------------- -4داشتن مدرک تحصیلي لیسانس غیر دبیری يا غیرآموزشي ( مثل  :فني و مهندسي  ،کامپیوتر  ،حسابداری و -- ----------------) . . .
 -5و  ....ساعت دوره آموزشي مهارت تدريس --- -------------------------------------------------------------------------
 -2گذراندن دوره کارورزی هنرآموزی حین تحصیل و کسب شايستگي معلمي ----- --------------------------------------------
 -3داشتن گواهینامه حرفه ای مرتبط با رشته تحصیلي ( شايستگي شغلي ) ----- ----------------------------------------------
 -7تناسب موضوعات ( دروس ) مورد تدريس با رشته تحصیلي -- ----------------------------------------------------------- .

لطفاً مقابل هرویژگی دریكی از

خیلی زیاد

 - 0شامل  :شرايط يادگیری ،فعاالیتهای يادگیری ،برانگیختن حواس ،هیجانات(هوش هیجاني) ،شکل های هوش و نظريه های يادگیری..

زیاد

توضیحات وسایرنظرات هنرآموز محترم درباره بندهای الف وب .................................................................................................................. :
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

تا حدود ی

 - 5درک و کاربرد دانش روانشناسي به ويژه درزمینه های  :تربیتي  ،يادگیری و رشد هنرجويان --------------------
 - 2درک و کاربرد دانش مباني و اصول برنامه درسي -------------------------------------------------------
 - 3توجه به عناصراساسي يادگیری و بهره گیری از آن در جريان ياددهي – يادگیری --------------------------- .
 - 7توانايي طراحي  ،تولید و کاربرد رسانه ها و مواد آموزشي موردنیاز هنرجويان ---------------------------------
 - 1آگاه نسبت به رويکردهای نوين درفرايند ياددهي -يادگیری  ،گرايش به تسهیل خودآموزی  ،يادگیری مبتني بر
مساله( ، )PBLآنالين و ------------------------------------------------------------------------- . BL
 - 1توانايي کشف انگیزه های دروني هنرجويان برای يادگیری -----------------------------------------------
 - 9مهارت درزمینه های :جلب توجه شاگردان  ،عرضه وتشريح روشن مطالب  ،طرح سواالت باسطوح متفاوت شناختي
ورسیدن به اهداف  ،ارزيابي وبازنگری تدريس -------------------------------------------------------------
 -40کسب آگاهي و استفاده از دانش روز تربیت برای پاسخ گويي به مسائل و نیازهای آموزشي در سطح هنرستان و کالس درس –--

کم

ادامه بند الف -صالحیت های ورودی حرفه معلمی :
 -1تسلط درارائه دروس تخصصي نظری وکارگاهي هنرستان-----------------------------------------------------------
 -1تسلط نسبت به مشاغل وحرف مرتبط با رشته تحصیلي ---------------------------------------------------------- .
 -9آگاهي نسبت به دنیای کار مرتبط با رشته تحصیلي ------------------------------------------------------------- .
 - 0آشنايي با ويژگي های هنرجويان ( دانش آموزان فني وحرفه ای ) --------------------------------------------------
 آشنايي با جايگاه آموزش های فني وحرفه ای دراستان ومنطقه ---------------------------------------------------- - 4آشنايي بااستانداردهای مهارت شغلي درآموزش فني وحرفه ای ----------------------------------------------------
ب -صالحیت های عمومی حرفه معلمی :

خیلی کم

تا چه اندازه از صالحیت هاي زیر برخوردارهستید ؟

ستونهای زیر عالمت بزنید
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لطفاً مقابل هرویژگی دریكی از
ستونهای زیر عالمت بزنید
خیلی زیاد

زیاد

تا حدود ی

کم

ادامه بند ب -صالحیت های عمومی حرفه معلمی :
 -4تسلط درارائه آموزش مهارت های پايه ( محوری ) به شرح زيرنويس ---------------------------------------------
 -44توانايي تربیت جواناني درجهت شايستگي های محوری مورد نظردرسندچشم اندازکشوردر ( -- --------------------4) 202
5
 -45مهارتهای عملي به شرح زيرنويس --------------------------------------------- --------------------------
 -42مهارت در فناوری آموزشي بهره گیری ازنرم افزارها ومواد آموزشي درفرآيند يادگیری --------------------------------- 2
ب -0 -صالحیت های حین تدریس
 -43قدرت انعطاف پذيری و سازگاری در زمانها و مکانهای مختلف ------------------------------ -----------------------
 -47دارای نقش فعال در فرآيند ياددهي  -يادگیری با استفاده از دانش موضوعي ،محتوی برنامه  ،علوم تربیتي  ،نوآوری ،پژوهش و
ابعاد فرهنگي و اجتماعي---------------------------------------------------------------------------------------
 -41توانايي ايفای نقش ها يي مثل  :کارگر فني  ،روانشناس ،مدير کارگاه  ،يک متخصص و فرد آگاه دررشته -------------------
 -41تربیت فراگیرندگان به عنوان يک يادگیرنده مادام العمر--------------------------- -------------------------------
ب -2-صالحیت های پایه مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات شامل :
 -49برخورداری از مهارت های پايه کامپیوتری ( --- ---------------------------------------------------------)ICDL
 -50ويژگي استفاده تلفیقي ازآموزش و فناوری اطالعات و ارتباطات در محیط يادگیری------------------------------------ ،
 -5آشنايي بانرم افزارهای تخصصي -----------------------------------------------------------------------------
 – 54آشنايي با آموزش در فضای مجازی -------------------------------------------------------------------------
5
ب -3-صالحیت ها درحوزه سنجش
 -55مشارکت کننده فکوری که به طور مستمراثرات اقدامات خود را برهنرجويان  ،اولیا و ديگر افراد مرتبط با کارخود ارزشیابي مي
کند و فعاالنه فرصتهايي درجهت رشد حرفه ای خود جستجو مي کند-- ------------------------------------------------.
 -52مهارت دراستفاده از انواع سنجش با تاکید بر سنجش های ويژه درآموزش فني وحرفه ای------------------------------ .7
 -53ارزيابي هنرجويان با استفاده ازاستانداردهای نظام ارزيابي عملکردی نه فقط با نمرات امتحاني ----------------------------
توضیحات وسایرنظرات هنرآموز محترم درباره ویژگی های این صفحه .................................................................................................... :
..................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
 - 0این مهارت ها عبارتنداز  :مهارت های تفكر (مثل:گردآوری وپردازش اطالعات  ،حل مسئله ، ،تفکرخالق وتفکر سیستمي) ؛ مهارت های شخصیتی ( مثل  :مسئولیت
پذيری  ،انعطاف پذيری  ،توانايي مديريت زمان و اعتماد به نفس) ؛ مهارت های ارتباطی ( مثل  :فردی وبین فردی  ،کار گروهي و ارتباط با مشتری ) ؛ مهارت های
اجتماعی وشهروندی ؛ مهارت های کسب وکار ( مثل  :مهارت های شغلي  ،تجاری  ،نوآوری و کارآفريني ) .
 - 2متکي بر اصول اخالقي ،ارزش های اسالمي ،ملي و ايثار گر ،مومن و انقالبي  ،برخوردار از دانش پیشرفته  ،دارای انظباط  ،مسئولیت پذير  ،دارای روحیه تعاون  ،فعال ،
مفتخر به ايراني بودن  ،دارای سازگاری اجتماعي  ،شرکت در جنبش نرم افزاری  ،متعهد به انقالب اسالمي  ،متعهد به شکوفايي ايران  ،حافظ کرامت و حقوق انسان ها .
 - 3درمرحله عملي معلم ملزم است همه آن تصمیماتي را که درمرحله ی برنامه ريزی گرفته اجرا نمايد مخصوصا تصمیماتي که پیرامون روشهای تدريس ،استراتژی ها ،
فعالیتهای يادگیری وارزشیابي اتخاذ شده است .فعالیت های عملي يادگیری در آموزش معلمین به صورت کاروزی ،بازآموزی و خود راهبردی تجلي پیدا ميکند.
4
 فناوری آموزشي مجموعه ی روشهاودستورالعمل هايي است که بااستفاده از يافتههای علمي برای حل مسائل آموزشي اعم ازطرح ،اجرا وارزش يابي دربرنامهها به کارگرفته ميشود .5
 شامل  :سنجش عملکرد ،سنجش موثق(نمونه کارها ،ارائه ها ،عملکردها ،گزارشهای يادگیری و تجارب) ،سنجش مستمر و گزارش پیشرفت ،ارزشیابي مدون و خود سنجي. -6شامل  :استفاده از رايانه  ،مهارتهای جست و جو ،پردازش و ارزشیابي اطالعات ازمنابع مختل ف و تواناسازی هنرجويان در برنامه درسي  ،تولید واحدهای برنامه و فعالیت
های يادگیری که استفاده از فناوری جديداطالعات را در بر گیرد.

خیلی کم
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خیلی زیاد

زیاد

تا حدود ی

 -35توانايي کار با اطالعات ،فناوری و دانش -------------------------------------------------------------------
 -32توانايي کار با همکاران ،فراگیرنده ها ومشارکت کنندگان در آموزش -- ---------------- ---------------------------
 -33توانايي کارباجامعه درسطح محلي،ملي،منطقه ای وبین المللي ( جهاني ) ------------------------------------------
 -37آشنايي با زبان فني تخصصي ----------------------------------------------------------------------------
 -31توانايي يادگیری مادام االعمر ----------------------------------------------------------------------------
ج - 3-صالحیت های رهبری و مدیریت کالس درس
0
 -31مهارت های فنی شامل  :مهارت های به کارگیری علوم  ،روش ها  ،فنون و تجهیزات برای انجام وظايف ----------------
 -39مهارت های انسانی شامل  :مهارت وتوانايي ارتباط سازنده  ،تعامل وکار با دانش آموزان---------------------------- 2
 -70مهارت های ادراکی شامل  :مهارت وتوانايي درک پیچیدگي های محیط کار،تشخیص موقعیت،جايگاه وعملکرد خود------3
توضیحات وسایرنظرات هنرآموز محترم درباره ویژگی های این صفحه
.............................................................................................................................................................................................................................................:
...............................................................................................................................................................................................................................................

 -0نمونه وظايف معلم درمهارتهای فني  :برنامه ريزی  ،سازماندهي  ،کنترل و نظارت  ،مديريت زمان  ،تطبیق برنامه ها ونیازهای هنرجويان .
 -2نمونه وظايف معلم درمهارت انساني  :احترام به عقايد  ،ارزش ها واحساسات هنرجويان  ،مشاوره وراهنمايي  ،ايجاد انگیزش  ،تقويت روابط صمیمي و سازنده گروهي
هنرجويان و ايجاد محیط امن و با نشاط برای آنان  .داشتن اعتماد به نفس و تقويت اين ويژگي درهنرجويان واعتماد به آنها  .خود شناسي وشناخت فراگیران .
 -3نمونه وظايف معلم درمهارت ادراکي  :شناخت وتوانايي تجزيه وتحلیل اهداف آموزشي وتربیتي  ،درک روابط متقابل وتشخیص اولويت های آموزش  ،تصمیم گیری .

کم

ج -صالحیت های حرفه ای هنرآموزان درحوزه تدریس ( رشته شغلی )
 -57تسلط هنرآموز بر رشته های مرتبط با موضوع تدريس-------------------------------------------------------- .
 -51تسلط درارائه آموزش مهارت های فني ( دروس اصلي وتخصصي هنرستان ) --------------------------------------
( نسبت به کدام درو س تسلط کمتر ی داريد لطفا نام ببريد) .......................................................................................................................... :
 -51تسلط هنرآموز بر مشاغل وحرف مرتبط با موضوع تدريس----------------------------------------------------- .
 -59توانايي تلفیق دروس نظری وعملي -----------------------------------------------------------------------
 -20آگاهي هنرآموز نسبت به دنیای کار مرتبط با موضوع تدريس-------------------------------------------------- .
 -2کسب گواهي نامه های حرفه ای و معلمي ----------------------------------------------------------------
 -24تجارب صنعتي وبازار کار -------------------------------------------------------------------------------
 -25عضويت در شرکت ها وبازار کار -------------------------------------------------------------------------
 -22آشنايي با استانداردهای بین المللي وملي در شغل وحرفه ----------------------------------------------------
 -23شناخت نقش ايمني وخطرات شغلي به ويژه در فعالیت های کارگاهي --------------------------------------------
ج -0-صالحیت های اخالق حرفه ای
 -27تاکید برارزشهای اخالقي مانند تقوا  ،صبر  ،مدارا  ،صداقت  ،تواضع  ،عدالت  ،مسئولیت  ،شجاعت  ،متانت و ------------ . .
 -21ارزشگذاری ها و داوری های درست وعادالنه -- --------------------------------------------------------------.
 -21حسن خلق و رفتار جدی  ،موءدبانه و احترام آمیز با ديگران به ويژه با هنرجويان - ----------------------------------
 -29حسن انجام وظیفه شغلي وتکلیف درحد توانايي --- --------------------------------------------------------- .
 -30توانايي آموزش اخالق حرفه ای مرتبط با شغل به دانش آموزان -------------------------------------------------
 -3توانايي حل تعارض میان هنرجويان و میان هنرآموزان وساير همکاران --------------------------------------------
 -34تالش برای تعالي فردی درحرفه معلمي و تخصصي -----------------------------------------------------------
ج -2-صالحیت های كلیدي :

خیلی کم

تا چه اندازه از صالحیت هاي زیر برخوردارهستید ؟

لطفاً مقابل هرویژگی دریكی از
ستونهای زیر عالمت بزنید
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بررسی صالحیت های حرفه ای هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای

لطفاً مقابل هرویژگی دریكی از
ستونهای زیر عالمتبزنید
خیلی زیاد

زیاد

تا حدود ی

کم

ج –4 -مهارت های مرتبط با دنیای کار
 -7ايجاد فرصت آشنايي هنرجويان با استاندارد های جديد کار در همان محیط آموزشي خود ------------------ .
 -74توانايي اجرای دروس و برنامههايي که به فراگیران ديد گستردهای درباره جهان کار بدهد -------------------
 -75توانايي تلفیق برنامههای درسي علمي و حرفهای ----------------------------------------------------
 -72توانايي استفاده ازتکنیکهای ياددهي -يادگیری کار بنیاد  ،مشتمل بر تجارب علمي  ،حل مسئله  ،پروژههای
همیارانه يا گروه بنیاد  ،دروسي که مستلزم اشکال چند گانه بیان هستند  ،و کار پروژهای ------------------------
 -73دارای تجربه کاردرحرفه يا شغل خارج از کالس درس ( بازار کار ) قبل از اشتغال به شغل معلمي ------------
 -77برخورداری از آموزشي هدفمند و مبتني بر مسائل دنیای کار

1

---------------------------------------

 -71توانايي آماده کردن هنرجويان برای ورود به بازار کاروموفقیت درآن--------------------------------------
 -71داشتن اطالعات کافي در باره محیط های کاری وتوانايي انتقال آن به هنرجويان ---------------------------
 -79توانايي پرورش مهارت ها ی حرفه ای هنرجويان ----------------------------------------------------
 -10توانايي توسعه صالحیت های شغلي خود برای آموزش کارهای عملي دنیای کار و مهارت های فني و حرفه ای----
 – 1توانايي ارتباط مفاهیم آموزشي با دنیای کار ------------------------------------------------------
 -14توانايي آموزش صالحیت های واقعي شغل وحرفه به هنرجويان ----------------------------------------
 -15توانايي آموزش براساس کار واقعي در شغل وحرفه --------------------------------------------------
 -12آشنايي با تغییرات تکنولوژی شغل وحرفه مرتبط با موضوع تدريس -------------------------------------
توضیحات وسایرنظرات هنرآموز محترم درباره ویژگی های این صفحه
....................................................................................................... .................................................................................................................. :
........................................................................................................................................................ ...................................................................
.................................................................................................................... .......................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

 - 6اين ويژگی  ،افزايش يادگیری هنرجويان  ،استفاده ازفناوری  ،آموزش كارتیمی ومهارت های گروهی  ،تغییرنظارت مداوم وايجادمهارت های رهبری
رادرپی خواهد داشت .

خیلی کم

تا چه اندازه از صالحیت هاي زیر برخوردارهستید ؟
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فصل پنجم– تفسیريافته ونتايج تحقیق

لطفاً مقابل هرویژگی دریكی
ازستونهای زیرعالمتبزنید

خیلی زیاد

زیاد

تا حدودی

کم

د -پیشنهادهایی برای مراکز تربیت دبیر فنی وحرفه ای
 صالحیت های حرفه ای در دوران تحصیالت عالي تربیت دبیر فني وحرفه ای آموزش داده شود ------------------------- -4واحدهای درسي و مطالعاتي معلمان به تمرين های عملي تدريس متصل شوند و هر دو در کنار هم پیش روند -------------
 -5معلمان فني وحرفه ای بايد دوره های آموزش ضمن خدمت صالحیت محور را بگذرانند -------------------------------
 -2ارزش های ديني واخالقي وکاربردآن درکالس درس و محیط های کارگاهي درراس برنامه های تربیت دبیر قرار گیرد --------
 -3معلمان فني وحرفه ای اطالعات کاملي ازمشاغل مربوط داشته باشندوترجیحا تجارب عملي مرتبطي را گذرانده باشند ------
 -7معلمان بايد پیش زمینه ای در روش های تحقیقي مربوط به بخش مهندسي را داشته باشند --------------------------
 -1معلمان فني و حرفه ای بايد با صالحیت های مفهومي يا ضمني (بخش های اجتماعي و زماني دنیای کار) آشنا شوند -------
 -1مربیان کار – محور 0نیازمند کسب صالحیت های تعلیم وتربیت بیشتری هستند ------------------------------------
 -9معلمان فني وحرفه ای الزم است فهم مناسبي از کارهای واقعي دنیای کار داشته باشند ------------------------------
 - 0معلمان بايد برای پاسخ به تغییرات پیشرو در جامعه مبتني بر دانش مجهز شوند و در آن مشارکت فعال داشته باشند ------
 معلمان بايستي ازطريق آموزش و اشتغال در مشاغل حرفه ای  ،در فرآيند يادگیری مادام العمر شرکت کنند ------------- - 4باکسب اطالعات جديد  ،سازگاری باتغییرات وارتقای مهارت های حرفه ای  ،توانائي نوآوری درحرفه خودراارتقا دهند -------
 - 5معلمان فني وحرفه ای بايستي تحت آموزش هدفمند که مبتني بر مسائل دنیای کار است  .قرارگیرند ------------------
ه -معلمان فنی وحرفه ای بایستی دردوره های تربیت دبیرانواع صالحیت های زیر را کسب نمایند :
 - 2کارآفرینی  -به عنوان يکي از صالحیت های محوری معلمان -------------------------------------------------
 - 3مهارت درآموزش کارآفريني ----------------------------------------------------------------------------
 - 7صالحیت های متدیک (روشی ) -تشخیص ساختار وظايف  ،اعمال و ارزشیابي فرآيندهای کاری  ،حل مشکالت و تصدمیم
گیری  ،انتقال دانش تخصصي بطور مستقل در کارهای خاص که راه حل مشخص وروشني برای آنهامتصور نیست -------
 - 1صالحیت های اجتماعی  -به معني توانايي در همکاری ها  ،رفع تضادها  ،برقراری ارتباطات اجتماعي و تاثیر متقابل در
موقعیت های دشوار حرفه ای است ---------------------------------------------------------------------------
 - 1آگاهي نسبت به برنامه های توسعه يکساله 3 ،ساله و بیست ساله با تاکید بر بخش آموزش فني وحرفه ای آنها ------------
 - 9صالحیت های فردی  -اين ويژگي ها به منزله ی توانايي انجام صحیح کار برای خود و ديگران در جهت مسدئولیت پدذيری
وکسب اعتماد ديگران است ------------------------------------------------------------------------- 4
و – پیشنهاداجرایی برای ارتقاء صالحیت های حرفه ای معلمان
 -40بايد مبادله و مشارکت میان مراکز آموزشي و موسسات فني و حرفه ای مورد تشويق قرار گیرند  .تا پرسنل آنها بتوانند اوقاتي
را در مراکز وموسسات يکديگر بگذرانند و از اين طريق دانش و مهارت های حرفه ای خود را به روز نمايند
 -4رتبه بندی هنرستان ها و مراکز آموزش عالي فني وحرفه ای ---------------------------------------------------
 -44مشارکت دادن دانشگاه فني وحرفه ای ودانشکده های تربیت دبیر فني در طراحي وتولید برنامه درسي تربیت هنرآموز -----
سایرنظرات پاسخ دهنده درباره بندهای ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
از همكاری صمیمانه شما سپاسگزارم  -پژوهشگر

1

. WORK-BASED SETTING
 اين به م عنای بهبود اعتباراجتماعي ،رضايت درفراگیری آموزش و اجرای صحیح آموخته ها ،استقامت  ،پشتکار ی و توانايي انجام کار در حالت های خاص  ،حساس و مهممي باشد .

خیلی کم

تا چه اندازه با پیشنهادهاي زیر موا فق هستید ؟

