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 چکیده
فنی و آموزش و استادکاران  انیمربای  های حرفه تیصالحچارچوب  تبیینبا هدف  حاضرپژوهش 

ریزی آموزشی به بهبود برنامهتواند  ای مذکور میهای حرفه تیصالح تبیین انجام شده است.ای  حرفه

و طی توصیفی از نوع تحلیل اسنادی انجام  ة. پژوهش به شیوکمک دهدای های فنی و حرفههنرستان

جامعه پژوهش کلیه کتب، . اندتحلیل شدهاستنتاج مبتنی بر تحلیل مفاهیم و متن  وسیلهبهها گزاره آن

برداری، بررسی شد. نتایج بود که به کمک فرم فیش پژوهشمرتبط با موضوع  یها پژوهش ها ومقاله
؛ توان در سه بعدرا می ای حرفه و فنی آموزش استادکاران و مربیان ای حرفه های ؛ صالحیتنشان داد

های؛ دانش، بینش و مهارت( و  ی )مؤلفها حرفه -های تخصصی شخصی، صالحیت یها تیصالح

های؛ وجدان کاری، توسعه توانمندی، اعتدال اجتماعی، روابط  اعتقادی )مؤلفه ـ های اخالقی صالحیت
 01 وسیلهبههای مذکور لفهؤابعاد و م چارچوببندی نمود. اجتماعی، انضباط اداری و ایمان درونی( طبقه

 ای حرفه های صالحیت چارچوبضمن بحث پیرامون است. مقاله گویه مصداقی نشانگر، تکمیل شده 

 است. کردهنیز ارایه  را هاییمذکور، پیشنهاد

 

ریزی  برنامه ای؛ آموزش فنی و حرفه ؛مربیان و استادکاران ؛ای صالحیت حرفه :یکلیدهای  واژه

 آموزشی.
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 مقدمه

تربیـت تکنسـین صـنای       جهـت ای )هنرستان( ریزی آموزشی مدارس فنی و حرفهبرنامه
ارتقـا  و بازسـازی مـداوم    های حرفه ای مربیان و اسـتادکاران اسـت.   مستلزم توجه به صالحیت

 بایـد  رشـته تخصصـی   برمعلمان عالوهای معلمان ضروری است زیرا های فنی و حرفهصالحیت

 بـه کـار   رادرتـدری   هاتا بتوانند آن نموده به روز را های نوینتکنولوژیدر خود مهارت  دانش و

 (.1،2662گیرند )مورنو
هایی است که معلم با کسب آنها ،گرایش و مهارتمعلمی، مجموعه شناخت 2هایصالحیت

 )ملکـی،  اقـدام نمایـد  به پرورش جسمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و معنوی فراگیران می تواند 

اسـت  یـاتی  حفراگیران  یاددهی بهدر  اوو توانایی  تحقق اهداف تربیتی، نقش معلمدر  (.1122
توانایی انتقال دانش فنی  باید ضمن احراز شرایط مربیگری، 1مربی(. 2660 ،1)دارلینگ هاموند

 آنفناوری روز و ارزشیابی طی دوره و پایان  ،کارآموزان، استفاده از تجهیزات کارگاه آموزشی به

 .(1131ای،)سازمان آموش فنی و حرفه باشد، دارا یو آموزش یرا مطابق استانداردهای مهارت

عـالوه  بـه  (01: 1126، 5تنها آماده سازی دانش آموز برای کـار نیسـت )جاناتـان    آموزش
 ای فنـی و حرفـه  تربیت جام   (.52 :1122مطلوب نیست )ملکی،  نیز بعدیپرورش انسان تک

( 1333، 0تاد کاران باصالحیت است زیرا آنان در کیفیت آموزش )کـارنوی مربیان و اسمستلزم 

 (. 116: 126ایجاد موفقیت هستند )شعبانی،اساسی و عامل نقش محوری داشته 
شـر  واـایو و    هـا، نامـه در آیین مندرجهای ویژه بر صالحیتعالوه مربیان و استادکاران

معلمی باشندکه در مناب  مختلو   دارای صالحیتباید ( 1123نامه اخالقی )اهور و خلج، عهد

 شده است:در خصوص آنها بحث جمله موارد ذیل  صور گوناگون، ازبه

ارائـ    و محتـوا  بر تسلط تدری ، و های آموزشی مهارت بر تسلط های تخصصی: صالحیت -الف
 بـه  بایـد  معلـم . را شـامل مـی شـود   تـدری    هـای  پاسخ و روش و پرسش تکلیو، تعیین آن،

 (. 1362 ،2)دیویی دبساز محور مسأله های موقعیت در را خود دانش تا دهد فرصت آموزان دانش

 و فهم ارتباطات، نیازمند و اطالعات فناوری وسیل به آموزش بهبود ای:های حرفهصالحیت -ب
 (.1136)کرجی بان و علی اکبری، است درآموزش نقش معلم از روشن درك

                                                                 
1. Moreno 
2. Competency 
3. Darling-Hammond 
4. Trainer 
5. Janatan . R 
6. Carnoy . M 
7. Dewey. J 
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 در ارتباطـات  اطالعات و فناوری کاربستچالش کاهش  طالعاتی: ـ  ارتباطی های صالحیت -ج

 .(2660 است )هوکینگ برگ، وابسته معلم اطالعاتی ـ ارتباطی مهارت به تدری 

تـدری  در شـرایط سـخت و انجـام درسـت کـار        ای(: حرفه های اخالقی )اخالق صالحیت -د

 (. 2661 ،1کالهان: 1122)آزاد و اسماعیلی،  ای است حرفه شایستگیمستلزم 
 :است  نموده بندی دسته تقسیم سه به را معلمی های ( صالحیت1126) ملکی     

 عالئـق  و استعداد شناختچون؛ ذهنی  مهارتو آگاهی  مجموعه شناختی: های صالحیت -الف

 سازد.  می توانا ربیتت به مرتبط مسائل بررسی و تحلیل شناخت، در را معلم یادگیرنده که
نـوآوری در   بـه  اعتقاد آموزان، دانش به ی چون؛ عالقهعالیق مجموعه عاطفی: های صالحیت -ب

 شود. را شامل می معلم

 کـه شـامل   یـادگیری  -یـاددهی  فرآیند در معلمان توانایی و مهارت مهارتی: های صالحیت-ج

 .       است یادگیری -یاددهی های روشاز  استفاده توانایی و درس طر  در مهارت
 ازجمله: اند نمودهاشاره نیز معلمان  های دیگربرخی صالحیتنظران به صاحب

ای باید دارای اطالعات عمیق نسبت به تخصص ( معتقد است مربی فنی و حرفه2662) ـ بایور

ظری و عملی، توانایی داشـته  ضمن مهارت در ترکیب اطالعات ن و بازار کار و فرایند کار باشد و
 طور مؤثر به هنرجویان منتقل نماید.که دانش و مهارت خود را بهباشد 

 ای تأکید دارد.( بر دانش و مهارت مربیان فنی و حرفه2612) ـ دتریج

 .کید داردأتای  علم مربی فنی و حرفه و مدرك دانشگاهی، عملکرد جمعیبر ( 2612) ـ رانر
 یند.                                  نما کننده را ایفا میمد درتعامل با دانش آموز، نقش تسهیلآمعلم کار (1332) 2وتزل

 داند. را مهم میتدری   در تسلط و آموز دانش با ارتباط انگیزه، عالئق و( 1125) سپهداری

 و جهـانی  گسـتره  تـا در  آماده باشـند  آینده برای باید معلمان( 1122نژاد و ذکاوتی )مالیی

 .بپردازند نقش به ایفای جامعه فعال عضو یک حکم در زندگی
 . اشاره دارد ای حرفه تعهد و ای حرفه عمل ای، حرفه دانشبه (، 2662) 1هانتلی  -

، بـه کمـک مربـی،    ای ایـران ازمان آموزش فنی و حرفـه مربیان و استادکاران به استناد س

ای، )سازمان آموزش فنی و حرفـه  اندبندی شدهمربی، سرمربی، مربی ارشد و استاد مربی، طبقه
1131 .) 

 

                                                                 
1. Callahan .D 

2.Wetzel . D 
3. Huntly.H 
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 را  در اسـتادکاران  و مربیـان توان سطو  صـالحیت  ( معتقدند می11؛ 2660ژائو )گردزو 

 و اسـتاد  1، مربـی کارشـناس  1رحـ )واجـد شـرایط(، مربـی متب   2مربـی بـا کفایـت    1سطح: چهار

هستند بنابراین برای معلمان فنی و  سطو  پایین تر، اساس سطو  باالتربندی کرد. طبقه5مربی

آموزی، خود، با توجه به نیاز مراکز حرفهای این امکان وجودداردکه برحسب عالقه و تالش حرفه
 (116-111 :2660) پیشنهاد گردزوژائو به سطو  باالتر ارتقا  یابند. بنابر

(. آنـان  2662 یونسـکو،  -)یونووك های مربیان، برای استاد کاران ضروری استصالحیت

 ( و2660ای، اخالقی  و کیفیت تـدری  باشـند )اسـتولت،   فههایی فردی، حرباید دارای ویژگی
های معلمی، نسبت به دنیای واقعی کار، دانش دست اول داشته باشند. از نظر بر صالحیتعالوه

استادکار، دارای تخصص باال در حرفه و صالحیت تربیتی، اجرایی واداری  ( مربی یا1331لوگلو )

 (. 1120پردازد )آقازاده،نیز می آموزان فکری دانش بر مهارت، به پرورشکه عالوه است

 از:ند های مربیان و استادکاران عبارتصالحیتدیگر از برخی  
لذا  باشد.شامل محتوای دانش، نگهداری، رشد و انتقال آن میهای حوزه دانش :  صالحیت -الف

 خـود، ضـروری اسـت   برای مربیان و استادکاران، داشتن دانش و مهارت کافی در رابطه با رشته 

 (.2662، 0)آیشک
گری، تسهیل گری، های صنعتی، مربیاین حوزه شامل مهارت های حوزه مهارت : صالحیت -ب

باشـدکه از عوامـل نـوآوری    های فکـری، ادراك، احسـاس و قـوه تخیـل مـی     -هم چنین مهارت

صر آموزشی (. دربرخی کشورها ازجمله آلمان که دارای عنا2،2661)گاالن  و دیگران باشندمی
 (.2،2665)دیبوسکی مهارت بهتر قابل درك است ةزیادی هستند؛ حوز

های این حـوزه در تمـام آداب و رفتـار انسـان      ارزش های حوزه اخالق و تخصص: صالحیت  -ج

عبـارتی  بـه  تواند به تخصص نیـز منجـر گـردد.    این، بعد اخالق حتی می برضروری است. عالوه

دانـد. چـرا کـه    بـه  افـزایش  تخصـص نیـز مـی      مؤاـو و متعهـد  نیروی کار با اخالق، خود را 
، به 1331)مؤسسه مدیریت عمومی کشور مالزی، عناصر اصلی تخصص نیز هستپاسخگویی از 

محـدود   و کـه اخـالق، صـرفاه بـه برخـورد و معاشـرت نیـک       (. ضمن این2616نقل از جیالنی،

                                                                 
1. Level 
2. Qualified Trainer 
3. TVET-Specialist 
4.  Bachelor 
5. Master 
6. Izlin Zuriani Ishak 
7. Galanes. G.J 
8. Dybowski . G 
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 پـذیرد  یز از اخالق تأثیر مـی چه حتی سالمت محیط کار و نگرش مثبت گروه نشود؛ چناننمی

 (. 2660، 1)مهدصالح

 ها، عمدتاه پاسخگویی در مقابل جامعه و این بعد از صالحیت های حوزه اجتماعی: صالحیت -د

این بعد  گردد. آموزان، کارکنان آموزشی، همکاران و جامعه را شامل می روابط حسنه بین دانش
 استادکاران عملکرد خودرا در مقابل جامعه تشریح کننـد شود مربیان و باعث می ها از صالحیت

رابطه با هرگونه انحرافـی در مقابـل مـردم پاسـخگو باشـند. بنـابراین        ( و در1325 ،2)نوردین

انضـباط و پایـداری، ازجملـه     وری، نظـم،  کاری،کـاهش هزینـه، بـاالبردن بهـره    صداقت، درست
ــه ایـن بعـد از صـالحیت      ویژگـی  شـود ) عبــدالرحمن و   بـوط  مـی  هــا مرهـایی هسـتند کـه ب

 باید مورد ارزیابی قرار گیرد. ( و1،2665اینتان

هـای مربـوط بـه کـارآفرینی،     اخیراه داشتن دانش و مهارت های حوزه کارآفرینی: صالحیت  -ه 

ــرای معلمــان فنـی و حرفــه  مـدیریت و تصــمیم  و  1)رســلی ای، ضــروری شـده اســت گیـری ب
 (. بنابراین معلمان فنی و حرفه ای باید دارای دانش و مهارت کارآفرینی باشـند 2662دیگران،

شـمار  بـه  ای های فنی وحرفـه آموزشکلیدی  وان جز نعبه ارآفرینیک (. زیرا5،2660)چوکسی

 (. 0،1331)هیلی آیدمی
زمینـه مفیـد   توانـد در ایـن   های ذیل( نیز میجمله پژوهشهای پیشین )ازبرخی پژوهش

 باشد:

طراحی نظام ارزشیابی عملکـرد  »عنوان (، در پژوهشی به1131) عنوان نمونه عبدالهیبه
دهی محیط یـادگیری،  های مدیریتی و سازمان، مهارت«ایآموزشی مربیان آموزش فنی و حرفه

ارزشـیابی یـادگیری، دانـش و     هـای هـای عرضـه مطالـب در کارگـاه و کـالس، مهـارت      مهارت

فراگیران و  ریزی تدری ، توانایی ایجاد انگیزه درهای طراحی یا برنامههای علمی، مهارتمهارت

 های مربیان معرفی نموده است.ها و مسؤولیتعنوان نقشهای ارتباطی را بهمهارت
ای معلمان مدارس های حرفهشناسایی ویژگی"( در پژوهش خود تحت عنوان1120) آقائی

 داند. ای، میهای حرفهویژگی و های شخصی ، ویژگی"آینده

های حرفه ای معلمان و ارائه چـارچوب  صالحیت»(، به موضوع 1122) نیکنامی و کریمی
های معلمان مورد مطالعـه در  اند که وض  موجود صالحیتپرداخته نشان داده« ادراکی مناسب

                                                                 
1. Mohd Salleh Mahmod 
2. Ahmad Nordin 
3. Abdul Rahman Hashim and Gurdev Singh Buletin Intan  
4. Rosli Mahmood 
5. Chouksey. R.G 
6. Hailey . J 



 ای ای مربیان و استادکاران آموزش فنی و حرفه حرفه هایتبیین چارچوب صالحیت

48 

 

موزشـی، رفتـاری،   بعد شخصیتی و اخالقی، در سطح باالتر از متوسـط قـرار دارد؛ امـا در بعـد آ    

ای و تدری ، از وضـعیت  شناختی و مدیریتی، در سطح متوسط و در بعد فناوری، توسعه حرفه

 ضعیفی برخوردارند.

استانداردهای طراحی چـارچوب صـالحیت معلمـان    » ( در پژوهشی با عنوان2616) 1جیالنی 
دانـش، مهـارت،   های مربیان و استادکاران را در شش حـوزه  صالحیت« ای آموزش فنی و حرفه

هایی ارائـه نمـوده   قسیم نموده و برای هرکدام نشـانگر اداری ، اخالقی، اجتماعی و پاسخگویی، ت

 است. 
مناسـب   چـارچوب  ارائـ   منظـور به (، درپژوهشی،2662) 2هونگ، هورنگ، لین و چارلین

 تربیـت  هـای  صـالحیت  بـین  ناهماهنگی»آموزش عمومی،  دورة معلمان ای حرفه های صالحیت

 کردند بررسی را «خدمت ضمن معلمان تدری  نیاز مورد های صالحیت و خدمت از پیش معلم

 بـین  هـای هـا، مهـارت   ارزش سیسـتم  فکـری،  توانایی اصلی دست  0در معلمان های صالحیت و
 بندی نمودند. دسته شخصیتی های ویژگی و ای حرفه های توانایی مدیریت، توانایی فردی،

ریزی آمـوزش فنـی و    بندی کنفران  دوساالنه برنامهدر جم (، 2611هالدن و موری  )

انـد کـه پژوهشـگران شـرکت      ای، مدارس آموزشی دانشگاه هند شرقی، خاطر نشان کـرده  حرفه
سازی هنرجویان برای بازار کار، فهم و تحلیل فرایند کار، کننده در این کنفران ، ارزیابی، آماده

های مورد نیازمعلمان فنی و  دهد؛ را از جمله قابلیت می آشنایی با تغییراتی که در یک حرفه رخ

 دانند. ای میحرفه
سازی برای ارتقا  کارکنان آموزشـی   ارفیت» ( در پژوهش خود با عنوان2660) 1استولت

ای را فـردی،   های معلمـان فنـی و حرفـه    ، ویژگی«المللی ای در زمینه همکاری بین فنی و حرفه

ها تعاریفی ارائـه نمـوده    و برای هرکدام از این ویژگی داند تدری  میای، اخالقی و کیفیت  حرفه

 است. 
، «های مـورد نیـاز معلمـان و مربیـان     صالحیت»پژوهشی  ( در2665)1همکاران و کاستر

 و سـازماندهی، تعلـیم   ارتباطـات،  تخصصی، دانش اصلی دست  پنج به را معلمان های صالحیت

 .اند مودهبندی ن تقسیم رفتاری صالحیت تربیت و
 

                                                                 
1. Jailani Md Yunos 
2. Hong. Jon-Chao & Jeou-Shyan Horng & Chan-Li Lin & Lih-Juan ChanLin 
3. Stolte.H 
4. Koster, Bob & Mieke, Brekelmans & Fred, Korthagen & Theo, Wubbels 
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یـادگیری بـرای آمـوزش در    »نهایی به بانک جهانی با عنوان  ( در گزارش2665) 1اوال 

های معلمان را به چهار دسته تقسیم نموده است:  آمادگی جهـت  صالحیت« محورجامعه دانش

ای عمـل  تدری ، تدارك محیط مناسب برای فراگیران، تدری  شفاف برای یـادگیری و حرفـه  

 کردن در محیط.
 هـای تجربـه محـور   ( در پژوهشی با عنوان توسـعه صـالحیت  2616) ماهازانی و همکاران

ای مربیـان را  های حرفـه ای مالزی، چارچوب صالحیتمربیان و استادکاران آموزش فنی و حرفه

هـای  انسـانی و صـالحیت   –های اجتمـاعی  های فنی )تکنیکی(، صالحیتدر سه بعد صالحیت
 اند. بندی نمودهمتدولوژی تقسیم -آموزشی

و  هـای اقتصـادی  ای در کلیـه زمینـه  جا که نوآوری در زمینه آموزش فنـی و حرفـه  از آن

(، همچنین با توجه 2،2660)کوانر و دتریچ توسعه وابسته است فناوری، به  پیشرفت  تحقیق و 

های چنـدانی انجـام نگرفتـه اسـت،     های مربیان، پژوهشکه در خصوص تعیین صالحیتبه این
چه بیان شد هـدف اساسـی   های بیشتر در این زمینه ضرورت دارد. لذا با عنایت به آنپژوهش

ای ای مربیان و استادکاران آموزش فنی و حرفههای حرفهمقاله حاضر تبیین چارچوب صالحیت

 باشد. می
 باشد: های زیر می گویی به سؤالبه همین منظور پژوهش حاضر در پی پاسخ

ای های مورد نیاز مربیان واستادکاران آموزش فنـی و حرفـه   اد صالحیتترین ابععمده -1

 چیست؟
 ای مـورد نیـاز مربیـان و    حرفه -های تخصصی های صالحیت ها و گویه ترین مؤلفه مهم -2

 اند؟ ای کدام استادکاران آموزش فنی و حرفه

 مربیـان و اعتقـادی مـورد نیـاز     -های اخالقـی  های صالحیت ها و گویه ترین مؤلفهمهم -1

 اند؟ ای کدام استادکاران آموزش فنی و حرفه
اسـتادکاران   های شخصی مورد نیـاز مربیـان و   های صالحیت ها و گویه ین مؤلفهترمهم -1

 اند؟ ای کدام آموزش فنی و حرفه

 

 شناسیروش
ها و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق، نشریات جامعه پژوهش کلیه کتب معتبر، پژوهش

برداری، بررسی شد. روش پژوهش توصـیفی از  اینترنتی بود که به کمک فرم فیشهای و سایت

                                                                 
1. Avalos. Beatrice 
2. Quarner.F & Dittrich .J 
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عـالوه از اسـتنتاج   ها و مفاهیم  بررسی شـده بـه  نوع تحلیل اسنادی بود، روشی که در آن گزاره

 (.2،2662نیز استفاده شده است )گیون 1مبتنی بر تحلیل مفاهیم و متن

 

 هایافته

ای استادکاران  فنی و حرفه صالحیت های مورد نیاز مربیان وترین ابعاد ( عمده4 الؤس

 چیست؟

هـای مـرتبط،   و پرسشـنامه  هـا مطالعـات الزم تحلیـل اسـنادی، بررسـی پـژوهش      پ  از
های پیشین، فرایند نظرخواهی از اسـاتید علـوم تربیتـی وکارشناسـان و     آوری ابعاد و گویهجم 

بق، تعـدیل،  ورش در دسـترس، فراینـد تطـا   ای و آموزش و پـر متخصصین آموزش فنی و حرفه

کاران نیـاز مربیـان و اسـتاد   هـای مورد صورت گرفت، ابعاد صالحیت هاسازگاری و تلخیص گویه
 بندی گردید:استخراج و طبقه 1و شکل  1صورت جدول مورد بحث در س  بعد، به

 

 ایاستادکاران  فنی و حرفه های مورد نیاز مربیان و: ابعاد صالحیت4جدول 

ف
دی

ر
 

 نظران و مراجعصاحب ابعاد

 

 

1 

های  صالحیت

 ـ تخصصی

 ای حرفه

(، مؤسسه مدیریت 2616) (، ماهازانی و همکاران2611(، هالدن و موری  )2662) هانتلی

 (،1322(، میدل)2660) (، هوکینگ برگ2616) به نقل از جیالنی (1331عمومی مالزی )

 (،  نیچ ولدت و همکاران2612) (، رانر2660) (، دارکینگ هاموند2662) آیشک (،1332) وتزل

(، 1120) (، آقایی1136) (، عابدی کرجی بان و علی اکبری2661(، گاالن  و دیگران )2665)

 ( و...1125) (، دانش پژوه1126) (، ملکی1122) آزاد و اسماعیلی

 

 

2 

های  صالحیت

 -اخالقی

 اعتقادی

 (، رانر2612) (، دتریج2616) ماهازانی و همکاران(، 2611(، هالدن و موری  )2661یونووك )

(، 2660) (، استولت2616) (به نقل از جیالنی1331(، مؤسسه مدیریت عمومی مالزی )2612)

(، 2661) (، کالهان1326) (، کانین1325(، نوردین)1331) (، هیلی2660) چوکسی

(، 1131) ، عبدالهی(1125) (، صافی2662(، رسلی و دیگران )2665) عبدالرحمان و اینتان

 ( و2662) (، هونگ و همکاران1126) (، ملکی1122) (، مالیی نژاد و ذکاوتی1123) صادقیان

 (...2660) مهدصالح

1 
صالحیت های 

 شخصی

( ، 1123) (، صادقیان1126) (، ملکی2612) (، دتریج2616) (، جیالنی2660) استولت

 ( و...2662) (، هونگ و همکاران1122) ذکاوتی(، مالیی نژاد و 1120(، آقایی )1131) عبدالهی

 

                                                                 
1. Conceptualization 
2. Given 
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 بندی صالحیت های مربیان و استادکاران: جمع9شکل 
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هایی اعم از بینش، دانـش و مهـارت مـورد    ای، ویژگیحرفه  -های تخصصیبعد صالحیت

 و محتوا بر تسلط )مانند تدری  و های آموزشی مهارت بر تسلطجمله  از نیاز مربی یا استادکار

 و شـناختی  فراینـدهای  از آگـاهی (، تدری  های پاسخ، روش و پرسش تکلیو، تعیین آن، ارائ 

 و درس طر  در مهارت مانند) یادگیری ـ   یاددهی و تسلط بر فرآیند آموزان، دانش مراحل رشد
 شود.یادگیری( را شامل مییاددهی ـ  های انواع روش کاربرد و استفاده توانایی

چـه  خاصـی برخـوردار اسـت چنـان     اعتقادی نیـز از اهمیـت   اخالقی ـ  های بعد صالحیت

توانـد بـه   های این حوزه در تمام آداب و رفتار انسان ضروری اسـت. ایـن بعـد حتـی مـی      ارزش
بـه افـزایش     عبارتی نیروی کار با اخالق، خـود را مؤاـو و متعهـد   تخصص نیز منجر گردد. به

)مؤسسـه مـدیریت    اصر اصلی تخصص نیز هستعنز داند. چرا که پاسخگویی اتخصص نیز می

نظر قرار گرفته است، بیش از این پژوهش مورد (. حوزه اخالق که در1331عمومی کشور مالزی،

 شود. ای مربوط میکه به مفهوم خلق و خوی فرد باشد، به اخالق حرفهآن
و هـای فـردی و شخصـیتی مربیـان     هـا و ویژگـی  های شخصی نیز بـه مـنش   بعد صالحیت    

استادکاران اشاره دارد. صالحیت شخصی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چـرا کـه شخصـیت    

 گذار است.رفتار شغلی آنان نیز تأثیر ها همواره برانسان

 

ای مـورد نیـاز   حرفـه  -های تخصصی های صالحیت ها و گویهترین مؤلفه ( مهم7 سؤال

 اند؟ای کداماستادکاران  فنی و حرفه مربیان و
گویه در این رابطه به  13نهایت سه مؤلفه و  مراحل ذکر شده، در مطالعات الزم و پ  از

 بندی گردید.شناسایی و طبقه 2صورت جدول 
 شـناخت،  در را معلـم  که های ذهنی استمهارت و ها آگاهی مجموعه شامل :دانشمؤلفه 

 سازد. این مؤلفـه  می توانا تربیت و تعلیم به مرتبط موضوعات و مسائل بررسی و تحلیل، تجزیه
)هـانتلی،   باشـد  ... مـی  و تدری  های روش آگاهی از محتوا، آموز، دانش شناخت تواند شاملمی

(. از آن جهت مؤلفه دانـش حـائز اهمیـت اسـت کـه بـدون داشـتن دانـش الزم، سـایر          2660

بیان  2 های این مؤلفه در پنج گویه مطابق جدولباشد. نشانگر فایده میهای معلم بیصالحیت
هـا بـه مـواردی از قبیـل توانـایی علمـی، اطالعـات بـه روز، آگـاهی از          گردیده است. این گویه

هـا را نشـانگرهای   تـوان آن نیز تجربه مربیان و استادکاران، داللـت داردکـه مـی    استانداردها، و

مناسبی جهت ارزیابی سطح دانش مربیان و استادکاران، در بعد دانش محسـوب نمـود. دانـش     

ه در حال تغییر و تحول است و یک مربی باید از تغییر و تحوالت دانش مرتبط با فعالیت هموار
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)سازمان  های روز مراکز صنعتی، تدری  نمایدتا بتواند متناسب با نیاز خود اطالع داشته باشد

 (.1103جهانی کار،

اسـت.  ای بیان شده حرفه -های تخصصیعنوان دومین مؤلفه از صالحیتمؤلفه بینش: به

شود. هرچند بینش و دیدگاه معلم در تمام این مؤلفه به  دیدگاه و وسعت دید مربی مربوط می
عنـوان یکـی از   این پژوهش این مؤلفـه بـه   جریان آموزش و تدری  مؤثر است؛ با این حال در

های ارائه شده اهمیـت  بندی شده است. گویهای طبقهحرفه -های تخصصیهای صالحیتمؤلفه

چه درك اهمیت شغل و مهارت خود، امیـد داشـتن   چنان دهندفه را به وضو  نشان میاین مؤل
به بهبود برنامه درسی مهارت آموزی، خوش بینی و کاربردی دانستن مطالب آموزشی، اطمینان 

های مربیان و اسـتادکاران  از ویژگی تواندآموزان از موارد مهمی هستند که میبه استعداد دانش

 و درعین حال نشانگرهای مناسبی جهت ارزیابی دیدگاه و بیـنش آنـان در   دواربین و امیخوش

 های حاضر به آن توجه شده است.  امرآموزش باشدکه در گویه
 -یـاددهی  فرآینـد  در معلمـان،  علمـی  های توانایی و صالحیت ها،مهارت مؤلفه توانش: به

مربی یا استادکار توانمند باید بتواند عنوان نمونه یک (. به1126)ملکی، شود می مربوط یادگیری

 طـور مـؤثر  افزارها و وسایل کمک آموزشی بـه طور مناسب به کار گیرد، از نرمامکانات موجود به
بتواند میـزان یـادگیری    کار گیرد همچنین بایدهای مناسب تدری   را بهاستفاده نماید، شیوه

 زیابی نماید.  آموزان را با توجه به استانداردهای آموزشی اردانش

 
 ای مورد نیاز مربیان و حرفه ـ های تخصصی های صالحیت گویه و ها: مؤلفه7 جدول

 ایاستادکاران  فنی و حرفه

ف
دی

ر
 

 نظران و مراجعصاحب ها گویه ها مؤلفه

 
 
1 

 دانش

دهی مطالب متنوع برنامه درسی با توانایی علمی در ارتباط
 های تولیدیآموزان در محیطنیازهای کاری دانش

ها وسایر مناب  روز از نشریات، مقاالت، پژوهشاطالعات به
 آموزیمرتبط با مهارت

آموزی آگاهی از استانداردها و محتوای دروس مهارت
 )عناوین، اهداف، و....(

های متنوع فنی توانایی ارائه پاسخ کافی و روشن به پرسش
 آموزاندانش

های  تولیدی و نیاز محیطهای  داشتن تجربه کافی از محیط
 آموزانکار جهت آموزش دانش

(، هالدن و 2662) هانتلی
(، ماهازانی و 2611موری  )
 (،  میدل2616) همکاران

 آیزلین آیشک (،1322)
(، 2612) (، رانر2662)

(، 2660) دارکینگ هاموند
  نیچ ولدت و همکاران

(، عابدی کرجی بان و 2665)
 (، جیالنی1136) اکبریعلی

(، آزاد 1120) (، آقایی2616)
 (، ملکی1122) و اسماعیلی

(، 1122) (، دانش پژوه1126)
 ( و...1125) سپهداری
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 ای مورد نیاز مربیان وحرفه -های تخصصیهای صالحیت: مؤلفه هاوگویه7ی جدول ادامه

 ایاستادکاران  فنی و حرفه

ردی

 ف
 نظران و مراجعصاحب هاگویه هامؤلفه

 بینش 2

اهمیت شغل و مهارت خود و توصیه کار تولیدی به درك 

 دیگران

آموزی و ارتقای امید داشتن به بهبود برنامه درسی مهارت

 کیفیت آموزش آن

کاربردی دانستن آموزش مهارت برای کار کردن در  

 های تولیدیمحیط

ای و آینده  های فنی و حرفهبینی به جایگاه آموزشخوش

 آموزان خودشغلی دانش

یابی آنان در آموزان و تسلطینان به استعداد دانشاطم

 هامهارت

 (،1122) نژاد و ذکاوتیمالیی

 نیچ ولدت و همکاران

( ، 1125) (، سپهداری2665)

(، 2662) رسلی و همکاران

 (، ملکی1331) هیلی

 (، آزاد و اسماعیلی1126)

 ( و...1122)

1 
 توانش

 مهارت یا

 و فضای کارگاه استفاده مؤثر از امکانات، تجهیزات

های مرتبط با مهارت افزارکارگیری کامپیوتر و نرمبه

 آموزی

 استفاده از وسایل کمک آموزشی برای تدری  مناسب

 های تدری ترین شیوهکارگیری بهترین و متنوعبه

 تهیه نقشه کار مناسب برای تدری  عملی در کارگاه

 باآموز با کار واقعی به شیوه فعال درگیر نمودن دانش

 آموزانهدف یادگیری دانش

آموزان در محیط ها و ارتباطات دانشمدیریت یادگیری

 کارگاه

تهیه به موق  ابزارها، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز و 

 سازی محیط برای تدری آماده

 آموزان با توجه به استانداردهای آموزشیدانشارزشیابی 

(، هالدن و 1332) وتزل

 دتریج(، 2611موری  )

 (،1321) (، یونسکو2612)

(، 2661) گاالن  و دیگران

 (،2616) ماهازانی و همکاران

 (، جیالنی2660) استولت

(، 1126) (، ملکی2616)

 (،  لوگلو1120آقایی )

( 1122) پژوه (،  دانش1331)

 و...

 

اعتقادی مورد نیاز  -های اخالقیهای صالحیتها و گویهترین مؤلفه( مهم9سؤال

 ای کدام اند؟و استادکاران  فنی و حرفه مربیان

پژوهش  نیز فرایند تحلیل اسنادی و تطابق، تعدیل، سازگاری و  1جهت پاسخ به سؤال 
گویه(، توسعه  0) های وجدان کاریصورت گرفت. در نتیجه مؤلفه ها و گویه ها تلخیص مؤلفه
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 گویه(، انضباط اداری 0) گویه(، روابط اجتماعی 2) گویه(، اعتدال اجتماعی 0) توانمندی

 ارائه گردید: 1صورت جدول گویه به 11 گویه(، جمعاه شامل 1) گویه( و ایمان درونی1)

هایی است که در رابطه با و ح  وایفه شناسی از جمله نشانگرمؤلفه وجدان کاری 

 تی،نژاد و ذکاوارزیابی سایر معلمان از جمله معلمان ژاپن نیز به آن اشاره شده است )مالیی
از اموال، تجهیزات و محیط (.  مدیریت زمان بهینه، اطالع رسانی، پاسخگو یی، نگهداری 1122

آموزان و... از مواردی ، جدیت در کار، رعایت و تشریح نکات ایمنی و بهداشتی برای دانشکارگاه

 است که رعایت آن یادآور وجدان بیدار یک مربی یا استادکار باصالحیت است.
( است که ازآن 2660ای گردز و ژائو)توانمندی مشابه مؤلفه توسعه حرفه مؤلفه توسعه

های سطح باالی مربیان یاد شده است. لذا برای تحقق این مؤلفه، عنوان یکی از صالحیتبه

 دست آورد تا بتواند آن را به دیگران نیزای باالیی بهکه تخصص حرفه مربی باید تالش کند

ه کارآفرینی و انتقال آن به های مربوط بداشتن دانش و مهارت بر اینتوسعه بخشد. عالوه
(. انتقال دانش 2662)رسلی و دیگران، ای، ضروری استآموزان برای معلمان فنی و حرفهدانش

کند که از اهداف مهم و تجربیات مربوط به کارآفرینی، به تربیت کارآموزان کارآفرین کمک می

های این مؤلفه نیز با اهمیت و بر (. سایر گویه1122، )آموزش و پرورش باشدکاردانش می
 اند.اساس مبانی نظری انتخاب شده

اجتماعی  -های اعتدال اجتماعی و روابط اجتماعی عمدتاه رعایت اصول اخالقیمؤلفه

آموزان، کارکنان روابط حسنه بین دانش ازجمله رعایت عدالت، پاسخگویی در مقابل جامعه و
گردد. مربیان و استادکارانی که معتقد و دارای این و جامعه را شامل میآموزشی، همکاران 

 حاضرند در ( و1325را در مقابل جامعه تشریح نموده )نوردین، باشند، عملکرد خودویژگی می

ای گونه انحرافی در مقابل مردم پاسخگو باشند. این مؤلفه نیز دارای اهمیت ویژه رابطه با هر

که معلم باید با رفتار و اعمالش، الگوی  ویژگی را داشته باشد. چرا است و معلم باید این
شاگردانش قرار گیرد. خود، نمونه تحقق یافته انسانیت باشد تا به شاگردانش بیاموزد که 

 (. 1123انسانیت قابل تحقق است )صادقیان، 

فردی (، روابط بین2616) مشابه با روابط اجتماعی جیالنی مؤلفه روابط اجتماعی نیز
رسانی و روابط ( و اطالع1136) های ارتباطی عبدالهی(، مهارت2662) هونگ و همکاران

آموزان، ( عمدتاه به ایجاد رابطه حسنه و تعامل معلم با دانش2660) عمومی گردز و ژائو

تواند باعث تحکیم چه روابط اجتماعی معلم میشود، چنانرجوع و ... مربوط میهمکاران، ارباب

 انجامد. ت بهتر شاگرد میه عاطفی بین معلم و شاگرد شود که به تربیرابط
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اخالقی سازمان فنی و  ای ازجمله منشورمؤلفه انضباط اداری در منشورهای اخالق حرفه

آن جهت در شمار  (. این مؤلفه از1331) ای مورد تأکید قرار گرفته است لوگلوحرفه

اعتقادی قرار گرفته است که رعایت انضباط، بیش از آن که امری  –های اخالقی صالحیت

قانونی و اجباری باشد، امری اخالقی و ارزشی است. حضور و خروج به موق  از محل کار، رعایت 
مواردی از  استانداردهای مربوطه و ها ونامهآیین ها،نامهمقررات اداری، مطالعه و رعایت بخش

شود دانش یات یک مربی یا استادکار باصالحیت است بلکه باعث میاین قبیل نه تنها ازخصوص

 یا استادکار خود فراگیرد. رفتار مربی رعایت مقررات را از ، انضباط وطور نهادینه نظمهب آموز
اعتقادی  -های اخالقیترین مؤلفه صالحیتاهمیتنه کممؤلفه ایمان درونی آخرین اما 

یه مشخص شده است. ازطرفی ممکن است صالحیت های چهار گو است که در این پژوهش با

طرف دیگر در  فرهنگی تا فرهنگ دیگر متفاوت تعریو شود، از اعتقادی، از  -اخالقی 

دستورالعمل سازمان  های خارجی نیز چندان توجهی به این مؤلفه مهم نشده بود. اما درپژوهش
ای به ، توجه ویژه(2: 1125 آزاد،های ای کشور ایران )مدیریت آموزشگاهآموزش فنی و حرفه

های بیان شده دراین پژوهش، بادستورالعمل مذکور نیز مطابقت این مؤلفه شده است. گویه

 آموزان،پایبندی به اعتقادات و هنجارهای موردقبول جامعه، کمک به رشد معنوی دانش دارد.
هر انسان مؤمنی خود را به مصادیقی است که  کاردر راه خداوند متعال، پرهیز از گناه و... از

عنوان یک امر شخصی، ها نه بهداند. اما درمورد یک معلم، داشتن این ویژگیرعایت آن مقید می

های اخیر گویه نظر مسلمانان معلمی شغل انبیا  الهی است. در بلکه یک رسالت است؛ چراکه از
 نیز مواردی از این قبیل مورد توجه قرار گرفته است.

 

استادکاران   اعتقادی مورد نیاز مربیان و-های اخالقیهای صالحیتگویه و هالفه: مؤ9جدول

 ایفنی و حرفه
ف

دی
ر

 

 صاحب نظران و مراجع گویه ها مؤلفه ها

1 
 وجدان

 کاری

فرصت ممکن برای  استفاده از هر مدیریت زمان بهینه و

 تولید و آموزش

 ارباب رجوعرسانی و پاسخگویی به اولیا ،  مشتریان و  اطالع

-نگهداری از اموال، تجهیزات و محیط کارگاه والزام دانش

 آموزان

 جدیت در کار و تخطی نکردن از واایو محوله

 کانین (،2661) کالهان

(، 2661) هانتلی (،1326)

 (،2660) مهد صالح

 نژاد و ذکاوتیمالیی

(1122،) 

 نیکنامی و کریمی
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تالش در راستای بهبود آموزش های فنی و حرفه ای جهت 

 ارتقا  تولید

تشریح نکات ایمنی و بهداشتی برای دانش آموزان و مراقبت 

 ازآنان

 ( و...1122)

2 
توسعه 

 توانمندی

تالش درارتقا  و به روز نمودن دانش و مهارت خود ودیگران 

 انتشار آن با کسب دانش نو و

به کارگیری دانش فنی خود در محیط های تولیدی و 

 آموزشی

راستای توسعه  پیشنهادات و انتقادات سازنده درپذیرش 

 اصالحات آموزشی ای وحرفه

(، 2662) رسلی و دیگران

(، 2611هالدن و موری  )

 ماهازانی و همکاران

(، چوکسی 2616)

(2662،) 

 (، رانر1331هیلی )

(2612،) 

2 
توسعه 
 توانمندی

آموزان، جامعه و فرهنگ های دانشانطباق دانش فنی با نیاز
 بومی
آموزان در رابطه با اطالعات و تجربیات مفید به دانش ارئه

 کارآفرینی و بازاریابی
نظران ای با همکاران و صاحبمبادله دانش و اطالعات حرفه

 تولیدیهای علمی و در محیط

 (،2616جیالنی )
سازمان  (،1131عبدالهی )

ای آموزش فنی و حرفه
 (و...1131)

1 
اعتدال 
 اجتماعی

 مشتریان رجوع وآموزان، همکاران، اربابدانشرعایت حقوق 
 رسانی به مدیران، ارباب رجوع و  مشریاناطالع گویی وپاسخ

 آموزاننیازهای فردی دانش ها وتوجه به تفاوت
 محافظت از محیط کار و محیط زیست
 ترجیح مناف  عمومی به مناف  شخصی

-عدم اعمال سلیقه شخصی یا غرض ورزی درارزشیابی دانش

 آموزان و برابر دانستن آنان
آموزان به کار تولیدی کارگاهی خارج از  مجبور نکردن دانش

 وایفه آموزشی و تحصیلی آنان
 آموزانمحفوظ نگه داشتن مشخصات و اسرار دانش

(، 1325احمد نوردین )
 ماهازانی و همکاران

(، هونگ و 2616)
(، مهد 2662) همکاران

(، جیالنی 2660) صالح
 دقیان(، صا2616)
(1123،) 

عبدالرحمن و اینتان 
(2665،) 

سازمان آموزش فنی و 
 ( و...1131) ایحرفه

1 
روابط 
 اجتماعی

آموزان، همکاران، رویی و احترام  در برخورد با دانشگشاده
 مشتریان ارباب رجوع و

 حضور مؤثر و ارائه پیشنهادات و انتقادات در جلسات
 آموزانمشاوره دانشهمکاری با مشاورین مدارس برای 

 ایجاد فضای دوستانه و محترمانه در کارگاه و کالس
 آموزان به کار گروهیدهی و تشویق دانشمشارکت، سازمان

 بارآوردن آنان پاسخگو آموزان ومسؤولیت دادن  به دانش

 عبدالرحمن و ایننان
(، نوردین 2665)
(، سپهداری 1325)
(، ماهازانی و 1125)

 ( 2616همکاران)

5 
انضباط 
 اداری

آموزان به حضور و خروج به موق  از محل و الزام خود و دانش
 سایر مقررات اداری

( به نقل از 1326کانین )
(، 1122) محمودی
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آموز به مسؤولین مربوطه و گزارش مسائل انضباطی دانش
 صورت لزوم اولیا  در

مطالعه و رعایت بخش نامه ها، آیین نامه ها واستاندارد های 
 مربوطه

 هاکننده به اعتراضقان  نات و پاسخاعالم به موق  نتایج امتحا

 (،1136عبدالهی )
سازمان آموزش فنی و 

 ( و...1131ای )حرفه

0 

 
ایمان 
 درونی
 

قبول جامعه و توصیه ی به اعتقادات و هنجارهای موردپایبند
 به دیگران

آموزان و تقویت رفتارهای مثبت کمک به رشد معنوی دانش
 آنان

عنوان کاردر راه خداوند عبادت دانستن تعلیم و تربیت به
 متعال

گویی، غیبت، هتاکی، تهمت، استعمال پرهیز از دروغ
 دخانیات و...

پور تقی (،1123) صادقیان
 (، ملکی1122) اهیر

(1126 ،) 
سازمان آموزش فنی و 

 ( و...1131ای )حرفه

 

 های شخصی مورد نیاز مربیان وصالحیتهای ترین مؤلفه ها و گویهسؤال چهارم( مهم

 اند؟ای کداماستادکاران  فنی و حرفه

ها نهایت این بعد از صالحیت مطالعات الزم و مراحل ذکر شده، در پ  ازدر این رابطه نیز 
 بندی گردید.شناسایی و طبقه 2صورت جدول )بدون مؤلفه(، شامل ده گویه به

   

 

 ای  شخصی مورد نیاز مربیان واستادکاران  فنی و حرفههای  های صالحیت : گویه6جدول

 نظران  و مراجعصاحب هاگویه

 عالقه مند به کار تولید و تدری  به دانش آموزان خود

 شکیبا، منتقد و انتقاد پذیر

 رازدار، امانت دار و قابل اعتماد

 خوش خلق، جذاب و خوش قلب

 با گذشت، بخشنده و به دور از بخل وخودخواهی

 صبور و دارای سعه صدر

 مقتدر و دارای اعتماد به نف 

 خالق، باهوش، با استعداد و دارای حضور ذهن

 دارای سالمت جسمی و روحی

 داشتن ااهر مرتب و صدای  رسا

 (، 2660استولت)

 (،2665کاستر و همکاران )

 (،1131عبدالهی) 

 (، 1126(، آندرسون)1126ملکی )

 (،1123(، صادقیان)2662هونگ و همکاران)

(، 1122(، نیکنامی و کریمی )1125سپهداری)

 ( و....1120آقایی )
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 گیریبحث و نتیجه

های مورد ترین ابعاد صالحیتاین پژوهش به شناسایی و تعیین عمده های حاصل ازیافته 
ای  منجر گردید که اکنون به تفکیک مـورد بحـث قـرار    استادکاران  فنی و حرفه نیاز مربیان و

 گیرد.می

های  توجه قرار گرفته است، بعد صالحیت هایی که در این پژوهش مورداز جمله صالحیت 

باشد که اهمیت آن  نیزبه وضو  پیداست چرا که بدون تخصص تدری  ای میحرفه-تخصصی
)با پنج گویـه( و   )با پنج گویه(، بینش ها، به سه مؤلفه دانش معنا ندارد. این  بعد از صالحیت

 استولت« ای حرفه»های  ست. این حوزه با ویژگیبندی شده امهارت )با نه گویه( طبقه توانش یا

هونـگ،   «ای حرفه های توانایی»(، 2611های مورد توجه )هالدن و همکاران،  (، پژوهش 2660)
 ای آقـایی  هـای حرفـه   (، ویژگـی 2611) (، هالـدن و همکـاران  2662هورنگ، لین و چـارلین ) 

ــای  مهــارت»(، 1120) ــهه ــژوه،  «ای حرف ــش پ ــارت1122)دان ــب   ( و  مه ــه مطال ــای عرض ه

 ( نیز شباهت دارد.1136)عبدالهی،

عنـوان  ناپـذیر اشـاره دارد؛ بـه   های مربوط به این حوزه به مسائلی ضروری و اجتنابگویه 
های تولیدی که در مؤلفه دانش مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت و    نمونه؛ تجربه کافی از محیط

آمـوزان در  دهی مطالب متنوع برنامه درسـی بـا نیازهـای کـاری دانـش     ی در ارتباطتوانایی علم

های تولیدی به این دلیل مورد نیاز است که هنرجویان جهت کـار در بـازار کـار تربیـت     محیط
هـای صـورت گرفتـه بیهـوده     های کاربردی  دست پیدا نکنند آموزششوند و اگر به مهارتمی

نامه درسی کشور ما متمرکز است و نیاز های محلی بـازار کـار را بـا    دانیم که برخواهد بود. می

دهد. در چنـین شـرایطی مربیـان و    خوبی پوشش نمیتوجه به شرایط مناطق مختلو کشور به

درسی را در این زمینه به  ریزی آموزشی وتوانند ضعو برنامهاستادکاران مسلط به بازار کار می
اهمیت شغل و مهـارت خـود و توصـیه کـار تولیـدی بـه       خوبی پوشش دهند. همچنین  درك 

بینی  های تولیدی و خوشدیگران و کاربردی دانستن آموزش مهارت برای کار کردن در  محیط

ها یابی آنان در مهارتآموزان و تسلطاطمینان به استعداد دانش آموزان وبه آینده  شغلی دانش
نیـز بـه    شود و استعداد نهفته آنها را بارور وان میآموزباعث ایجاد انگیزه و تقویت روحیه دانش

 نماید.آموزان کمک میآفرین شدن دانشکار

آگاهی  آموزی،سایر مناب  مرتبط با مهارت ها وروز از نشریات، مقاالت، پژوهشاطالعات به 

آموز با ، درگیر نمودن دانشآموزی )عناوین، اهداف، و....(رتاز  استانداردها و محتوای دروس مها
توانایی ارائه پاسخ کافی و روشـن بـه    آموزان وهدف یادگیری دانش کار واقعی به شیوه فعال با
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آموزان اعتمـاد داشـته   شود دانشآموزان،  از مواردی است که باعث میهای متنوع دانشپرسش

 نیاز بازار کار مطابقت دارد. روز صنای  واند، با فناوری بهچه آموختهباشند که آن

تـرین  کـارگیری بهتـرین و متنـوع   استفاده مؤثر از امکانات، تجهیزات و فضای کارگـاه، بـه   

ها و های تدری ، تهیه نقشه کار مناسب برای تدری  عملی در کارگاه، مدیریت یادگیریشیوه
آموزان در محیط کارگاه، تهیه به موق  ابزارها، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز و ارتباطات دانش

کالبدی( آمـوزش و  ) سازی محیط برای تدری ، به این دلیل اهمیت دارد که مناب  مادیآماده

ریزی آموزشی و اقتصاد آموزش و پرورش است، محـدود و   ترین مسائل برنامه پرورش که از مهم
باشد لذا توانایی استفاده مؤثر از امکانات موجود و مقـرون بـه صـرفه     تهیه مناب  مالی دشوار می

جمله واایو مهمـی هسـتند    با توجه به استانداردهای آموزشی، ازای  های سرمایه هزینه کردن

که مربیان و استادکاران با صالحیت باید قادر به انجام آن باشند که در این حـوزه از پـژوهش   

 اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
اعتقادی نیز در تمام آداب و رفتـار انسـان ضـروری     ـ  های اخالقیهای بعد صالحیتارزش 

توانـد بـه   های این حـوزه حتـی مـی   نظران معتقدند که صالحیتچه برخی صاحباست. چنان

ـ این پژوهش بعد صالحیتتخصص نیز منجر گردد. در  هـای  اعتقادی شامل مؤلفه های اخالقی 
 گویه(، روابط اجتماعی 2) جتماعیگویه(، اعتدال ا 0) گویه(، توسعه توانمندی 0) وجدان کاری

چـه در جـدول   باشد که چنـان گویه( می 1) گویه( و ایمان درونی 1) گویه(، انضباط اداری 0)

تعهـد در برابـر توسـعه    »جملـه؛  بندی دیگـر پژوهشـگران از   اشاره شده است با طبقه 1شماره 
ـ   اخالقـی  »  د(، بعـ 1122)نیکنـامی و کریمـی،   « بعـد اخالقـی  »(، 1121)حاتمی، «ای حرفه

)اسـتولت،   (، بعـد اخالقـی  2616)جیالنی، «تخصصی، روابط اجتماعی و پاسخ گویی اجتماعی

) هونـگ،   «هـا  سیسـتم ارزش »( و 1303)سـازمان جهـانی کـار،     (، بعد وحدت اخالقی2660

شـباهت   (2611های مورد توجه )هالدن و موری ، (، و پژوهش2662هورنگ، لین و چارلین، 
 دارد.

زمان بهینه، پاسخگویی، نگهداری از اموال، تجهیزات و محیط کارگاه، جـدیت در  مدیریت  

... از مواردی است که رعایـت   آموزان وکار، رعایت و تشریح نکات ایمنی و بهداشتی برای دانش
بر صالحیت مربی، باعث آن یادآور وجدان بیدار یک مربی یا استادکار باصالحیت است که عالوه

آموزان معلم که از نظر دانش شود چرا پذیری میآموزان در زمینه تعهدی دانشیادگیری اجتماع

هـا  داشتن خاطرات اخالقی از معلم متعهد، همواره در زندگی واقعی انسان الگوی اخالقی است و

آموزان، به ایجاد یک جامعه بر تربیت دانشعالوه تواندعبارتی این صالحیت میشود. به دیده می
 نیزکمک کند.آرمانی 
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روزآمد کـردن دانـش و مهـارت     برای، عالوههای فنی و حرفهمربیان و استادکاران آموزش 

خود، باید توانایی استفاده از تکنولوژی ارتباطات و اطالعـات را نیـز داشـته باشـند تـا بتواننـد       

 ای رامطابق با نیازهای کار جهانی، آموزش دهند.های فنی و حرفه مهارت

ران، مبادلـه دانـش و اطالعـات    دیگـ  و روز نمودن دانش و مهارت خودبه تقا  وار تالش در 
کارگیری دانش فنی خود،  پذیرش پیشنهادات و انتقادات سازنده، انطباق دانش فنی ای، به حرفه

ئه اطالعـات و تجربیـات مفیـد بـه     اآموزان، جامعه و فرهنگ بومی وخصوصاه اربا نیازهای دانش

تواند از مصادیق توسعه طه با کار آفرینی و بازاریابی، از مواردی است که میدانش آموزان در راب
حساب آید اما این جنبه که به ااهر تخصصی است مملو های مربیان و استادکاران، بهتوانمندی

قـرار   نیـز  خـواهی، مشـاوره و  به مواردی اشاره دارد که به دیگراز مسائل اخالقی نیز هست زیرا 

در اختیار دیگران اشاره دارد لذا گاه حوزه تخصـص و حـوزه اخـالق شـامل     دادن تخصص خود 

 پذیر نیست. هایی است که چندان تفکیک گویه
 هـا،  نامه حضور و خروج به موق  از محل کار، رعایت مقررات اداری، مطالعه و رعایت بخش 

صیات یک مربـی یـا   خصو مواردی از این قبیل نه تنها از های مربوطه واستاندارد ها و نامه آیین

رعایت مقررات  آموز نیزعماله نظم، انضباط وشود دانشصالحیت است بلکه باعث می استادکار با
آموزان را رفتار مربی یا استادکار خود فراگیرد لذا رعایت این موارد کنترل و مدیریت دانش را از

در کمک بـه مـدیریت    نماید. در چنین شرایطی است که نقش مربیان و استادکارانتر میساده

 گردد.آموزشی و بهبود اوضاع آموزشی بارز می
همچنین پایبندی به اعتقادات و هنجارهای مورد قبول جامعه، کمـک بـه رشـد معنـوی      

کاردر راه خداوند متعال، پرهیز از گناه و... ازمصادیقی است که هر انسان مـؤمنی   آموزان،دانش

عنوان یـک  ها نه بها درمورد یک معلم، داشتن این ویژگیداند. امخود را به رعایت آن مقید می

 نظر مسلمانان معلمی شغل انبیا  الهی اسـت. در  که از امر شخصی، بلکه یک رسالت است؛ چرا
های اخیر نیز مواردی از این قبیل مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی به شـرایط جـذب و   گویه

ای( کـه  طور کلی معلمان فنی و حرفهبهای ) و حرفهستادکاران آموزش فنی استخدام مربیان و ا

های اشاره شـده در ایـن   در مبانی نظری پژوهش اخیر نیز به آن اشاره شده است؛ اهمیت گویه
مـا   ساز کشوربر این باید توجه داشت که در تعالیم انساندهد. عالوهخوبی نشان میحوزه را به

 «.تزکیه مقدم بر تعلیم است»

هـا و  اسـت کـه عمـدتاه بـه مـنش     های شخصی اشـاره گردیـده   بعد صالحیت در ادامه به 

این بعد  1شود. با توجه به جدول های فردی و شخصیتی مربیان و استادکاران مربوط می ویژگی
های شخصـی  ها مورد توجه سایر پژوهشگران نیز قرار گرفته است از جمله با ویژگی از صالحیت
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هونـگ،  « شخصـیتی  هـای  ویژگـی »(، 2660) اسـتولت « فـردی »  های (، ویژگی1120) آقایی

 ( مشابهت دارد. 2662هورنگ، لین و چارلین )

 هـا همـواره بـر   صالحیت شخصی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که شخصیت انسان 

کار تولید و تدری ، شکیبایی، انتقادپذیری، مندی بهگذار است. عالقهرفتار شغلی آنان نیز تأثیر
خلقی، گذشت، سعه صدر، اقتدار، اعتماد به نف ، خالقیـت، هـوش،   داری، خوش، امانترازداری

جملـه  استعداد، حضور ذهن، سالمت جسمی و روحی و داشتن اـاهر مرتـب و صـدای  رسـا از    

توجـه   های مربیان و استادکاران موردمندی است که در این حوزه از صالحیتی ارزشهاویژگی
چـه  ای برخوردار است چنـان اهمیت ویژه صالحیت معلمان از ها دریقرار گرفته است. این ویژگ

 همواره مورد توجه متخصصین و ارزیابان آموزشی نیز بوده است.     

اشتغال دارند نیز نسبت به آموزان به تربیت دانشکارانی که های مربیان و استاد صالحیت 

تـوان گفـت مربیـان و    ارتی مـی عبـ باشد. بـه تر میهای معلمان دروس نظری پیچیدهصالحیت
ای متناسب با محـیط کـار را   های حرفههای معلمی باید صالحیتبر صالحیتاستادکاران عالوه

های تولیدی و آموزشی را با هم سازگار نمایند. در زمان مسؤولیتهم نیز داشته باشند و بتوانند

حتی به ترکیب هـم زمـان    هاچه برخی گویهیز به این امر توجه شده است چناناین پژوهش ن
ای است  گونههای ارائه شده بهها و گویهآموزش و تولید نیز اشاره دارد. با این وجود ابعاد، مؤلفه

نقش معلم و هم در نقش تولیدکننـده، مسـتقل    های مربیان و استادکاران، هم در که مسؤولیت

ان که در این پژوهش به آن های مربیان و استادکار د. بنابراین رعایت چارچوب صالحیتمان می
 سازد.استادکاران را با مشکل مواجه نمی اشاره شده است، مربیان و

هـای تخصصـی   این است که برخالف تصور، صـالحیت  توجه در این پژوهشاز نکات قابل 

انـد، تعهـد   برخی پژوهش گـران نیـز بیـان نمـوده     ترین نوع صالحیت ها نیست. چنان چهمهم

ایـن پـژوهش    در تواند منجر به تعهد گردد. لذاتخصص شود اما تخصص نمید منجر به توانمی
هـای   چه برخی گویهباشد، چنانمی وردارای برخاعتقادی از اهمیت ویژه -های اخالقی صالحیت

 های شخصی، ارتباط تنگاتنگ دارد. باای و صالحیت حرفه ـ  های تخصصییتآن با حوزه صالح

هـای گفتـه شـده    گویـه  و هاابعاد، مؤلفه نظران مختلو براحباین حال تأکید پژوهشگران و ص
ای  که به اخـالق حرفـه  نهای خارجی اشاره شده، با آعنوان نمونه در پژوهشیکسان نیست، به

که ایـن مؤلفـه از   رتیصو ای شده است اما بر مؤلفه ایمان درونی تأکید نشده است در توجه ویژه

به این نکته نیز توجـه داشـته    گردد. لذا پژوهش اخیر یهای جامعه ما محسوب م برترین ارزش

ای نیست کـه  ای( نسخهریزی آموزش فنی و حرفهجمله برنامهاز) ریزی آموزشیاست که برنامه
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ـ لذا با توجـه بـه شـرایط هـر کشـور از     از کشورهای دیگر به کشوری تجویز شود  ه شـرایط  جمل

 ریزی آموزشی و درسی متناسب صورت گیرد. فرهنگی، الزم است برنامه

 1طور خالصه، از مجموع مطالعات صورت گرفته با توجه به جداول شـماره  نهایت و به در 

گیری از نظرات اساتید علـوم تربیتـی و   نظران همچنین بهرهو تعدد پژوهشگران و صاحب 1الی 
هـای  هـای صـالحیت  ا و گویـه هترین ابعاد، مؤلفهای در دسترس، عمدهمتخصصین فنی و حرفه

هـا و  نامـه آیـین  تجربـی، استادکاران، براساس اسناد، مدارك نظری، سـوابق   مورد نیاز مربیان و

سه مؤلفه دانـش،   ای، باحرفه -های تخصصیهای موجود در سه بعد؛ بعد صالحیت دستورالعمل
هـای   مؤلفـه اعتقـادی شـامل    -هـای اخالقـی   بینش و توانش یا مهارت، همچنین بعد صالحیت

وجدان کاری، توسعه توانمندی، اعتدال اجتماعی، روابط اجتماعی، انضباط اداری و ایمان درونی 

باشد که جواب پرسش اساسی پژوهش را گویه می 01های شخصی جمعاه شامل بعد صالحیت و

 دهد. ن میدر یک نگاه نشا
ارائـه شـده دارای اهمیـت    هـای چـارچوب   و گویه هاکلیه ابعاد، مؤلفه چه اشاره شدچنان 

های آموزشی معلمـان  عنوان ابزاری جهت ارزیابی صالحیتتواند بهو چارچوب اخیر می باشدمی

هـای  جا که در سند تحول آمـوزش و پـرورش، صـالحیت   ای کشور قرار گیرد. از آنفنی و حرفه
عنـوان  تواند بهمیهایی از این قبیل وجه قرار گرفته است؛ نتایج پژوهشای معلمان مورد تحرفه

های معلمـان  ن آموزشی کشور، در ارتقا  صالحیتریزاابزارهایی جهت کمک به ارزیابان و برنامه

 ای واق  گردد.فنی و حرفه
 

  های کاربردیپیشنهاد

استادکاران( با  )ازجمله مربیان و ایایجاد نظام ارزیابی صالحیت معلمان  فنی و حرفه -1
ای و متخصصین علوم  های تخصصی فنی و حرفه متخصصین رشتههایی از  تشکیل کارگروه

 استادکاران. تربیتی، جهت ارزشیابی بهتر مربیان و

مربیان و استادکاران ارائه شده در این پژوهش مورد  های مورد نیازچارچوب صالحیت -2
 استفاده ارزیابان آموزشی مرتبط با این حوزه، قرار گیرد.

مربیان و استادکاران این پژوهش در اختیار مربیان و  د نیازهای مورچارچوب صالحیت -1

هـای ارائـه شـده    هـا و گویـه  گیرد تا با توجه بـه ابعـاد، مؤلفـه   استادکاران این حوزه قرار 

 ای خود را بهتر بشناسند.های حرفهمسؤولیت
 های فـوق ، با توجه به صالحیتیا استخدام مربیان و استادکاران تمهیداتی که گزینش -1

 صورت گیرد.
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عمل آید کـه در  های نو، تمهیداتی بهبا توجه به مباحث فوق و اهمیت آموزش مهارت -5

مراکز حرفه آموزی همراه با تولید، مربیان و استادکاران بتوانند با دسترسی آسان به مناب  

 د.ها بهره گیرناطالعاتی، از فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( جهت آموزش به روز مهارت
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