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ABSTRACT 
As English teachers’ professional competence may be affected by different factors, it is 
necessary to investigate Iranian English teachers’ perceptions of professional 
competence with respect to the role of gender and teaching experience. Hence, the aims 
of the present study are two-fold. First, to explore the Iranian state school English 
teachers’ perceptions of professional competence and its components. Second, to 
investigate the role of gender and teaching experiences in the Iranian state school 
teachers’ professional competence. To this aim, a total of 338 state school English 
teachers, including both genders were selected through a random sampling method. The 
participants responded to the professional competence questionnaire, developed and 
validated by Khodadadi and Maghsoodi (2020). The collected data were analyzed using 
the calculation of the percentage of each item, a Freedman test, an independent sample 
t-test, and a one-way ANOVA. Findings evidenced that the professional competence 
components, including knowledge, skills, and attitudes were considered important by 
the participants. Additionally, the results documented that there was not a statistically 
significant difference between the male teachers and female teachers concerning their 
professional competence. Furthermore, the results disclosed that there was not a 
statistically significant difference among the participants of different teaching 
experiences. The study ends with presenting a range of implications and suggestions for 
further research. 
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 تخصصی های حوزه. است کرده چاپ الملی بین و داخلی مجالت در را متعددی مقاالت ایشان. باشد می انگلیسی زبان آموزش دکتری دارای رضایی افشین آقای 

 .باشد می آنالین آموزش و معلم تربیت ارزشیابی، و سنجش: ایشان
  آنالین، آموزش: ایشان تخصصی های حوزه. است کرده چاپ الملی بین و داخلی مجالت در را متعددیمقاالت  ایشان. باشد می انگلیسی زبان آموزش دکتری دارای عزیزی زینب خانم 

 .باشد می معلم تربیت و اجتماعی فرهنگی نظریه مطالعات

 تخصصی های حوزه. است کرده چاپ الملی بین و داخلی مجالت در را متعددی مقاالت ایشان. باشد می انگلیسی زبان آموزش دکتری دارای ناصرپور اعظم خانم 

 .باشد می آنالین آموزش و دوم زبان گیری فرا نظریات معلم، تربیت: ایشان
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 کلید واژگان:
 دانش، ای،حرفه صالحیت

 دبیران ها،نگرش ها،مهارت
 جنسیت، انگلیسی، زبان

 تدریس سابقۀ

 چکیده

ای معلمان انجام شده است، اما نگرش دبیران زبان انگلیسی در با اینکه در گذشته مطالعاتی درباره صالحیت حرفه
نگرفته است.  ای با توجه به نقش جنسیت و سابقۀ تدریس مورد بررسی قرارمدارس دولتی ایران به صالحیت حرفه

ای دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی را از دیدگاه آنها بررسی بنابراین، این مطالعه قصد دارد صالحیت حرفه
ای دبیران زبان انگلیسی در عنوان دو عامل مؤثر بر صالحیت حرفهکند. همچنین، نقش جنسیت و سابقۀ تدریس به

دبیر راهنمایی و دبیرستان زبان انگلیسی از مدارس  338برای این هدف،  دهد.مدارس دولتی را مورد بررسی قرار می
نامه گیری سهولتی انتخاب شدند. آنها به پرسشهای خرم آباد و بروجرد با استفاده از روش نمونهدولتی شهرستان
های داده دادند.( تهیه شده بود، پاسخ 2020خدامرادی و مقصودی )زبان انگلیسی که توسط  دبیرانای صالحیت حرفه

مستقل، من، آزمون تینامه، آزمون فریدپرسش هایسوالآوری شده از طریق محاسبه درصد برای هر کدام از جمع
های دانش، کنندگان مؤلفهها نشان داد که از نظر شرکتیافتهو آزمون واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. 
ای آنها دارند. همچنین، نتایج نشان داد که تفاوت معناداری رفهمهارت و نگرش نقش مهمی در تعیین صالحیت ح

ها نشان داد که دبیرانی که سابقۀ عالوه، یافتهزبان انگلیسی مرد و زن وجود ندارد. به دبیرانای بین صالحیت حرفه
برخوردار ی که سابقه تدریس کمتری دارند دبیرانای باالتری نسبت به تدریس بیشتری دارند از صالحیت حرفه

آمده، کارکردهایی برای متولیان آموزش، اساتید تربیت معلم و دبیران زبان دستآخر، با توجه به نتایج بهنیستند. در
 شد. ارائهانگلیسی 
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 . مقدمه1

ترین رکن هر سیستم آموزشی هستند که موفقیت معلمان مهم
برای دستیابی به اهداف آموزشی و پرورشی تضمین آن را 

کنند. برای اینکه معلمان بتوانند کارکرد مناسبی داشته باشند می
طور مطلوب ایفا کنند، باید و نقش آموزشی و پرورشی خود را به

خدامرادی و ای الزم باشند )های حرفهدارای صالحیت
 . صالحیت(2021دوست و همکاران، نمازیان ،2020مقصودی، 

 به که شودمی اطالق (competiaالتین کوم پتیا ) کلمۀ به
 است کاری انجام در مسئولیت و مهارت روشنگری، عمل، معنی

 را صالحیت (2020)و همکاران  موخاندوونا .(2005 گنیتکی،)
 و هانگرش ها،ارزش ها،مهارت ها،دانش از پیچیده یک ترکیب

 تعریف خاص حوزه یک در مؤثر کاری انجام برای افراد تمایل
 صالحیت (2002) اشمیت و ریچاردزدر همین راستا،  .کنندمی
 دستیابی برای فرد یک که رفتاری و دانش ها،مهارت توصیف را
 تعریف دارد نیاز خود شغلی هایفعالیت مؤثر در عملکرد به

 اصلی عنصر سه شامل صالحیت کلمۀ بنابراین، .کنندمی
 مطالب از آگاهی منظور از دانش، .است نگرش و مهارت دانش،

خود و مطالعۀ  تجربیات طریق از شخص که است اطالعاتی یا
مهارت، منظور از . آوردمی دستبه هارسانه سایر یا کتاب

 شغلی خود است. و منظور از وظایف انجام در فرد توانایی
سوپریاتنا، ) است فرد نسبت به شغل و وظایف آن نگرش، تمایل

2012.) 

 ایدر زمینۀ آموزش و تدریس، صالحیت حرفه 
 از آموزشی هایزمینه با رابطه در که است مفهومی معلمان

 شودمی استفاده جهان سراسر در آموزشی اصالحات ظهور زمان
، 2021نیا و همکاران، رجایی، 1996فضلعلی و همکاران، )

-به ای معلمان راصالحیت حرفه (2006بیلی ) (.1420 مولدر،

 «باشند آن انجام به قادر و بدانند باید معلمان آنچه» عنوان
 در تعریفی دیگر، سوپریاتنا (.210 .)ص کندمی تعریف

 رفتارهای ها ودانش ها،مهارت» را معلمان ایصالحیت حرفه
، 2012) کندمی تعریف «مؤثر آموزش انجام برای آنها نیاز مورد
 دانش، ای ازمعلمان با صالحیت حرفه این اساس، بر (.38 .ص

هر  بنابراین، .هستند برخوردار کافی و الزم نگرش و مهارت
زیرا  ،(2015 رینانتنتی،) موفق باشد یک معلم توانندنمی فردی

 از ایگسترده است که طیف پیچیده کاری بسیار تدریس
را  خاص دانش و ایحرفه هایتوانایی شخصیتی، هایویژگی

 (.2009 چان، و کول) شودشامل می

انجام  برای دانش پایه را باید با صالحیت معلم یک 
این دانش شامل آگاهی کافی از  .باشد داشته کار معلمی

های آموزشی، برنامه درسی ها و رویکردمحتوای تدریس، روش
های فردی و محتوای آموزشی، خصوصیات فراگیران و تفاوت

 (.1991 من،شول) باشدآنها، سازمان آموزشی و اهداف آن می
وقتی یک معلم از صالحیت الزم برخوردار است، با محتوای 

نسبت  آنها مسلط است، آموزش نحوۀ و به است آموزشی آشنا
 نحوۀ آنها آگاهی کامل دارد، یادگیری نحوۀ و آموزاندانشبه 

 داند،درس و تهیه مواد آموزشی مطلوب را می طرح تهیه
شناسد و چگونگی استفاده از آنها را های ارزیابی را میروش

داند، می آموزان رادانش مؤثر  با ارتباط نحوۀ برقراری داند،می
-چالش و کننده سرگرم امن، یادگیری محیط حفظ و ایجاد در

خود  کالس در مدیریت برانگیز در کالس مهارت کافی دارد،
 در و بخشدمی بهبود را خود ایحرفه دانش دائماً ماهر است،

  (.2009 موری،) کندمی شرکت ایتوسعه حرفه هایفعالیت

طور که زبان انگلیسی، همان معلمان ارتباط با در 
کند، برای اینکه یک معلم زبان ( اشاره می2011) ریچاردز

باید داری صالحیت  انگلیسی اثربخشی الزم را داشته باشد،
ای شامل داشتن تسلط ای الزم باشد. این صالحیت حرفهحرفه

های چهارگانه زبان )شنیداری، خوانداری، کافی بر مهارت
لغت، گفتاری و نوشتاری(، تسلط کافی بر اجزای زبان )دستور، 

محتوایی، تسلط کافی بر امال و تلفظ(، تسلط کافی بر دانش
دانش سازمانی و محیط کار، دانش کافی نسبت به هویت علمی 

استدالل آموزشی، مهارت ارتباط  هایمهارتو شخصیتی معلم، 
برقرار کردن بین نظریات یادگیری زبان دوم و کاربردهای 

ی تخصصی و هاآموزشی در کالس درس، و عضویت در گروه
کلی، صالحیت طورباشد. بهای در زمینۀ آموزش زبان میحرفه
 آموزشی، هایمهارت شامل معلمان زبان انگلیسی ایحرفه

 باشد. می زبانی و ایحرفه اجتماعی، شخصیتی،

ای معلمان زبان باتوجه به اینکه صالحیت حرفه 
 باشد و در چند دهۀانگلیسی دارای اهمیت بسیار زیادی می

گذشته مورد توجه زیاد قرار گرفته است، الزم است که این 
طور دقیق در کشور ایران و در مناطق مختلف مفهوم کلیدی به

آن بررسی شود. با اینکه در گذشته مطالعاتی برای تعیین و 
ای معلمان در ایران انجام شده است تبیین صالحیت حرفه

، 2020خدامرادی و مقصودی، ، 2019صابری و صحراگرد، )
، اما تاکنون مطالعات کافی برای (2016موسوی و همکاران، 

ان زبان انگلیسی نسبت به مشخص کردن نگرش دبیر
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هایی که تعیین ای در مدارس دولتی و مؤلفهصالحیت حرفه
کننده آن هستند انجام نشده است. بیشتر این مطالعات با هدف 

ای انجام های صالحیت حرفهنامهتهیه و اعتبارسنجی پرسش
، تاکنون مطالعات زیادی که به بررسی تأثیر عالوهبهاند. شده

ای دبیران زبان تدریس بر صالحیت حرفه جنسیت و سابقه
انگلیسی در مدارس دولتی بپردازد در ایران انجام نشده است. 
بنابراین، مطالعه حاضر قصد دارد که به بررسی نگرش دبیران 

ای بپردازد. همچنین، زبان انگلیسی نسبت به صالحیت حرفه
این مطالعه قصد دارد بررسی کند که آیا تفاوت معنادری بین 

ای دبیران زبان انگلیسی مرد و زن وجود دارد. صالحیت حرفه
، این مطالعه قصد دارد بررسی کند که آیا تفاوت عالوهبه

ای دبیران زبان انگلیسی با توجه معناداری بین صالحیت حرفه
به میزان سابقه تدریس آنها وجود دارد. نتایج این مطالعه 

و سابقه تدریس  تواند درکی درست و کامل از نقش جنسیتمی
ای دبیران کننده در صالحیت حرفهعنوان دو عامل تعیینبه

 دهد. ارائه زبان انگلیسی در مدارس دولتی ایران 

 . پیشینه تحقیق2

 ای معلمانصالحیت حرفه 

بسیاری از متخصصان آموزش بر این باورند که کیفیت هر 
که در تواند فراتر از کیفیت معلمانی باشد سیستم آموزشی نمی

رضایی ، 2007باربر و مرشد، آن سیستم مشغول به کار هستند )
. بنابراین، ارزیابی کیفیت معلمان همیشه (2022و همکاران، 

های متولیان آموزش بوده است. به همین منظور، یکی از دغدغه
عنوان ای معلمان در حوزه تربیت معلم بهعبارت صالحیت حرفه

ریچاردز یکی از مفاهیم اصلی همیشه مورد توجه بوده است. 
از  ایای معلمان را ناظر بر مجموعهصالحیت حرفه (2011)

داند که متناسب با نیازهای روز ها میها و نگرشدانش، مهارت
کنند. در تاریخچۀ این حوزه، زشی تغییر و گسترش پیدا میآمو

شده است.  ارائههای گوناگونی بندیها و تقسیمتعاریف، مدل
شده است، صالحیت  ارائه (2008هانتلی )در مدلی که توسط 

ای و تعهد ای، عمل حرفهای در سه حوزه دانش حرفهحرفه
ای ت. از دیدگاه او، حوزۀ دانش حرفهای قرار داده شده اسحرفه

ها و رویکردهای نوین مربوط به دانش محتوا، تسلط بر روش
 عنوانبهای را او عمل حرفهآموزشی و شناخت فراگیران است. 

توانایی معلم در طراحی مواد آموزشی، ایجاد محیط آموزشی 
مناسب و جذاب برای فراگیران و ارزیابی یادگیری و عملکرد 

ای را شامل اخالق مداری، کند. او تعهد حرفهآنها تعریف می

تعامالت درست و سازنده با فراگیران، و مدیریت صحیح کالس 
 داند. می

 (2008گزینک )کوستر و دندر مدلی دیگر که توسط  
 مؤلفهای معلمان در پنج گردیده است، صالحیت حرفه ارائه

ی که شامل گیرد. مؤلفه اول، دانش تخصصاصلی قرار می
های اطالعات فنی الزم برای آموزش است. مؤلفه دوم، مهارت

ارتباطی که برای برقراری ارتباط با فراگیران است. مؤلفه سوم، 
های مدیریتی که برای تنظیم برنامه درسی مطابق با مهارت

سیستم آموزشی و مدیریت زمان است. مؤلفه چهارم، 
از فراگیران، تهیه مواد های آموزشی که برای شناسایی نیمهارت

های یادگیری و استفاده از آموزشی مناسب، طراحی فعالیت
های نوین در آموزش است. و مؤلفه پنجم، شایستگی فناوری

رفتاری که شامل داشتن تعهد و احساس مسئولیت، اشتیاق 
 ای و صداقت است. برای یادگیری و توسعه صالحیت حرفه

ددی که بر روی با توجه به نتایج مطالعات متع 
های آموزشی، ماهیت تغییر این نیازها در نیازهای روز محیط

گذر زمان و نظریات جدید آموزشی، مؤسسه ملی آموزش 
کرد که  ارائهای معلمان سنگاپور مدلی را برای صالحیت حرفه

ها. مؤلفه ها و ارزششامل سه مولفۀ اصلی بود: دانش، مهارت
ریزی ات تدریس، دانش برنامهدانش شامل دانش در زمینه نظری

درسی، دانش درباره محیط آموزشی، دانش محتوایی، شناخت 
ها دربردارندۀ باشد. مؤلفه مهارتخود و شناخت فراگیران می

های تاملی، های ارتباطی، مهارتهای تدریس، مهارتمهارت
های فردی است. مؤلفه های مدیریت کالس و مهارتمهارت
-انند تعهد شغلی، باور به یادگیری مادامها مواردی را مارزش

پذیری تمام العمر، باور به یادگیری مشارکتی، باور به تربیت
آموزان و احساس های فردی دانشآموزان، باور به تفاوتدانش

 باشد. مسئولیت می

وزارت آموزش و پرورش ترکیه یک مدل جدید از  
 مؤلفهکرده است که شامل سه  ارائهای معلمان صالحیت حرفه

ها ها و ارزشای و نگرشحرفهای، مهارتحرفهاصلی دانش
(. دانش تخصصی، دانش موضوعی 2018اوزتوسان، باشد )می

مهارت  دهند.ای را تشکیل میای دانش حرفهنامهو دانش آیین
ای شامل مهارت مدیریت کالس، مهارت مدیریت حرفه
ها و های آموزش و مهارت تهیه و برگزاری آزمونفرایند

ها از پایبندی به ها و ارزشباشد. مؤلفه نگرشسنجش می
های اخالقی، باور به مشارکت و کار گروهی، باور به ارزش
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ه ای، نگرش مثبت به فراگیران و پایبندی بتوسعه حرفه
 شود. های اخالقی تشکیل میارزش

شده در باال  ارائههای طور که از تعاریف و مدلهمان 
ای معلمان در سه مؤلفه توان استنباط کرد، صالحیت حرفهمی

شود. اگر معلمی ها خالصه میها و نگرشاصلی دانش، مهارت
قصد دارد در حرفه خود اثربخشی الزم را داشته باشد، الزم 

این سه مؤلفه اصلی شایستگی الزم را داشته باشد.  است که در
حاضر، برای بررسی نگرش  الزم به ذکر است که در مطالعه

دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی ایران نسبت به 
خدامرادی و ای که توسط نامهپرسشای، از صالحیت حرفه

سنجد تهیه شده بود و این سه مؤلفه را می (2020)مقصودی 
 استفاده شد. 

 ای معلمان در مطالعات گذشتهبررسی صالحیت حرفه

ای معلمان در گذشته، مطالعات متعددی درباره صالحیت حرفه
در کشورهای مختلف دنیا انجام شده است. در اینجا، تعدادی 

یوونو ، شود. در تحقیقی که در چین انجام شداز آنها بررسی می
به بررسی مطالعات انجام شده برای تعیین صالحیت  (2005)

ن داد که ای معلمان زبان انگلیسی پرداخت. نتایج نشاحرفه
 برای دانش پایه ای معلمان زبان انگلیسی شاملصالحیت حرفه

 و دانش کسب تقویت در آموزشی بخشیتدریس، اثر
 پشتیبانی ایحرفه مداوم پیشرفت از که فکری هایویژگی

 .باشدای میحرفه توسعه کار انسجام و ،ایحرفه توسعه کند،می
معلمان زبان  نگرش (2013سلیک و همکاران )همچنین، 

 ایحرفه صالحیت ارتباط با در لیتوانی را در ترکیه و انگلیسی
های آن ها نشان داد که معلمان کردند. یافته مقایسه با هم

-بی را خود ایحرفه توسعه هایدر ترکیه فعالیت لیسیزبان انگ

 آنها در لیتوانی معلمان زبان انگلیسی کهحالیدر دانندمی ربط
، در مطالعه دیگری که در اندونزی عالوهبه .دانندمی مفید را

ای را صالحیت حرفه (2017رینانتانتی و همکاران )انجام شد، 
ن داد از دیدگاه معلمان زبان انگلیسی بررسی کردند. نتایج نشا

( بر این باور بودند که آنها دارای % 91.8کنندگان )که شرکت
باشند. همچنین، در یک ای کافی و الزم میصالحیت حرفه

در ترکیه  (2017یاردیمچی )و  تحقیق دیگر که توسط بابانوگلو
ان زبان انگلیسی در مدارس ای معلمانجام شد، صالحیت حرفه

های غیرانتفاعی با توجه به نقش جنسیت و دولتی و آموزشگاه
-شرکت که ها نشان دادسن مورد بررسی قرار گرفت. یافته

ای کنندگان نگرش مثبتی نسبت به توسعه صالحیت حرفه

-مادام ایهای مهم شامل توسعه حرفهمؤلفهدارند. برای آنها 

، عالوهبه .معلمی بود حرفه به اعتقاد و خودباوری مداوم، و العمر
انتفاعی دغدغۀ های غیرنتایج نشان داد که معلمان آموزشگاه

بیشتری نسبت به معلمان مدارس دولتی برای توسعه صالحیت 
 تا همچنین، نتایج نشان داد که جنسیت .ای خود دارندحرفه

 به ایحرفه صالحیت در خصوص معلمان نگرش بر حدودی
 تعیین عامل سن کهحالیتأثیرگذار است، در زن معلمان نفع

  .نیست ایآنها نسبت به صالحیت حرفه نگرش بر ایکننده

و  معافیاندر یک تحقیق که در ایران انجام شد، 
گرفتن نقش جنسیت، ( تالش کردند با در نظر2009) قدمپیش

ای موفقیت صالحیت حرفههای چندگانه در نقش هوش
کنند. نتایج نشان داد های زبان بررسیمعلمان را در آموزشگاه

ای ای در موفقیت حرفهکنندهکه جنسیت عامل تعیین
کنندگان نیست. در یک تحقیق دیگر که در ایران انجام شرکت

ای را نامهکردند پرسشسعی (9201صابری و صحراگرد )شد، 
ای معلمان زبان انگلیسی در ایران جهت سنجش توسعه حرفه

 18ای که شامل نامهتهیه و اعتبار سنجی کنند. آنها پرسش
معلم زبان انگلیسی در شیراز  142کردند و از بود را تهیه سوال

-دهند. نتایج آنها منجر به تهیۀ پرسشخواستند که به آن پاسخ 

تنظیمی را دو مؤلفه خودتنظیمی و دیگرای شد که نامه
موسوی و سنجید. همچنین، در مطالعۀ دیگری که توسط می

که  (0032تیسول )نامه ( انجام شد، پرسش2016همکاران )
ای معلمان زبان انگلیسی را استاندارهای صالحیت حرفه

سنجد در محیط ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این می
های منظور، از دیدگاه معلمان زبان انگلیسی که در آموزشگاه

 کردند استدالل کردند استفاده شد. آنهاخصوصی تدریس می
 و مدیریت ریزی،برنامه فرهنگی،بین هایمهارت بر تسلط که

زبان  معلمان همه نیاز مورد مناسب ارزیابی آموزش،اجرای
داشتند کنندگان بیان همچنین، شرکت .است در ایران انگلیسی

در  زبان توسعه و کسب فرآیندهای درک و زبان که توصیف
 اهمیت از انگلیسی زبان معلمان ایارزیابی صالحیت حرفه

حسینیا و چنین، در یک تحقیق، است. هم برخوردار باالیی
ای معلمان زبان انگلیسی را صالحیت حرفه (2019همکاران )

ر دادند. های زبان مورد بررسی قرادر مدارس دولتی و آموزشگاه
ای نتایج نشان داد که تفاوت معنادارای بین صالحیت حرفه

های زبان معلمان زبان انگلیسی در مدارس دولتی و آموزشگاه
های زبان که معلمانی که در آموزشگاهطوریوجود دارد به

آخر، در ای باالتری دارند. درکنند صالحیت حرفهتدریس می
ن زبان انگلیسی سطح ای معلمایک مطالعه، صالحیت حرفه
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کردند های خصوصی تدریس میبزرگسال که در آموزشگاه
مورد بررسی قرار گرفت.  (2017عطایی و همکارن )توسط 

های مؤلفهای شامل ها نشان داد که صالحیت حرفهیافته
ریزی، مهارت ای، مدیریت کالس، مهارت برنامهمهارت حرفه

های زبان دوم و فرهنگی، درک فرآیندارزیابی، مهارت بین
 باشد. توصیف زبان می

شود، طور که از مطالعات باال استنباط میهمان
هرچند که دیدگاه معلمان زبان انگلیسی نسبت به صالحیت 

رسی قرار گرفته است، بیشتر این ای آنها در ایران مورد برحرفه
نامه انجام سنجی یک پرسشمطالعات با هدف تهیه و اعتبار

ای نبوده است که کنندگان به اندازهشده است و تعداد شرکت
ای دبیران زبان نتایج آنها درک کاملی از صالحیت حرفه

انگلیسی در مدارس دولتی ایجاد کند. همچنین، نقش جنسیت 
خاص مورد طوربه گذارعنوان دو متغیر تأثیرهو سابقه تدریس ب

بررسی قرار نگرفته است. بنابراین، در مطالعه حاضر تالش شد 
 که به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 

. نگرش دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی 1
 ای چیست؟ نسبت به صالحیت حرفه

ای دبیران . آیا تفاوت معناداری بین صالحیت حرفه2
 ان انگلیسی مرد و زن در مدارس دولتی ایران وجود دارد؟زب

ای دبیران . آیا تفاوت معناداری بین صالحیت حرفه3
زبان انگلیسی با سابقه تدریس متفاوت در مدارس دولتی ایران 

 وجود دارد؟   

 . روش تحقیق3

 کنندگانشرکت

نفر از دبیران زبان  338های الزم، آوری دادهبرای جمع
آباد و بروجرد با استفاده از روش در دو شهرستان خرمانگلیسی 

گیری سهولتی گیری سهولتی انتخاب شدند. روش نمونهنمونه
ارچوب تعداد هدر چان پژوهشگر )یا در دسترس( روشی است که

از میان افراد در دسترس تعدادی را برای شرکت  ،و حجم نمونه
(. از 2016مک کی و گس، ) کننددر یک تحقیق انتخاب می

 165زن بودند. همچنین،  110مرد و  228کنندگان، بین شرکت
نفر در مقطع دبیرستان تدریس  173نفر در مقطع راهنمایی و 

کنندگان مدرک نقر از شرکت 224، عالوهبهکردند. می
نفر مدرک  4ارشد و  نفر مدرک کارشناسی 110کارشناسی، 

 59تا  20ن کنندگان بی، سن شرکتعالوهبهدکتری داشتند. 
کنندگان از لحاظ سابقه تدریس در سه گروه سال بود. شرکت

گرفتند. مبنای این انتخاب قرار 21-30، و 11-20سال،  10-1
گزینی بود. برای تعداد سنوانت تدریس آنها در احکام کار

کنندگان، محقق اول به ادارات دسترسی به شرکت
و ناحیه دو( و آباد )ناحیه یک پرورش شهرستان خرموآموزش

شهرستان بروجرد مراجعه کرد. در یک فضای دوستانه، او با 
معاونت آموزش متوسطه ادارات صحبت کرد و اهداف تحقیق 
را برای آنها توضیح داد. آنها موافقت کردند که شماره تلفن 
دبیران زبان انگلیسی را در اختیار او قرار دهند. از آنجایی که 

یری کرونا انجام شد و همه معلمان گاین تحقیق در زمان همه
های هوشمند خود واتساپ را روی گوشی افزار کاربرینرم

توضیحات الزم را  آواوبنصب کرده بودند، محققان در یک 
 425برای آنها فرستادند. محققان این پادکست را برای 

معلم حاضر شدند که در تحقیق  338فرستادند که در نهایت 
نامه الکترونیکی پاسخ دهند. پرسش حاضر شرکت کنند و به

کردند که شرکت در مطالعه کنندگان تأکید محققان به شرکت
-های آنها نزد محقیین بهداوطلبانه است، پاسخ صورتبهحاضر 

صورت محرمانه باقی خواهد ماند و آنها را در مورد نتایج تحقیق 
 مطلع خواهند کرد. 

 هاهای گردآوری دادهابزار

نامه های الزم از پرسشآوری دادهحاضر برای جمعدر مطالعۀ 
خدامرادی  ای معلمان زبان انگلیسی که توسطصالحیت حرفه

تهیه و اعتبار سنجی شده بود استفاده شد.  (2020و مقصودی )
شود. قسمت اول نامه از دو قسمت تشکیل میاین پرسش

شامل اطالعاتی در مورد سابقه تدریس، جنیست، رشته 
کنندگان است. قسمت دوم و مدرک تحصلی شرکت تحصیلی

ها ها و نگرشمؤلفه دانش، مهارتشامل سؤاالتی است که سه 
گویه است و  12کنند. مؤلفه دانش دربردارندۀ را بررسی می

عواملی مانند دانش تحقیق، دانش آموزشی، دانش زبانی، دانش 
-فناروری اطالعات و ارتباطات، دانش محتوایی، دانش روان

ریزی درسی و محتوای برنامه درسی، شانسی، دانش برنامه
دانش محتوای آموزشی، شناخت فراگیران، دانش سازمانی، 

سنجد. مؤلفه آگاهی از فنون و راهبردهای تدریس را می
گویه است و مهارت مدیریت زمان و  14ها دربردارنده مهارت

-ونتدریس، مهارت در استفاده از فناوری آموزشی، مهارت آزم

سازی، مهارت ایجاد انگیزه، مهارت زباتی، مهارت مدیریت 
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حل منابع، مهارت اقدام پژوهی، مهارت مشارکت، مهارت 
، مهارت مدیریت کالس، مهارت تدریس، مهارت مسئله

خودارزیابی، مهارت ایجاد هماهنگی بین اجزای مختلف و 
سنجد. مؤلفه ها را میگیری بر اساس دادهمهارت تصمیم

و مسئولیت گویه است و داشتن احساس  10ا شامل هنگرش
تعهد، باور داشتن به یادگیری مستمر، باور داشتن به 
رویکردهای صحیح در آموزش، متعهد بودن به اصول اخالقی، 

آموزان، اعتقاد به تدریس تأملی، درک احساسات و شرایط دانش
آموزان، اعتقاد به در قبال همه دانشمسئولیت احساس 
های فردی، گروهی و مشارکتی، اعتقاد به اصل تفاوت یادگیری

اعتقاد به نوآوری و رشد و داشتن رویکردهای صحیح در 
سنجد. عقیده بر این است که دبیران زبان آموزش را می

ای باالیی هستند دارای انگلیسی که دارای صالحیت حرفه
های الزم و نگرش درست به آموزش دانش کافی، مهارت

از طریق آلفای  نامهپرسشبه ذکر است که پایایی  هستند. الزم
( سنجیده شد که برای مطالعه حاضر قابل α=0.92کرونباخ )

از طریق تحلیل عاملی  نامهپرسشقبول بود. همچنین، روایی 
اکتشافی و تأییدی بررسی شده بود. با این حال، محققان، 

کاربردی در دانشگاه شناسیرا به دو استاد زبان نامهپرسش
معلم مقاالت متعددی را چاپ کرده  لرستان که در حوزه تربیت

بودند ارائه کردند و از آنها خواستند که روایی محتوای سؤاالت 
را برای مطالعه حاضر بررسی کنند. هرچند که آنها روایی کلی 

را تأیید کردند، اما بر اساس نظراتی که در این  نامهپرسش
-پرسشهای سوالداشتند تغییراتی جزیی در برخی از خصوص 

بر اساس زبان و محتوا داده شد. بر اساس روند پیشنهاد  نامه
هایی که الزم است ترجمه معکوس شده در چنین پژوهش
به زبان انگلیسی  نامهپرسشکه این انجام شود و از آنجایی

است، محققان دو متخصص ترجمه را استخدام کردند تا یکی 
را به فارسی برگرداند و سپس  نامهپرسشز آنها سؤاالت ا

 نامهپرسشدیگری دوباره آنها را به انگلیسی برگرداند. در آخر، 
اصلی و متن ترجمه از فارسی به انگلیسی مقایسه شد که در 
اکثر موارد از نظر محتوا شباهت داشتند. هدف از ترجمه 

 کنندگانشرکته هایی کبه فارسی این بود که پاسخ نامهپرسش
 دهند پایایی و روایی مناسب را داشته باشد. به سؤاالت می

 هاآوری دادهجمع

و ارزیابی روایی و پایایی آن با توجه  نامهپرسشبعد از انتخاب 
نامه مرحله آخر، پرسشبه اهداف و سؤاالت پژوهش حاضر، در 

کنندگان توزیع شد. برای این کار، محققان فرم بین شرکت

کنندگان نامه را از طریق واتساپ برای شرکتدیجیتالی پرسش
فرستاند و از طریق یک پادکست توضیحات الزم را برای آنها 

نامه را با دقت کردند و از آنها خواستند سؤاالت پرسش ارائه
کامل جواب دهند و اگر در حین پاسخ دادن به مشکلی برخورد 

با محققان تماس بگیرند  کردند یا سؤالی برای آنها نامفهوم بود
شود. الزم به ذکر است که  ارائهتا توضیحات الزم برای آنها 

نامه با یک رضایت نامه دیجیتالی شرکت در مطالعه پرسش
کنندگانی که مایل به شرکت در شد. شرکتحاضر شروع می

نامه این تحقیق بودند بعد از امضا کردن الکترونیکی پرسش
شدند. باید تأکید شود که به وارد مرحله پاسخگویی می

باره مفهوم صالحیت کنندگان هیچگونه اطالعاتی درشرکت
 ای و فاکتورهای تشکیل دهنده آن داده نشد. حرفه

 هاتجزیه و تحلیل داده

ها بر اساس سؤاالت تحقیق انجام شد. با تجزیه و تحلیل داده
 ، عالوه بر محاسبه میانگین و22ورژن  SPSSکمک نرم افزاز 

نامه، درصد پاسخگویی انحراف معیار، برای هر سؤال پرسش
محاسبه شد. در اینجا هدف این بود که مشخص شود که 

داده شده موافق  سوالکنندگان چند درصد با محتوای شرکت
کردن اینکه هستند. همچنین، از آزمون فریدمن برای مشخص

بیران ای دها بیشترین تأثیر را در صالحیت حرفهکدام زیرعامل
دوم  دادن به سؤال زبان انگلیسی دارند استفاده شد. برای جواب

ای مبنی بر اینکه آیا تفاوت معناداری بین صالحیت حرفه
دبیران زبان انگلیسی مرد و زن در ایران وجود دارد از آزمون 

 مستقل استفاده شد. همچین، برای پاسخ دادن به سؤال تی
ای دبیران زبان ن صالحیت حرفهسوم که آیا تفاوت معناداری بی

انگلیسی با سابقه تدریس متفاوت وجود دارد، از آزمون آنالیز 
 طرفه استفاده شد. واریانس یک

  ها. یافته4   

اول تحقیق نگرش دبیران زبان انگلیسی در مدارس  سؤال 
ای و سه مؤلفه دانش، مهارت دولتی نسبت به صالحیت حرفه

نشان  1طور که جدول شماره همانو نگرش را بررسی کرد. 
درصد  96(، در ارتباط با گویه دانش، تقریباً 1دهد )ضمیمه می

 کودک شناسیروانرشد  دانشکنند که دهندگان فکر میپاسخ
 دهندگان باور دارند که دانشدرصد پاسخ 97 است. تقریباً  مهم
کنندگان موافق درصد شرکت 100است.  محتوا مهم حوزه

( شناخت محیط کار) سازمانی نهاد، ای،زمینه ه دانشهستند ک
درصد دبیران زبان انگلیسی بر این  94 است. تقریباً  مهم
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است.  مهم درسی برنامه دانش و درسیبرنامه  اند که تهیهعقیده
 آموزشیکنند که دانشدهندگان فکر میدرصد پاسخ 98 تقریباً 

 94است. حدود  مهم( شناسیجامعه فلسفی، تاریخی، دانش)
 مهم ایرایانهکنندگان بر این نظر هستند که سواددرصد شرکت
درصد دبیران زبان انگلیسی در مطالعه حاضر  88 است. تقریباً 

 آنها قبلی فراگیران و دانش نیازهای از باور دارند که آگاهی
درصد از پاسخ دهندگان موافق هستند که  87حدود  .است مهم

( دستوری، امالی کلمات و تلفظ دانش و ژگانوا) زبانیدانش
کنندگان این نگرش را درصد شرکت 100 تقریباً  .است مهم

 در آموزشی دانش از استفاده) آموزشی محتوای دارند که دانش
درصد دبیران زبان  99 تقریباً  .است مهم( خاص شرایط

 آموزشیکنند که دانشانگلیسی در مطالعه حاضر فکر می
است.  مهم( کلیطوربه هاروش رویکردها، ها،نظریه دانستن)

 مهم تحقیق دهندگان باور دارند که دانشدرصد پاسخ 94حدود 
کنندگان موافق هستند که درصد شرکت 96 است. و تقریباً 
 (.1است )ضمیمه  مهم فنی دانش و هادانش استراتژی

 68 ها، تقریباً در ارتباط با گویه مهارت 
 پژوهی اقدام هایهستند که مهارتموافق دهندگانپاسخ

درصد  85 است. تقریباً  مهم( کالس در تحقیق انجام)
های ابزار طراحی هایکنند که مهارتکنندگان فکر میشرکت

درصد  96 است. تقریباً  مهم( آزمون طراحی) ارزیابی و سنجش
 هایمهارت دبیران زبان انگلیسی این نگرش را دارند که

دهندگان بر درصد پاسخ 97 است. تقریباً  مهم کالس مدیریت
ارتباط با  مهارت) همکاری هایاند که مهارتاین عقیده

درصد  97 است. تقریباً  مهم( محیط کار و مدرسه کارکنان
 هامهارت هستند که هماهنگیدهندگان بر این باورپاسخ

( یکدیگر با خوب همکاری برای آموزشی عناصر سازماندهی)
کنند که کنندگان فکر میدرصد شرکت 97 است. تقریباً  ممه

 بر گیری تصمیم) داده بر مبتنی گیری تصمیم هایمهارت
درصد دبیران  94 است. تقریباً  مهم( شواهد و هاداده اساس

 ایجاد) اشتیاق ایجاد کنند که مهارتزبان انگلیسی فکر می
درصد  90 است. تقریباً  مهم( آموزاندانش در انگیزه
 زبان هایمهارت هستند که داشتندهندگان موافقپاسخ

است. تقریباً  مهم( نوشتن و خواندن کردن،صحبت دادن،گوش)
 مدیریت اند که مهارتکنندگان بر این عقیدهدرصد شرکت 90 

در مدرسه مهم است. ( موجود منابع از خوب استفاده) منابع/مواد
 آموزشیکنند که مهارتفکر میدهندگان درصد پاسخ 92 تقریباً

است. تقریباً  مهم( واقعی زمینه یک در هانظریه کارگیری به)

درصد دبیران زبان انگلیسی در مطالعه حاضر این نگرش را  99
درصد  91 تقریباً  .است مهم مسئلهحل دارند که داشتن مهارت

 کار خود ارزیابی و تأمل هستند که مهارتدهندگان موافقپاسخ
کنند که میکنندگان فکردرصد شرکت 98 تقریباً  .است مهم

درصد دبیران زبان  97است. و  مهم تکنولوژی هایمهارت
 درسی ریزیبرنامه/زمان مدیریت دارند که مهارتانگلیسی باور

 است. مهم

درصد  90 ها، تقریباً در ارتباط با گویه نگرش 
 مهم دیگر همکارانهمکاری با  کنند کهمیدهندگان فکر پاسخ

 هستند که اعتقاددهندگان موافق درصد پاسخ 98است. تقریباً 
درصد  90 است. تقریباً  مهم آموزانفردی دانش هایتفاوت به

 و نوآوری به کنندگان این نگرش را دارند که اعتقادشرکت
درصد دبیران  90 است. تقریباً  مهم شخصی معلم پیشرفت

در طول  یادگیری به اند که اعتقادعقیدهزبان انگلیسی بر این 
کنند دهندگان فکر میدرصد پاسخ 92 است. تقریباً  مهم عمر

 برای آموزانزبان از بازخورد دریافت) تأملی آموزش به که اعتقاد
درصد  92 است. تقریباً  مهم( بهبود تدریس و کار خود

 همه به توجه و هستند که مراقبتکنندگان موافقشرکت
درصد دبیران زبان انگلیسی  87 است. تقریباً  مهم آموزاندانش

 مهم مسئولیت احساس و تعهد هستند که داشتنبر این باور
 هستند که داشتندهندگان موافقدرصد پاسخ 95 است. تقریباً 

 است. تقریباً  مهم یادگیری و آموزش به نسبت درست نگرش
 نگرانی دادنکه نشانکنندگان بر این باورند درصد شرکت 95
( اخالقی اصول و قوانین از پیروی) ایحرفه اخالق مورد در

درصد دبیران زبان انگلیسی فکر  97 و تقریباً  .است مهم
( همدلی) آموزاندانش مشکالت و احساسات کنند که درکمی

 است.  مهم

 است، شده گزارش 2 جدول شماره در که طورهمان 
داری نقش  هاهمۀ زیرعامل که دهدمی نشان نتایج
ای دبیران زبان انگلیسی ای در صالحیت حرفهکنندهتعیین

عالوه، است. به  Sig(0.05کمتر از مقدار) pهستند چون مقادیر 
عامل بیشترین تأثیر را دارد. محققان بررسی کردند که کدام زیر

-استفاده کردند. همان فریدمن از آزمون آنها منظور، این برای

نشان داده شده است، مقدار  2که در جدول شماره طور 
( برای دانش، میانیگین 0.19معیار )( و انحراف4.59میانیگین )

ها و میانیگین ( برای مهارت0.20معیار )( و انحراف4.51)
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دست ها به ترتیب به( برای نگرش0.26معیار ).( و انحراف4.48)
 آمد. 

های گویه pدیر معیار و مقا. میانگین، انحراف2جدول 
 ای دبیران زبان انگلیسیصالحیت حرفه

  p مقادیر معیارانحراف میانگین گویه

 0.034 0.19 4.59 دانش

 0.054 0.20 4.51 هامهارت

 041. 0.26 4.48 هانگرش

 
کردن اینکه محققان از آزمون فریدمن برای مشخص

 ها وجود دارد، استفاده کردند. آیا تفاوت معناداری بین زیر عامل
 . نتایج آزمون فریدمن3جدول                  

338  N 

5.62 Chi-Square 

2 df 

0.31 Asymp. Sig. 
 a. Friedman Test 

 
داده شده نشان 3طور که در جدول شماره همان

ها در ارتباط با نقش آنها عاملاست، تفاوت معناداری بین زیر
 χ2(2))ای دبیران زبان انگلیسی وجود ندارد حرفهدر صالحیت

= 5.62, p = 0.031)ها و . یعنی، سه زیرعامل دانش، مهارت
ن ای دبیراای در تشکیل صالحیت حرفهها نقش سازندهنگرش

 زبان انگلیسی دارند. 
دوم بررسی کرد که آیا تفاوت معناداری بین سؤال 
ای دبیران زبان انگلیسی مرد و زن در مدارس صالحیت حرفه

از  دادن به این سؤال برای پاسخ . ایران وجود دارد دولتی 
به منظور اینکه محققان بتوانند . مستقل استفاده شدآزمون تی

استفاده کنند، آنها ابتدا بررسی کردند که مستقل از آزمون تی
برای . آمده دارای توزیع نرمال هستنددستهای بهآیا داده

استفاده  اسمیرنف-کلموگروفاز آزمون معتبر  ، آنهااین هدف
 -نحوۀ قضاوت با توجه به جدول آزمون کلموگروف. کردند

( sig)داری اسمیرنف به این صورت است که اگر سطح معنی
باشد ( 05/0)تر از سطح آزمون کلیۀ متغیرها بزرگبرای 

، نتایج این 4در جدول شماره . باشدها نرمال میتوزیع داده
 .استآزمون برای متغیرها گزارش شده 

اسمیرنوف برای -. نتایج آزمون کلموگروف4جدول               
 ای دبیران زبان انگلیسی و جنسیتهای صالحیت حرفهمتغیر

ای صالحیت حرفه متغیر

 دبیران زبان انگلیسی

 338 حجم نمونه

 پارامترهای

توزیع  

 نرمال

  4.535 میانگین

 0.138 معیارانحراف

-آمارة آزمون اسمیرنوف

 کلموگروف

0.46 

 0.082 داری آزمونسطح معنی

 نرمال است نتیجة آزمون

 
آزمون  sig، مقدار 4با توجه به جدول شماره 

ای دبیران اسمیرنوف برای متغیر صالحیت حرفه-کلموگروف
تر از به دست آمد که بزرگ 0،082زبان انگلیسی برابر مقدار 

بنابراین، شکل توزیع نمرات صالحیت . است 0،05مقدار 
. ای دبیران زبان انگلیسی از توزیع نرمال برخوردار استحرفه

مستقل ها، آزمون تیبعد از اطمینان از نرمال بودن توزیع داده
برای این آزمون تساوی میانگین دو جامعه الزم . استفاده شد

های دو جامعه برابرند یا است؛ ابتدا بررسی کنیم، آیا واریانس
ها مقدم بر به عبارت دیگر؛ آزمون تساوی واریانس. خیر

جهت آزمون تساوی . هاستآزمون تساوی میانگین
بنابراین، اگر سطح . شودها از آزمون لِوِن استفاده میواریانس

باشد، فرض برابری ( 05/0)داری آزمون لون بیشتر از معنی
ها پذیرفته شده است و الزم است که میانگین واریانس

ها مورد بررسی قرار نمرات دو گروه در حالت برابری واریانس
ها رد شود، الزم است ولی اگر فرض برابری واریانس. بگیرد

های دو در حالتی که واریانسکه میانگین نمرات دو جامعه 
 .باشد، مورد بررسی قرارگیردجامعه برابر نمی

 مرد و زن دبیران زبان انگلیسیای مستقل نمرات متغیر صالحیت حرفه. نتایج آزمون تی5جدول
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 آزمون لِون میانگین جنسیت متغیر

Sig 

   آزمونمستقل تی  

Sig t-value  

صالحیت 
 ای حرفه

 شده باشد.ها برابر فرض وقتی واریانس -7.593 0.000 0.113 4.495 مرد

      

 ها نابرابر فرض شده باشد.وقتی واریانس -7.069 0.000 4.607 زن معلمان

آزمون لِوِن برابر  sig، 5باتوجه به جدول شماره 
است، بنابراین، ( 05/0)باشد که بیشتر از مقدار می( 113/0)

زبان انگلیسی ای دبیران واریانس نمرات صالحیت حرفه
باشد، لذا جهت بررسی میانگین میان مردان و زنان برابر می

نمرات بین مردان و زنان باید سطر اول جدول، مدنظر 
است، ( 000/0)برابر  sigباتوجه به این سطر، مقدار . قرارگیرد

توان نتیجه پس، می. باشدمی( 05/0)که کمتر از مقدار 
ای دبیران حیت حرفهگرفت که میانگین نمرات متغیر صال

داری باهم زبان انگلیسی بین مردان و زنان، اختالف معنا
گردد میانگین نمره گونه که مشاهده میهمان. ندارند

خیلی متفاوت از ( 4.607)ای در بین زنان صالحیت حرفه
گیری کرد که توان نتیجهبنابراین، می. نیست( 4.495)مردان 

گلیسی مرد و زن در ایران ای دبیران زبان انصالحیت حرفه
 .با هم تفاوت چندانی ندارد

سوم تحقیق بررسی کرد که آیا تفاوت سؤال 
ای دبیران زبان انگلیسی با معناداری بین صالحیت حرفه

توجه به سابقه تدریس آنها در مدارس دولتی ایران وجود 
منظور مقایسۀ میانگین نمرات متغیر صالحیت به. دارد

 1)میان سطوح مختلف سابقۀ خدمت  ای دبیران درحرفه
-از آزمون تحلیل واریانس یک( 30تا  21، 20تا  11، 10تا

نحوۀ قضاوت در مورد یکسان بودن  .طرفه استفاده شد
داری ها به این ترتیب است که اگر سطح معنیمیانگین گروه

باشد، میانگین نمرات متغیر مورد ( 05/0)آزمون بیشتر از 
باشد و اگر سطح ها مختلف یکسان میگروهبررسی درمیان 

باشد، حداقل میانگین ( 05/0)داری آزمون کمتراز معنی
نمرات دو گروه باهم برابر نیست و جهت تشخیص این نکته 

داری دارند؛ از ها باهم اختالف میانگین معنیکه کدام گروه
 .گرددمیهای تعقیبی استفاده آزمون
         

ای دبیران زبان انگلیسی در سطوح مختلف سابقۀ خدمتطرفۀ صالحیت حرفه. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک 6جدول 
 

منابع  متغیر
 تغییرات

مجموع مربع 
 (SSانحرافات )

 درجۀ آزادی
(df) 

میانگین مربع 
انحرافات 

(MS) 

سطح اطمینان  Fمقدار 
(Sig) 

ای صالحیت حرفه
 دبیران زبان انگلیسی

 0.178 1.736 0.033 2 0.065 بین گروهی

درون 
 گروهی

6.31 335 0.019 

  337 6.375 کل

آزمون برای متغیر  Sig، (6)باتوجه به جدول 
تر از مقدار بزرگای دبیران زبان انگلیسی صالحیت حرفه

باشد، بنابراین، میانگین می( 0،178)است و برابر با ( 05/0)
ای دبیران در سه سطح مختلف سابقۀ نمرات صالحیت حرفه

یعنی اینکه صالحیت . داری باهم ندارندخدمت اختالف معنا
تا  11، 10تا  1ای بین دبیران زبان انگلیسی با سابقه حرفه

 . کندفرق نمی سال با هم 30تا  21و  20
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هدف از این مطالعه بررسی نگرش دبیران زبان انگلیسی در 
همچنین، . ای بودمدارس دولتی نسبت به صالحیت حرفه

عنوان دو عامل مؤثر  بر نقش جنسیت و سابقۀ تدریس به
ای دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی صالحیت حرفه

کنندگان داد که شرکتنتایج نشان . مورد بررسی قرار گرفت
های دانش، مهارت و نگرش بر این عقیده بودند که مؤلفه

همانند . ای آنها دارندنقش مهمی در تعیین صالحیت حرفه
در  (2005)یوونو های مطالعه نتایج پژوهش حاضر، یافته

تدریس،  برای های دانش ضروریچین نشان داد که مؤلفه
 و فکری هایویژگی دانش، دستیابی به در آموزش مؤثر 

ای دبیران زبان ای، صالحیت حرفهحرفه توسعه کار انسجام
های همچنین، همسو با یافته .دهندانگلیسی را تشکیل می

در بررسی  (2017)عطایی و همکاران پژوهش حاضر، 
ای دبیران زبان انگلیسی در سطح بزرگسال صالحیت حرفه

های خصوصی دریافتند که صالحیت شاغل در آموزشگاه
ای، از قبیل مهارت حرفه)ای آنها در مؤلفۀ مهارت حرفه
. دارای نقاط قوت بود( یابی، و بین فرهنگیریزی، ارزبرنامه

، معلمان (2019)صابری و صحراگرد عالوه، در پژوهش به
کننده بر این باور بودند که دانش، مهارت و تجربه شرکت

ای آنها نقش بیش از هر عامل دیگری در صالحیت حرفه
بابانگلو و جهت با نتایج پژوهش حاضر، همچنین، هم. دارند

در بررسی نگرش دو گروه از معلمان  (2017)یاردمسی 
ای در کشور مدارس دولتی و خصوصی در مورد توسعه حرفه

مثبتی به  ترکیه به این نتیجه رسیدند که هر دو گروه نگرش
ای از قبیل یادگیری و کسب مداوم دانش اصول توسعه حرفه

در بررسی  (2017(و همکاران  رینانتانیابه، طور مشبه. دارند
صالحیت  نگرش معلمان زبان انگلیسی دبیرستان درباره

-ی در اندونزی یافتند که اکثر معلمان صالحیت حرفهاحرفه

 .ای خود را خوب و مطلوب ارزیابی کردند
یافتۀ پژوهش حاضر در این خصوص که مولفۀ 

ای دبیران زبان انگلیسی از اهمیت مهارت در صالحیت حرفه
آموزش زبان کاربردمحور که  ای برخوردار است با نظریۀویژه

. باشدمطرح شد همسو می (2012)قدم و ذبیحی شپیتوسط 
-های زباناین نظریه با تأکید بر دانش علمی و عملی برنامه

های آموزش زبان آموزی بر این نگرش تکیه دارد که کالس
توانند بستر مناسبی برای انتقال دانش برای رسیدن به می

. (1397ناوری و همکاران، )های زندگی باشند مهارت
خدامرادی و  های پژوهش حاضر، مطالعهجهت با یافتههم

 نشان داد که مؤلفۀ نگرش که در برگیرندۀ (1399)مقصودی 

پذیری، مضامینی مانند اعتقاد به تدریس عملی، مسئولیت
ای باشند در صالحیت حرفهگیری مستمر مینوآوری و یاد

شرمن  در این راستا،. دبیران زبان انگلیسی تأثیر بسزایی دارد
کنند که درک و نگرش استدالل می (1997)و همکاران 

ای خود مهمترین جنبه از توسعه معلمان از صالحیت حرفه
که به هر میزان که معلمان تجربه طوریبه. ای استحرفه

یادگیری داشته باشند آنها به همان نسبت در ادغام مثبتی از 
در واقع، . این تجارب در امر آموزش تمایل بیشتری دارند

ای آنها نقش های مثبت معلمان در صالحیت حرفهنگرش
بیان  (2014)مایلزو همکاران طور که همان. مؤثری دارد

معلمان منوط ای کنند، ارتقاء صالحیت و توانمندی حرفهمی
در . باشدای میتوسعه حرفه جانبهبه کیفیت مطلوب و همه 

بر این باورند که دانش کافی و  ریمر-همین راستا، ویلیجز
-تجربه موفق معلمان در امر آموزش بر عملکرد و رفتار حرفه

 . ای آنها تأثیر مثبتی دارد
توان از این جهت توجیه آمده را میدستنتایج به

ای دبیران زبان انگلیسی شامل ابعاد حیت حرفهکرد که صال
به این معنی  (.2015)لنگکاناواتی، نظری و عملی می باشد 

ای از ای دبیران زبان انگلیسی مجموعهکه صالحیت حرفه
های آموزشی را ساختارهای ذهنی است که انجام فعالیت

توان گفت که برای آنها تسهیل کرده است. از بعد عملی، می
ای ای دبیران زبان انگلیسی شامل مجموعهصالحیت حرفه

نده توانایی های ذهنی سطح باالست که نشان دهاز مهارت
درگیر  ای است که با آنهای پیچدهآنها برای کنترل موقعیت

معتقدند  (2009) قدم شو پی معافیان ،اند. در همین راستابوده
های ذهنی سطح باال دبیران زبان انگلیسی در که مهارت

عنوان مثال هوش باال در زمینه های مختلف )بهزمینه
فردی( نقش مهمی در موفقیت و بینموسیقی و یا ارتباطات 

توان گفت که از این جهت، می ای آنها دارد.صالحیت حرفه
ای دبیران زبان انگلیسی شامل ریز حرفهصالحیت 

 عالوه،باشد. بهها میها و نگرشفاکتورهای دانش، مهارت
 نظریه بر اساس است ممکن های این مطالعهیافته

 این بر اساس .شود داده توضیح (1977) بندورا خودکارآمدی
دبیران زبان انگلیسی  که شود استدالل است ممکن نظریه،

 هایفعالیت اجرای و یدهسازمان در خود توانایی به که
عملکرد شغلی  است ممکن بیشتری دارند، اعتقاد آموزشی

 این طبق واقع، در .باشند داشته بهتری در محیط آموزشی
 از توان استدالل کرد که دبیران زبان انگلیسینظریه، می

آنها بوده  مهارت و دانش از فراتر که وظایفی و هاموقعیت
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 هایتوانایی به آنها اگر مقابل، در .کردندمی اجتناب است
 به ورود شهامت است ممکن باشند، داشته اطمینان خود

پیدا  را سخت کارهای انجام و برانگیز چالش هایموقعیت
 توان می این مطالعه، هاییافته توضیح برای همچنین، .کنند

 (.2000 رایان، و دسی) کرد مراجعه سرنوشت تعیین نظریه به
 انگیزه که شود استدالل است ممکن این نظریه، راستای در

 است ممکن شغلی وظایف انجام برای دبیران زبان انگلیسی
 ممکن یعنی .باشد شده ناشی آنها ذاتی-روانی نیازهای از

 ،(خودکارآمدی احساس یعنی) شایستگی به آنها است
 یعنی) وابستگی و( کنترل احساس یعنی) خودمختاری

در این  .باشند داشته نیاز( بیرونی محیط با ارتباط احساس
 دبیران زبان انگلیسی به اندازۀ کافی نیازهای خصوص، اگر

ایجاد  آنها شغل در مثبتی تأثیرات بود ممکن شد،می برآورده
 است قبلی هماهنگ با نتایج مطالعات هایافته این .شدمی

که  ،(2015 همکاران، وتیپو و ؛2014 همکاران، عزیز و)
ترین عامل مهم معلمان ایحرفه صالحیت نشان دادند

 .است آنها تدریس انگیزه کننده درتعیین
دهد که همچنین، نتایج پژوهش حاضر نشان می

ای دبیران ای در صالحیت حرفهجنسیت عامل تعیین کننده
های طور که یافتهنبوده است. در واقع همانزبان انگلیسی 

ای دبیران زبان پژوهش حاضر نشان داد صالحیت حرفه
کننده در این پژوهش باهم تفاوت انگلیسی مرد و زن شرکت

 معافیانهای پژوهش حاضر، معناداری نداشت. همسو با یافته
ای، دریافتند که در زمینه صالحیت حرفه (2009) قدم و پیش

های چندگانه برای رسیدن به بین عامل جنسیت و هوش
نین، ای رابطه معناداری وجود ندارد. همچموفقیت حرفه

ای دبیران سابقه تدریس تأثیر معناداری بر صالحیت حرفه
های پژوهش حاضر، زبان انگلیسی نداشت. بر خالف یافته

به این نتیجه رسیدند که معلمان  (2017بابانگلو و یاردمسی )
های صالحیت زن بیشتر از معلمان مرد به برخی مؤلفه

ای و اعتماد به خود ای از قبیل استمرار در توسعه حرفهحرفه
ای عالقمند هستند. عنوان یک فاکتور مهم در توسعه حرفهبه

ای دبیران زبان حرفهبرای توضیح این نتیجه که صالحیت
توان انگلیسی مرد و زن متفاوت نیست به این واقعیت می

هم یکسان است. یعنی رجوع کرد که شرایط کاری آنها با
چون دبیران زبان انگلیسی مرد و زن باید وظایف شغلی 
یکسانی را انجام دهند و در یک محیط کاری یکسان کار 

های ها و نگرشکنند، آنها الزم است که دانش، مهارت

یکسانی را توسعه دهند. دلیل اینکه سابقه تدریس در 
ای کنندهینای دبیران زبان انگلیسی نقش تعیصالحیت حرفه

تواند این باشد که در طول خدمت خود در آموزش ندارد می
دهند و این و پرورش آنها وظایف شغلی یکسانی را انجام می

ای شود که آنها تالش زیادی برای توسعه حرفهباعث می
 خود نداشته باشند. 

 گیرینتیجه. 5

طور که در باال اشاره شد، این مطالعه به بررسی نگرش همان
دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی نسبت به صالحیت 

-ای پرداخت. همچنین، نقش جنسیت و سابقه تدریس بهحرفه

ای دبیران زبان عنوان دو عامل مؤثر بر صالحیت حرفه
ها یافتهانگلیسی در مدارس دولتی مورد بررسی قرار گرفت. 

ت های دانش، مهارکنندگان مؤلفهنشان داد که از نظر شرکت
ای آنها دارند. و نگرش نقش مهمی در تعیین صالحیت حرفه

همچنین، نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین صالحیت 
عالوه، ای دبیران زبان انگلیسی مرد و زن وجود ندارد. بهحرفه
کنندگانی که سابقه تدریس که شرکت ها نشان دادیافته

خوردار نیستند. ای باالتری بربیشتری دارند از صالحیت حرفه
آمده نشان دهنده این است که دبیران زبان دستهای بهیافته

انگلیسی برای اینکه بتوانند عملکرد شغلی مطلوبی داشته 
باشند، باید دانش کافی، مهارت الزم و نگرش مثبت برای این 
کار را داشته باشند. به عبارت دیگر، الزم است که دبیران زبان 

ها، ای خود را در سه بعد دانشانگلیسی صالحیت حرفه
ها ارتقا دهند. اگر آنها از دانش کافی در ها و نگرشمهارت

های الزم زمینۀ آموزش زبان انگلیسی برخوردار باشد اما مهارت
توانند عمکرد و نگرش های مثبت و درست را نداشته باشند نمی

شغلی مطلوبی را از خود نشان دهند. به زبان ساده، سه مؤلفه 
ها با هم رابطه مستقیم و دو سویه ها و نگرشها، مهارتدانش

ها نشان داد گیرند. اینکه یافتهدارند و باید باهم مورد توجه قرار
تأثیر جنسیت  ای دبیران زبان انگلیسی تحتکه صالحیت حرفه

و سابقه تدریس نیست، به معنی این است که دبیران زبان 
ه تدریسی که دارند نگرش انگلیسی مرد و زن فارغ از سابق

-توان نتیجهای دارند. مییکسانی نسبت به صالحیت حرفه

ای دبیران زبان انگلیسی مفهومی گیری کرد که صالحیت حرفه
 طور خاص مورد توجه قرار گیرد.چند بعدی است که باید به

توان آمده، کاربردهایی را میدستبا توجه به نتایج به
آموزش و پرورش در سطع وزارت  کرد. اول، متولیان ارائه

ها الزم است پرورش استانوآموزش پرورش و اداره کلوآموزش
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صورت مستمر برای توسعه، بهبود و هایی را بهکه کارگاه
ای دبیران زبان انگلیسی برگزار رسانی صالحیت حرفهروزبه

ها، الزم است که هر سه جنبه صالحیت کنند. در این کارگاه
ها مورد توجه قرار ها و نگرش، مهارتامل دانشای شحرفه

های معلم و مدرسان دوره، اساتید مراکز تربیتدومگیرد. 
-ای دانشجوای به صالحیت حرفهخدمت باید توجه ویژهضمن

معلمان و دبیران زبان انگلیسی داشته باشند. آنها الزم است که 
د توانصورت خاص میمواد آموزشی و منابع درسی که به

ای دبیران زبان انگلیسی را در سه جنبه صالحیت حرفه
ها تقویت کند مورد استفاده قرار ها و نگرشها، مهارتدانش

های آموزشی کنندگان سرفصل، طراحان و تهیهسومدهند. 
های زبان انگلیسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی برای رشته

ارتباط  ارشد و دکتری الزم است که واحدهای تخصصی که در
ای معلمان زبان انگلیسی باشد را اختصاص با صالحیت حرفه

التحصیالن رشته زبان انگلیسی مجبور که فارغصورتیدهند به
آخر، دبیران زبان انگلیسی باشند این واحدها را بگذرانند. و در

در مدارس دولتی باید تالش الزم را برای ارتقاء صالحیت 
ها انجام ها و نگرش، مهارتای خود در سه جنبه دانشحرفه

های دهند. برای دستیابی به این هدف، آنها می توانند در کارگاه
شود شرکت کنند، تربیت معلم که در سراسر کشور برگزار می

شود از منابع مفیدی که در مجالت علمی معتبر چاپ می
استفاده کنند و از تجریبات همکاران خود بهره ببرند. با ارتقای 

حرفه ای خود، آنها توانایی الزم برای انجام وظایف صالحیت 
 طور مطلوب را خواهند داشت. شغلی به

های وارد شده به مطالعه حاضر، باتوجه به محدودیت
گردد. می ارائهپیشنهادهایی برای انجام مطالعات بیشتر در آینده 

کنندگان در این مطالعه محدود به ، از آنجایی که شرکتاول
انگلیسی استان لرستان بود، الزم است که مطالعات  دبیران زبان

بیشتری با حضور دبیران زیان انگلیسی در دیگر مناطق ایران 
آمده بیشتر مورد اعتماد باشد. دستانجام شود تا روایی نتایج به

، از آنجایی که محققان برای انجام این مطالعه فقط از دوم
اده کردند، الزم دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی استف

ای را از دیدگاه معلمان است که مطالعات آینده صالحیت حرفه
های زبان انگلیسی مورد بررسی قرار زبان انگلیسی در آموزشگاه

، چون که مطالعه حاضر از نوع کمی بود، محققان سومدهند. 
تواند مطالعات کیقی را برای بررسی نگرش دبیران عالقمند می

، مچهار ای انجام دهند.به صالحیت حرفه زبان انگلیسی نسبت
باشد، مطالعات از آنجایی که این تحقیق از نوع مقطعی می

تواند انجام شود تا مشخص شود که چگونه طولی در آینده می

ای دبیران زبان انگلیسی در گذر زمان تغییر صالحیت حرفه
توانند با انجام یک آخر، محققان عالقمند میکند. و درمی
ای دبیران زبان انگلیسی لعه ترکیبی رابطه صالحیت حرفهمطا

 و عملکرد شغلی آنها را بررسی کنند. 
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  مورد میانگین انحراف معیار درصد

 انجام) پژوهی اقدام هایکنم که مهارتمی فکر . من1 3.37 1.58 67.5

است. مهم( کالس در تحقیق  

 

ابزارهای  طراحی هایکه مهارت کنممی فکر . من2 4.28 1.09 84.9

است. مهم( آزمون طراحی) ارزیابی و سنجش  

 

 مهم همکاری با دیگر همکاران کنم کهمی فکر . من3 4.37 1.20 89.9

 است.

 

فردی  هایتفاوت به اعتقاد کنم کهمی فکر . من4 4.60 0.49 98.2

است.  مهم آموزاندانش  

 

 پیشرفت و نوآوری به اعتقاد کنم کهمی فکر . من5 4.51 0.70 89.3

است. مهم شخصی معلم  

 

 در طول عمر یادگیری به که اعتقاد کنممی فکر . من6 4.50 0.68 89.1

است. مهم  

 

 تأملی آموزش به اعتقادکنم که . من فکر می7 4.41 0.64 91.7

بهبود تدریس  برای آموزانزبان از بازخورد دریافت)

است. مهم( و کار خود  

 

 کودک شناسیروان/رشد کنم که دانشمی فکر . من8 4.68 0.53 96.4

است. مهم  

 

 کالس مدیریت هایمهارت کنم کهمی فکر . من9 4.54 0.54 96.2

است. مهم  

 

است.  محتوا مهم حوزه کنم که دانشمی فکر . من10 4.74 0.43 97.3   

 سازمانی نهاد، ای،زمینه دانش کنم کهمی فکر . من11 4.70 0.45 100

است.  مهم( شناخت محیط کار)  

 

 مهارت) همکاری هایمهارت کنممی فکر . من12 4.63 0.53 97.6

است. مهم( محیط کار و مدرسه ارتباط با کارکنان  
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 هامهارت که هماهنگی کنممی فکر من. 13 4.71 0.50 97.3

 با خوب همکاری برای آموزشی عناصر سازماندهی)

است.  مهم( یکدیگر  

 

 دانش و درسی برنامه تهیه کنم کهمی فکر . من14 4.56 0.61 93.5

است.  مهم درسی برنامه  

 

 گیری تصمیم هایکه مهارت  کنممی فکر . من15 4.67 0.51 97.6

 و ها داده اساس بر گیری تصمیم) داده بر مبتنی

است.  مهم( شواهد  

 

 دانش) آموزشی دانش کنم کهمی فکر . من16 4.56 0.54 97.6

است.  مهم( شناسیجامعه فلسفی، تاریخی،  

 

 ایجاد) اشتیاق ایجاد مهارت کنم کهمی فکر . من17 4.65 0.58 94.1

است.  مهم( آموزاندانش در انگیزه  

 

 همه به توجه و که مراقبت  کنممی فکر . من18 4.43 1.00 91.7

است.  مهم آموزاندانش  

 

 احساس و تعهد داشتن کنم کهمی فکر . من19 4.25 1.14 87.6

است.  مهم مسئولیت  

 

 نسبت درست نگرش داشتن کنم کهمی فکر . من20 4.73 0.62 95.3

است.  مهم یادگیری و آموزش به  

 

  .است مهم ایرایانه سواد کنم کهمی فکر . من21 4.49 0.60 94.1

 زبان هایمهارت کنم که داشتنمی فکر . من22 4.67 0.81 89.9

 مهم( نوشتن و خواندن کردن، صحبت دادن، گوش)

 .است

 

فراگیران  نیازهای از که آگاهی کنممی فکر . من23 4.26 1.15 87.9

 .است مهم آن ها قبلی ودانش

 

 دانش و واژگان) زبانی که دانش کنممی فکر . من24 4.49 0.92 86.7

 .است مهم( دستوری، امالی کلمات و تلفظ
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 منابع/مواد مدیریت که مهارت کنممی فکر . من25 4.52 0.67 90.2

 در مدرسه مهم( موجود منابع از خوب استفاده)

 .است

 

 آموزشی محتوای دانش کنم کهمی فکر . من26 4.76 0.44 99.7

 مهم( خاص شرایط در آموزشی دانش از استفاده)

 .است

 

 دانستن) آموزشی که دانش کنممی فکر . من27 4.57 0.53 99.4

 .است مهم( کلیطوربه هاروش رویکردها، ها،نظریه

 

 کارگیری به) آموزشی که مهارت کنممی فکر . من28 4.49 0.74 92.3

 .است مهم( واقعی زمینه یک در هانظریه

 

 مسئله های حلکه داشتن مهارت کنممی فکر . من29 4.76 0.43 99.4

 .است مهم

 

کار  ارزیابی و تأمل که مهارت کنممی فکر . من30 4.43 0.72 90.8

 .است مهم خود

 

  .است مهم تحقیق که دانش کنممی فکر . من31 4.69 0.58 93.8

 مورد در نگرانی دادن که نشان کنممی فکر . من32 4.60 0.58 95.0

( اخالقی اصول و قوانین از پیروی) ایحرفه اخالق

 .است مهم

 

 دانش و هاکه دانش استراتژی کنممی فکر . من33 4.57 0.56 96.2

است.  مهم فنی  

 

 مهم تکنولوژی هایکه مهارت کنممی فکر . من34 4.68 0.50 97.7

 است. 

 

-برنامه/زمان مدیریت که مهارت کنممی فکر . من35 4.75 0.50 97.0

است.  مهم درسی ریزی  

 

 مشکالت و احساسات درک کنم کهمی فکر . من36 4.48 0.58 96.7

  است. مهم( همدلی) آموزاندانش
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