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، 2، دکتر اسماعیل زارعی زوارکی1دکتر صابره بذرافشان

 4، دکتر علی دالور3دکتر پرویز شریفی درآمدی
 وضعیت دقیق تعیین آموزش ویژه برای دانشجومعلمان :چکیده

 و طراحی آموزش ویژه و بینی پیش و و نیازهای دانش آموزان خود

 ها وشچال با مقابله حمایت از دانش آموزان با نیازهای ویژه، همچنین

 ه بههای آنها به عنوان معلم آموزش ویژفعالیت طول در که مشکالتی

. رنددا تخصصی های کامالو شایستگی هامهارت به نیاز آید، می وجود

 دانشجو معلمان شایستگی سطح و هادامنه تعریف، به لعهمطا این

 تحقیق طرح از ،در این پژوهش .پردازد آموزش ویژه و اعتباریابی آن می

 شپژوه روش از کیفی بخش در که ترتیب این به شد، استفاده آمیخته

 رساختا ماتریس با قیاسی رویکرد با کیفی محتوای تحلیل و اسنادی

نی های کانودر بخش کمی از طریق تشکیل گروهو  شد استفاده نیافته

 مالک، به 12نفر از متخصصان آموزش ویژه و تدوین  10متشکل از 

تون مها پرداخته شد. برای جستجو و جمع آوری اعتبار یابی شایستگی

-احبص  مند به کار رفت. همچنین باو مقاالت علمی، شیوه مرور نظام

 و سازمان کارفرمایان نایی،استث کودکان آموزش و متخصصان نظران

 اهدانشگ علمی هیئت اعضای و کشور استثنایی پرورش و آموزش ادارات

ه ه شیوبمصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. اعضای نمونه  فرهنگیان،

طابق به نفر به تکرار رسید و م 21هدفمند انتخاب و بعد از مصاحبه با 

 فتعری: گیرینتیجهد. نظر استاد راهنما ادامه مصاحبه ضروری نبو

ی هازمینه اهداف و برحسب هادستیابی به شایستگی های سطوححوزه

ن ها در کشورها و جوامع گوناگوفرهنگی، سیاسی و آموزشی سازمان

 47مند، پنج حوزه اصلی و نظام مرور این است. با انجام متفاوت

ها شناسایی زیرمجموعه و همچنین سه سطح دستیابی به شایستگی

  .دش

های شایستگی دانشجو معلمان آموزش ویژه، حوزه: کلمات کلیدی

 ها.ها، عوامل زمینه ساز شایستگیها، سطوح شایستگیشایستگی

. 
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Abstract: This research defines the scope and 

level of competency of special education 

teachers and its validation. In this research, a 

mixed research design was used, so that in the 

qualitative part, the method of documentary 

research and qualitative content analysis with a 

deductive approach with unstructured matrix 

was used. In a small part, the validation of 

competencies was done through the formation 

of focus groups consisting of 10 special 

education specialists and the development of 12 

criteria. A systematic review method was used 

to search and collect scientific texts and articles. 

Also, semi-structured interviews were 

conducted with experts and specialists in the 

education of exceptional children, employers of 

the organization and departments of exceptional 

education, and faculty members of Teacher 

Training University. The sample members were 

purposefully selected and repeated after 

interviews with 21 people. As the results of this 

study reveals, slthough the definitions of 

competency, its scope and level vary according 

to the goals of the profession and different 

fields in different countries and societies, this 

systematic review showed comprehensive 

discussions in five areas and 47 sub-categories. 
Keywords: student competence, special 

education teachers, areas of competencies, 

levels of competencies, competence underlying 

factors 
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 مقدمه
 هایویژگی شناسایی برای مشترکی میل جهان سراسر در آموزش های سیستم در

 این در که هاییتالش تمام رغم . علی(2011، 1هانتلی) دارد وجود آن گسترش و خوب معلمان
 بهترین یدرباره کلی توافق و موثر معلم از مشترکی و واضح هنوز تعریف است، شده انجام زمینه
 که نیست شکی همه این با. ندارد وجود معلمان عملکرد و هاویژگی کیفیت ارزشیابی شیوه

 و (2018و دیگران، 2سوماریانتا)هستند  ایپیچیده و متعدد هایفعالیت درگیر پیوسته معلمان
 دشوار و فرد به منحصر شغلی معلمی. یابد توسعه هاآن در هاییشایستگی باید آن مدیریت برای

کار  هایدشواری آموزشی، ویژه نیازهای با آموزان دانش مختلف هایچالش و نیازها است،
کند  می همراه بزرگ هایمسئولیت از ایمجموعه  با را آن و بیشتر را معلمشان

 با شدن مواجه برای ویژه آموزش معلمان دانشجو بنابراین (.2018و دیگران، 3)یوکریاسموسن
 نیاز تخصصی کامال هایمهارت به خود آموزان دانش نیازهای تنوع و نشده بینی پیش مشکالت

 (. 2015، 4ولف) دارند

های معلمان آموزش ویژه، سهم مهمی در افزایش ها و شایستگیافزایش مهارت
بنیانی محکم از دانش و آگاهی نسبت به ماهیت  که یمعلماندستاوردهای دانش آموزان آنها دارد. 

-آسیب دیدگی ها ومتأثر از معلولیتمشکالت ی مهار برا ،بروز معلولیت در کودکان داشته باشند

ع واق هایفهدداشته باشند و مهارت الزم را کسب کرده باشند،  احساس تعهدهای این کودکان 
می نمایند. برآورد بیشتری  دقتبا کنند و پیشرفت آنها را میآموزان تعیین  برای دانشای نهبینا

ش داناین  برای ورودهایی راهکنند تا ها همکاری میوادهخان آنها با سایر همکاران و متخصصان و
 بیابند و آنها را پشتیبانی می کنند تا بتوانند زندگی مستقلی را اداره کنندجامعه به آموزان 

 این پیرو است، شده تحول دچار دنیا سراسر در بارها آموزش رویکردهای(.  2011 5)پریتی
 یوکریاسموسن،) است شده دگرگونی دچار نیز ویژه هاینیاز با کودکان آموزش از تلقی موضوع

 و عملکردی هایآموزش بر تنها آموزشی ویژه نیازهای با کودکان آموزش گذشته در .(2018
 رود می انتظار امروز اما( 7201 دیگران، 6کان لی شارونو) بود متمرکز اجتماعی هایمهارت

                                                 
1 Helen Huntly 

2 Sumaryanta 

3 Meryam Ucar Rasmussen 

4 Sara B. Woolf 

5 Preeti 

6 Conley, Sharon 
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  هازمینه همه در پیشرفت و1 خیر حد االترینب به رسیدن برای هاانسان همه برای برابری فرصت
 (.2019 2)چوی و کانگ  شود فراهم تحصیالت از جمله

 دستیابی برای خود همساالن سایر مانند آموزشی ویژه نیازهای با آموزان دانش بنابراین 
 رویکرد دنیا کشورهای از بسیاری در شوند و می حمایت عمومی آموزش درسی هایبرنامه به

 هایبرنامه  موضوع، این پیرو. (2018، 4)چیتیو و بریندا است گسترش در حال3 فراگیر آموزش
دیگران،  و5 وار)است  تحول در حال دنیا سراسر در نیز ویژه آموزش معلمان دانشجو سازی آماده

2019 . ) 

 است، دهش های معلمان انجامشناسایی شایستگی زمینه در که هاییتالش تمام رغمعلی
 ارزشیابی یوهش بهترین درباره کلی توافق و شایسته و موثر معلم از مشترکی و واضح عریفهنوز ت
 .ندارد وجود معلمان، عملکرد و هاویژگی کیفیت

قق سیر تحهای انجام شده در کشور ما نیز نشان می دهد که در متوجه به نتایج پژوهش
فاهیم مرنامه وجود دارد. در این بهایی اهداف آموزش مبتنی بر شایستگی دانشجو معلمان، چالش

ست شده ا های مورد انتظار دانشجو معلمان گنجاندههای اصلی، شایستگیانتزاعی چون مهارت
 (.1396که تدوین و تدارک این مفاهیم در عمل شرایط ویژه ای را می طلبد )الماسی، 

ره اژه اشوی آموزان با نیازهای در سند تحول بنیادین به طور مستقیم به معلمان دانش
نین همچ. ستاآورده نشده  مطلبینیز به صورت مستقیم ویژه آموزان با نیازهای  نشده و از دانش

ای هستگیهای پایه )اعتقادی، اخالقی و دانش پایه( و همچنین شایدر این سند به شایستگی
اما  سته اهای تربیتی( در قالب بیانیه اشاره شدویژه )دانش تخصصی، دانش تربیتی و مهارت

های اهه و رهای مورد نیاز دانشجو معلمان آموزش ویژفهرست و مدلی که به طور دقیق شایستگی
 دستیابی به آن را نشان دهد، ارائه نشده است.

-ستگیهای اساسی، شایبرای کارآمد بودن آموزش دانشجو معلمان الزم است شایستگی

ردهای رویک دانشجو معلمان با توجه به های شغلی و رهبری مورد نیازهای عملکردی و شایستگی
 نوین شایستگی، شناسایی و در قالب الگویی ارائه گردد. 

 زیرا ندک می آشکار را مفهومی ابهام از ایدرجه ها،شایستگی به مربوط ادبیات مرور
 مفاهیم سایر و تحصیلی مدارک ها،ظرفیت ها،قابلیت ها،توانایی ها،مهارت شایستگی با اصطالح

 که شوند یم دیده هانگرش و هامهارت دانش، از ایمجموعه عنوان به هاشایستگی. است راههم
 . سازندمی پذیر امکان را مسئله حل و کار آمیز موفقیت عملکرد

                                                 
1 The highest good for all 

2 Choi  and Kang 

3 Inclusive learning 

4 Chitiyo and Brinda 

5 Vare 
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 از و است یافته گسترش گذشته یدهه سه طی سرعت به هاشایستگی زمینه در پژوهش
 تعیین ،2آموزش تسهیل ،1برجسته عملکرد شناسایی مطالعات این گونه از هدف آغاز همان
 .بود نتایج سنجش و اهداف

رویکرد شایستگی بر مبنای رفتارگرایی، رویکردی نسبتا قدیمی است که در برنامه های 
درسی برخی از کشورها از جمله ایالت متحده آمریکا بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است )وین 

یا رفتارگرایی شایستگی موارد جزئی و بنیادی رفتار را در (. در مفهوم جزءگرایی 2006، 3ترتن
برمی گیرد و اشاره می کند که رفتارگرایی به عنوان یکی از رویکردهای مبتنی بر شایستگی، 
بیش از همه رایج بوده و این تا حدی به این دلیل است که مشخص کردن رفتار مبتنی بر وظیفه، 

 ای زیر بنایی رفتار است.هساده تر از شناسایی و معرفی مولفه
دید های جیکی از موضوعات مورد توجه رفتارگرایان، یادگیری است که آن را کسب رفتار
مجزا  ظایفنسبتا پایدار تعریف می کنند. در رویکرد رفتارگرایی، شایستگی در قالب انجام و

ل های کاری مشخص می شود. این تحلیتقسیم بندی می شود که با تحلیل کارکردی نقش
 مبنایی برای گزاره ها یا استانداردهای شایستگی است. 

اید بیران تیلور تحلیل وظیفه را مهمترین رکن مدیریت می دانست و اعتقاد داشت که مد
و  اهداف ای که باید انجام شود مانندهای کامل و منظمی در مورد جزئیات وظیفهراهنمایی

موزی آهارت مد ارائه دهند. او کمک بزرگی به های مورد نظر برای رسیدن به آن اهداف بایروش
رد. یج کمبتنی بر شایستگی کرد. او ضمن ابداع تحلیل وظیفه تفکر توصیف شفاف شغل را ترو

صورت  ، بههمچنین استاندارهای عملکرد و ارزیابی کارگران بر مبنای شایستگی مبتنی بر شغل
ارتباط  امه درگیری برنهای قابل اندازههای مذبور با پدیده کمی و با عدد نشان داد. شایستگی

ه نظر بفت. بود. این رویکرد به رغم ساده بودن مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران قرار گر
ه لحاظ بت و منتقدان رویکرد رفتارگرایی بیش از حد تقلیل گرا، انعطاف پذیر و تجزیه شده اس

ی مان مطرح رگرایر را برای انتقاد از رفتاها دالیل زیتجربی و آموزشی غیرقابل اعتماد است. آن
 سازند: 
عنا، مواردی چون روابط بین وظایف، خصوصیاتی که مبنای عملکرد واقع می شوند م .1

 خالقی،اهای درون فردی و قصد یا آمادگی انجام کار، زمینه عملکرد و تاثیر جنبه
 نادیده گرفته می شود.

ن می توانای واقعی کار، در مرحله عمل هبه دلیل پیچیدگی و ماهیت نامعلوم موقعیت .2
 به اهداف رفتاری آنچنان که در نظریه مطرح می شود دست یافت. 

                                                 
1 Outstanding performance 

2 Facilitate education 

3 Terton 
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 رجسته،های یادگیری باعتبار فنون سنجش مرتبط با الگوی رفتاری، به عنوان شاخص .3
 نامعلوم و غیرقابل پیش بینی است.

دسترسی هست/ به ویژه رویکرد چک لیست که در آن مواردی چون شایستگی قابل 
انه و نگارنیست یا شخص می تواند/ نمی تواند یک وظیفه خاص را انجام دهد، رویکردی ساده ا
قل حدا ناامید کننده تلقی می شود و به جای آنکه معیاری برای برتری باشد، نشان دهنده

 عملکرد قابل قبول است.
رویکرد  فتارگرایی،در تقابل با این دیدگاه و به منظور رفع مشکالت ناشی از نگرش ر

ع تری وسی شایستگی بر مبنای کل گرا یا تلفیقی به وجود آمد که در آن به شایستگی از منظر
 نگریسته می شود.

این رویکرد از شایستگی بیشتر در کشورهایی چون استرالیا، آلمان و فرانسه مورد توجه 

ترکیب پیچیده از دانش،  ( شایستگی را2005)1قرار گرفته است. دالمار لی دیست و وین ترتون
 هایی می داند که در زمینه اجرای وظیفه نشان داده می شود.مهارت، نگرش و ارزش

ل عه عمدر محیط یادگیری شایستگی محور بر مبنای تلفیقی، یادگیرنده بخشی از مجمو
 ح پایینر سطاست در حقیقت او نه به عنوان یک دانش آموز یا کارآموز بلکه به عنوان یک همکا

ر دانه تلقی می شود. بدیهی است معلمان هم کارشناسانی هستند که از طریق گفتگوی محترم
خصی ساختن دانش فراگیران نقش دارند. در این رویکرد از آنجا که یادگیری با سرعت ش
ن ازماسیادگیرندگان صورت می گیرد، معلمان به جای انتقال دانش، فرصت های یادگیری را 

 دهی می کنند.
فیقی، رد تلجه به نظریه ساختن گرایی باید این نکته را مد نظر داشت که در رویکبا تو

 یرندشایستگی موفقیتی قطعی تلقی   نمی شود بلکه سطوح متفاوتی برای آن در نظر می گ
ی فتاررسطوحی مانند مبتدی، با تجربه و متخصص. در واقع، شایستگی در این رویکرد تنها 

گیرد. یر برمدهای تفکری و فرایندهای تحولی را نیز د بلکه قابلیتنیست که آموزش داده می شو
سمیت ربه  رویکرد ساختن گرایی، بافت فرهنگ و رویه های اجتماعی موثر در اجرای شایسته را

ای دهد که چگونه از ویژگی های شخصی برای دست یابی به پیامدهمی شناسد و نشان می
 می شود.شغلی واقع در روابط انسانی استفاده 

 مختلف های زمینه و اهداف به توجه با شایستگی ( تعریف2019)2گیلسون و به زعم بیگز
 با متناسب باید هاشایستگی تعریف که معنا این به  است متفاوت شود، می استفاده آن برای که

 باشد. شود، می استفاده آن در هاشایستگی که شرایطی

                                                 
1 Delamare Le Deist & WinTerTon 

2. Biggs & Gilson 
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 هاایستگیش تعریف به متغیر سه گرفتن نظر در هتکی با (2002) مریربوان وان و مارتینز
 تعریف دگاریمان و دوام که متغیرهایی پرداختند، نامیدند، مرزی رویکرد که آن را رویکردی در

 تا کند مک میک متغیرها این هازمینه و اهداف افراد، از: عبارتند دهد می افزایش را شایستگی
 سه این ادامه در. اند گرفته قرار آن در که باشند یشرایط بر متمرکز بیشتر ها،شایستگی تعریف
 : شود می داده شرح مختصر طور به متغیر

 از گروهی از که هاییویژگی یا اعمال از سری یک عنوان به بیشتر هاشایستگی: 1افراد
 .  فردی هایویژگی یا عملکرد تا شوندمی تعریف رود می انتظار افراد

 پاسخ در اهداف معموال. دارد بستگی انتظار مورد اهداف هب هاشایستگی تعریف: 2اهداف
 حاصل "گیرد؟ می قرار استفاده مورد منظوری چه به نظر مورد تعریف" که پرسش این به گویی

 . شوند می

 فرهنگ ها،سازمان گسترگی میزان فرآیندها، به توجه با هاشایستگی تعریف: 3زمینه
  شود. می امانج هامشی خط و آموزش فرهنگ و جامعه

ج و های خارلغات و اصطالحات مرتبط با شایستگی )نه برابر با آن( نیر 1مطابق با شکل 
 ای از دانش)نوسان در خارج( هستند که مرزها را کاهش می دهند. اصطالحاتی مثل مجوعه

 را ستگیشای اهندخو می افراد ها، کیفیت عملکرد و اجرا. به عبارتی وقتیها، تواناییخاص، مهارت
 این به نند،کمی تاکید بیشتر شایستگی با مرتبط ابعاد یا اصطالحات از بعضی روی کنند، تعریف
 تغییر را گیشایست مرزی رویکرد شکل و دهندکاهش می یا افزایش را نیروها این از برخی ترتیب

را یستگی پویاست که امکان تعریف انواع شا و پذیر انعطاف رویکردی مرزی رویکرد دهند. می
ز استند. وقتی ه هاشایستگی ابعاد و ها)نوسان در داخل( حوزه مرز کند. نیروهای داخلفراهم می

در واقع  اصطالحی که نزدیک به معنای شایستگی است برای تعریف شایستگی استفاده می کنند،
 آن لغت جذب مفهوم شایستگی شده و معنای آن را گسترش می دهد. 

 

                                                 
1 People 

2 Goals 

3 Context 
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 مرزی در تعریف شایستگینمایش رویکرد  :1شکل 

 برای افراد توانایی تمایالت، دانش، ها،ویژگی از ایمجموعه هاشایستگی وینرت تعبیر به
 (.  2001 ،1وینرت)است  شرایط تغییر با مسئوالنه و آمیز موفقیت یمقابله

به  های معلمان سخن می گوییم منظور ما آن چیزی است کههنگامی که از شایستگی
 عمل مؤثر و بهتر بتوانند مختلف شرایط و ها چارچوب مختلف، شرایط در تا کندمی آنها  کمک

 که است یچیز آن بلکه نیست آموزشی اهداف به دستیابی فقط است الزم آنچه رو این از. کنند
 معلمان توانایی هب فقط صالحیت ها بنابراین،. کنند برآورده را اهداف آن سازد می قادر را معلمان

 هنوز که یابد می گسترش نیز ویژگی ها به بلکه کنند نمی توجه مشاهده قابل اهداف تحقق در
 توانند مین هااین شایستگی .شوند مشخص معلمان رفتار در است ممکن اما نیستند آشکار فوراً
 نمی ه تدریسکها کیفیتی درونی است این نوع شایستگی. کنند پیدا توسعه باید اما شوند ابالغ
 کیفیتی لکهب نیست، پذیر پایان یک وضعیت شایستگی این، بر شود. عالوه می ادگرفتهی اما شوند
 لسفه و دیدگاهیابد. دهد. در جوامع گوناگون با ف می توسعه عمل طریق از و مداوم بطور که است

 الت سریعتحو های متفاوت، انتظارات گوناگونی از معلمان دارند و چنانچه اشاره شد تغییرات و
حقیقات تایج تهای مورد نیاز آنها را به سرعت تغییر می دهد. نتکنولوژی نیز شایستگیعلوم و 

مه وضوع هماند حاکی از آن است که گرچه های معلمان پرداختهمختلفی که به بررسی شایستگی
ها را یستگیهای مورد انتظار معلمان بوده است ولی هر یک از منظر متفاوتی شاآنها شایستگی

 د. های معلمان نشان داده انهای گوناگونی از شایستگیبعاد و دسته بندیبررسی و ا
( در پژوهش 2019های معلمان را وار و همکاران )یکی از بهترین تعاریف از شایستگی

 ما منظور گوییم،می سخن معلمان هایشایستگی از که خود ارائه دادند. به زعم آنها  هنگامی
 عمل موثرتر مختلف شرایط و هاچارچوب ها،موقعیت در کندمی کمک آنها به که است چیزی

                                                 
1 Weinert 
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 که است چیزی آن شایستگی بلکه نیست نظر مد آموزشی اهداف به رسیدن تنها بنابراین. کنند
 یابند. دست اهداف به تا سازد می قادر را معلمان

 دمور هایشایستگی سطوح معرفی و یابی حوزه تعریف، ارائه حاضر پژوهش از هدف
 دنبال هب ابتدا منظور این به. است آن یابی و اعتبار ویژه آموزش معلمان دانشجو ارانتظ

 : هستیم زیر هایپرسش به گوییپاسخ

 پژوهش های پرسش

 چیست؟ ویژه آموزش معلمان دانشجو هایشایستگی هایحوزه -1

 است؟ مکدا ویژه آموزش معلمان دانشجو کلیدی هایشایستگی -2

 گذارد؟ می تاثیر هویژ آموزش معلمان دانشجو هایشایستگی یسعهتو در عواملی چه -3

  چیست؟ ویژه آموزش معلمان دانشجو هایشایستگی تعریف -4

 برخوردار اعتبار از هویژ آموزش معلمان دانشجو برای شده تعیین هایشایستگی آیا -5
 هستند؟

 روش پژوهش
 با کیفی محتوای لیلتح و اسنادی پژوهش روش از کیفی بخش در این پژوهش در

 و متون مندامنظ آوری جمع طریق از ابتدا. شد استفاده نیافته ساختار ماتریس با قیاسی رویکرد
 وجودم اسناد همچنین و ویژه آموزش معلمان دانشجو هایشایستگی با مرتبط کتب و مقاالت

 ،(گیانفرهن دانشگاه در استثنایی کودکان معلمان آموزش ملی برنامه بنیادین، تحول سند)
 شد. آوری جمع هانامه پایان و پژوهشی هایطرح

 طرح و امهن پایان 4کتاب،  5 خارجی، مقاله 22 فارسی، مقاله 29 تعداد فرآیند این طی
 هش وپژو طرح کیفیت دقت و نظری، پیشینه شد. انتخاب محتوا تحلیل فرآیند برای پژوهشی

 پرورش و موزشآ دستی باال اسناد) مرتبط اسناد هکلی انتخاب مقاله ها بود. همچنین معیار روش،
 ملی برنامه ،2015 یونسکو ، اسناد1390بنیادین  تحول سند کشور، علمی جامع نقشه شامل

 تعلیم امنظ راهبردی تحول سند ،1394 فرهنگیان دانشگاه در استثنایی کودکان معلمان آموزش
  .گرفت قرار بررسی مورد( عمومی و رسمی تربیت و

 تظاران مورد هایشایستگی و شایستگی رویکرد پیشینه و نظری مبانی مطالعه زا پس
 اساس بر مصاحبه سواالت سپس و ترسیم اولیه مفهومی ماتریس ویژه، آموزش معلمان دانشجو

 آموزش و متخصصان نظرانصاحب با ساختاریافته نیمه مصاحبه گرفت، شکل ماتریس این
 هیئت عضایا و کشور استثنایی پرورش و آموزش ادارات و مانساز کارفرمایان استثنایی، کودکان

 آن نتیجه در که شد انجام  مصاحبه متن کیفی محتوای تحلیل و انجام فرهنگیان دانشگاه علمی
 یتوسعه رب موثر عوامل و هاحوزه ویژه، آموزش معلمان دانشجو نظر برای مورد هایشایستگی
 .شد طراحی کار لیهاو چارچوب و شد استخراج ها،شایستگی
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 خصصانمت و کارفرمایان و کارشناسان یکلیه مصاحبه انجام برای نظر مورد یجامعه
 ها گاهدانش علمی هیئت اعضای و متخصصان و نظرانصاحب استثنایی، پرورش و آموزش سازمان

 آنجا از حاضر پژوهش در بودند،  فرهنگیان دانشگاه علمی هیئت اعضای ویژه آموزش زمینه در
 دانشجو و مانمعل نیاز مورد و ضروری هایشایستگی از کافی شناخت نظر مورد افراد بود الزم که

 45 مصاحبه انجام زمان. شد انتخاب هدفمند نظر مورد نمونه باشند، داشته ویژه آموزش معلمان
 هش،پژو این رد. کرد پیدا ادامه کافی اطالعات به دستیابی تا و شد گرفته نظر در دقیقه 60 تا

 کسب با ب،مطال رئوس یادداشت بر عالوه ها،مصاحبه از حاصل اطالعات ثبت منظور به پژوهشگر
 نمود. قداما صدا ضبط ویژه دستگاه از استفاده با مصاحبه ضبط به شونده مصاحبه فرد از اجازه

 تکرار هب مطالعه مورد حوزه در مذکور متخصصان از نفر 21 با مصاحبه بعد از پژوهش این در
 نظر با و شد می تکرار ها آن نظرات در موجود هایواژه و مفاهیم آخر افراد با مصاحبه در و رسید
 شده ادهد نشان 1 جدول در دهنده تشکیل اعضای. نداشت ضرورت مصاحبه یادامه راهنما استاد
 .است

 : اعضای تشکیل دهنده نمونه شرکت کننده در مصاحبه1جدول 

 تعداد محل تخصص گروه

 و شناسانکار

 و متخصصان

 صاحبنظران

 پرورش و آموزش

 استثنایی

 آموزش

 ویژه

 استثنایی پرورش و آموزش سازمان

 و آموزش سازمان پژوهشکده

 استثنایی پرورش

 پرورش و آموزش کل اداره

  تهران استان های شهرستان

5 

2 

2 

 و صاحبنظران

 و متخصصان

 هیئت اعضای

  علمی

 

 

 آموزش

 ویژه

 

 

 تهران دانشگاه

 طباطبایی عالمه انشگاهد

 و  واحدعلوم اسالمی آزاد دانشگاه

  تحقیقات

 

3 

1 

2 

 هیئت اعضای

 دانشگاه علمی

 فرهنگیان

 آموزش

 ویژه

  چمران شهید فرهنگیان دانشگاه

  نصیبه فرهنگیان دانشگاه

  عترت فرهنگیان دانشگاه

2 

3 

1 

 
 و شد پرداخته هابکتا و اسناد و متون تمام مرور و بررسی به ،مرحله نخستین در

 مصاحبه سواالت مطالعه این اساس بر .شد مشخص نظر مورد برجسته مفاهیم و جمالت
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 و جمالت و مرور شد طور دقیق و به تحلیل حاصل متون مصاحبه، انجام از بعد و شد استخراج
 مفاهیم و جمالت زیر مرور یکبار از پس هابررسی این در. گردید مشخص آن کلیدی نکات

 این. شد گنجانده جدولی در شده استخراج کدهای و ها واژه سپس. شد کشیده خط کلیدی
 تبادل و مقایسه از بعد و شد تکرار کار مراحل دقت باالبردن برای پژوهش همکار توسط مرحله

 و پژوهشگر توسط جداگانه صورت به محوری گذاری کد سپس. شد استخراج اولیه جدول نظر
 اساس بر مشترک مفاهیم. شدند استخراج اولیه کدهای ابتدا در و گرفت انجام وی همکار

 تا محوری گذاری کد. شدند بندی تقسیم عمده مقوالت قالب در هاتفاوت و تشابه ها،مقایسه
 مفاهیم یزیرمجموعه نوعی به مفاهیم که زمانی تا .کرد پیدا ادامه( مفاهیم) هامقوله اشباع

 از بعد. شد نمی حاصل جدیدی اطالعات شدند و می رتکرا و گرفتند می قرار شده استخراج
 برای نهایی هایمولفه اسناد و ها مقاله متون، محتوای تحلیل کنار در ها مصاحبه محتوای تحلیل

  .پدیدآمد ویژه آموزش معلمان دانشجو انتظار مورد هایشایستگی به دستیابی
 سازی مثلث و شوندگان بهمصاح توسط بررسی همکاران، بازبینی روش از پژوهش این در

لعه را روایی به حدی که روش قادر است هدف از مطا. شد استفاده کیفی تحقیق روایی برای
العه یا د مطبسنجد گفته می شود و اشاره بر میزانی دارد که مشاهده محقق توانسته پدیده مور

 متن هاینک رب ( در این پژوهش عالوه1390متغیرهای مربوط به آن را انعکاس دهد )دالور،
 هایشایستگی گرفت، قرار کنندگان مصاحبه اختیار در آن از آمده بدست کدهای و مصاحبه

 مصاحبه وسطت بررسی) شد بررسی آنها نظر شد و ارائه ها آن به  نیز کار پایان  در شده تدوین
 صحت و نتایج بررسی و شده انجام هایشیوه بر نقدی آوردن فراهم جهت همچنین ،(شوندگان

-تحلیل تا شد، گرفته کمک( پژوهش همکار نفر یک و راهنما استاد) محققان سایر کمک از آن

 به ،(همکاران نیبازبی) گیرد قرار بررسی مورد دیدگاه چند از مصاحبه هایداده بر شده انجام های
 ریقط از علمی متون و اسناد متن بر عالوه نیاز مورد اطالعات نظری، سازی مثلث منظور
 ادارات و سازمان و کارشناسان کارفرمایان و ویژه آموزش نظران صاحب و متخصصان با همصاحب
 موضوع اگر. شد آوریجمع فرهنگیان دانشگاه علمی هیئت اعضای و استثنایی پرورش و آموزش

 شده ادایج کنندگان مشارکت هایدیدگاه یا هاداده مختلف منابع کردن همگرا اساس بر ها
 پور، عدیس)کند  کمک مطالعه روایی افزایش به فرآیند این که کرد ادعا نتوا می باشند، پس

 دقت با بار دینچن هابرداری فیش از هارونوشت کیفی، تحقیق پایایی بردن باال منظور به(. 1390
 تغییری و کدها تعریف در مغایرتی و است نداده رخ اشتباهی شود حاصل اطمینان تا شد بررسی

 اگانهجد بطور کدگذار دو همچنین است، نداده رخ گذاری کد فرآیند لخال در آن معنای در
 بود. مشابه درصد 90 از بیش آنها اطالعات تحلیل و کدگذاری که پرداختند کدگذاری

 آغاز ها آن دهیسازمان و متون سازی آماده با هاداده تحلیل فرآیند مرحله، این از بعد
 در نظری مبانی بررسی از حاصل هایداده و کلیدی تجمال و هاپاراگراف اصلی، مضامین به شد
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 های مقوله و مفاهیم و شد می داده عناوینی شده انجام هایمصاحبه همچنین و متون و اسناد
 استخراج آن از ویژه نیازهای با کودکان آموزش معلمان دانشجو هایشایستگی به مربوط اصلی

 کدهای ایجاد  -2 ها داده مرور -1:  گردید بالدن زیر مراحل کیفی هایداده تحلیل در. گردید
 .گزارش تدوین -5  نهایی هایتم تدوین -4 ها داده بندیطبقه -3 اولیه

 باز و راهنما استاد توسط بررسی از بعد نظر مورد هایدر بخش کمی پژوهش، شایستگی
 متخصصان از رنف 10 از متشکل کانونی گروه تشکیل با ها مصاحبه در کننده شرکت اعضای بینی

 یابی اعتبار و بررسی جهت آماری جامعه .شد اعتباریابی ویژه، آموزش زمینه در تجربه با افراد و
 ثناییاست پرورش و آموزش معلمی استانداردهای متخصصان شده استخراج هایشایستگی الگوی
 از نفر 3 فرهنگیان، دانشگاه اساتید از نفر 4 شامل گروه این برای نظر مورد نمونه. بودند

 ستثناییا پرورش و آموزش تجربه با معلمان از نفر 3 و استثنایی پرورش و آموزش کارشناسان
  از وتدع و الزم هماهنگی و انتخاب ،(دسترس در) هدفمند بصورت که دادند می تشکیل کشور

ق کت و توافمالک با مشار12در جلسه اول  .آمد عمل به کانونی های گروه در شرکت برای ها آن
ر رسید. مشاو وهای پیشنهاد شده طراحی و به تایید اساتید راهنما اعضا برای ارزیابی شایستگی

 ها باتوجه به این معیارها اعتبار یابی شدند. در جلسات بعد، شایستگی
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 هایافته

 . دهد می نشان را محتوا و متون گذاری کد از اینمونه 2جدول
 گذاری متون و محتوا:  نمونه ای از کد2جدول 

اعالمیه جهانی یونسکو 
)2006(،مهر محمدی 

)1390(،راغب)1397(،چانگ 

وانگ و همکاران 2013

شایستگی -
براساس 

ویژگی های 

فردی

عقالنیت هنری درك هنرها و به كارگیري 

صحیح شیوه هاي هنري

درك هنرها و به كارگیري صحیح شیوه 
هاي هنري مي تواند در توسعه نظام 

مدرسه اي و رشد شایسته كودكان موثر 

باشد.

1

میر قائد 1396،راغب 
1397،،بیگزو 

همکاران2019،پائوالوماریزو
همکاران2019،گو و 

همکاران2017،ساراولف 

2014

شایستگی -
براساس 

ویژگی های 

فردی

توانایی های  
شناختی و 

فراشناختی

بکار گیری تفکر انقادی ، 
تفکر منطقی و تفکر خالق 
در حل مسیل پیچیده محیط 

کاری

تظار  از دانشجو معلمان آموزش ویژه ان
می رود  تفکر انقادی ، تفکر منطقی و 

تفکر خالق را در حل مسایل پیچیده 

محیط کاری خود بکار گیرند .

2

راغب)1397(،کاشانی1398،ن
یکنامی 1388،ما ال .بونو 

همکاران2013،چانگ وانگ 
و همکاران 

2013کشاماپندی2013،،کالدو

ی2017

شایستگی های 
مبتی بر 

باطات و  ارت
مهارتهای 

اجتماعی

تعامل با مدرسه 

و سایرهمکاران

تولید، اصالح و بهسازی 
طرح ها و برنامه های 

آموزشی، پرورشی، 
همکاری مفید در سطح 

مدرسه و محله

مشارکت در تصمیم گیری

تولید، اصالح و بهسازی طرح ها و 

برنامه های آموزشی، پرورشی،
پژوهشی، تربیتی و فرهنگی در سطح 
مدرسه مشاركت فعال دارند. در تصمیم 

گیریهای حرفه ا ی در
سطح مدرسه، محله، منطقه همكاری 

مفید و مؤثری دارند

3

زارعی 
زوارکی)1394(،زارعی 

زوارکی و همکاران 
1397،چانگ وانگ و 

همکاران 2013،نانسی ماینز 
و همکاران2015،گو و 

همکاران2017

شایستگی -
مبتنی بردانش 

و روش شناسی

آگاهی ازآموزش 
مبتنی بر شبکه 
و فناوری های 

کمکی

دامنه ای از وسایل و 
تجهیزات با فناوری 

پایین،وسایل و تجهیزات با 
فناوری باال  ،به دانش 

آموزان ویژه برای رسیدن 
به عملکرد بهتر و استقالل 

آنها در خانه ، مدرسه و 

اجتماع کمک می کنند.

این فناوری ها بیشتر کامپیوتری 
هستند و دامنه ای از وسایل و 

تجهیزات با فناوری پایین)مانند صندلی 
های ویژه دیجیتالی، صندلی چرخ 
داربرقی( تا وسایل و تجهیزات با 

انه  فناوری باال ) مانند نرم افزارهای رای
ای، چند رسانه ای های آموزشی( را 
شامل می شود. این فناوری به دانش 

آموزان ویژه برای رسیدن به عملکرد 
بهتر و استقالل آنها در خانه ، مدرسه 

و اجتماع کمک می کنند.

4

راغب)1397(،عسکری متین 
1396، عزیزی1396 ، حسن 

تانانگ 2014،چیتیو و 

همکاران 

2018،پائوالوماریزوهمکاران

2019

شایستگی 

اخالق حرفه ای

شفاف و صریح  
و قابل اعتماد 

بودن

راستگویی، راستی  
یکرنگی، و صراحت در 

باطات عمل به گونه ای  ارت
که دیگران از اقداماتی که 

انجام میشود آگاه باشند.

راستگویی، راستی در عمل، وفاداری، 
یکرنگی، صمیمیت و خلوص، صراحت 

باطات و به طور کلی رفتار کردن  در ارت
به گونهای که دیگران از اقداماتی که 

انجام میشود آگاه باشند را رعایت می 

کنند

5

کاشانی 1398

،راغب)1397(،جعفری 1395
، امام جمعه و مهر محمدی 

1395، جمشیدی توانا و امام 

جمعه 1395 ،هزاوه 1396
شایستگی حرفه 

ای
تامل گری ابی مستمر عملکرد خود ارزی

معلمان ماهر دانش آموزان با نیازهای 
ویژه به صورت مستمر عملكرد خود 

ابی و مقایسه قرار  رامورد تحلیل، ارزی

می دهند تا كیفیت آن را تقویت كنند. 
آنها یادگیرندگانی هستند كه به طور 

منظم از دانش موجود استفاده می كنند 
تا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با 
نیازهای ویژه به نتایج بهتری منجر 

گردد.

6

 
 

 هاییشایستگ) مقوله زیر 47 و (اصلی مقوله)شایستگی  حوزه 5 جدول، تکمیل از بعد

 آمد. بدست 3جدول  طبق برآن موثر عوامل و هاشایستگی سطوح همچنین( کلیدی
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 : حوزه های شایستگی دانشجو معلمان آموزش ویژه و زیر مقوله آن3جدول

 زیرمقوله مقوله ردیف

 های ایستگیش 1

 بر مبتنی

 و شخصیت

 های ویژگی

 فردی

 و حرکتی و جسمی سالمت

  حسی

 روان سالمت

 های توانایی شایستگی

  فراشناختی و شناختی

 عاطفی هوش

 فرهنگی هوش

 معنوی هوش

 پذیری انعطاف و صبر

 گذشت و جویی صلح

 نفس به اعتماد

 ظاهر آراستگی

 هنری عقالنیت

 دیگران و خود به احترام

 پویایی و شادابی

نگری و توسعه  آینده

 پایدار

 های شایستگی 2

 بر مبتنی

 و ارتباطات

 های مهارت

 اجتماعی

 آموزان دانش با موثر تعامل

 خانواده موثربا تعامل

 سایر و مدرسه با تعامل

 همکاران

 سایر و محلی جامعه با تعامل

 اجتماعی نهادهای

 

 های شایستگی 3

 اخالق بر مبتنی

 ای حرفه

 و بودن محرمانه اصل به احترام

 خصوصی حریم حفظ

 اعتماد قابل و  صریح و شفاف

 بودن

 ها بهترین جستجوی

 داری امانت

 

 بودن الگو

 تبعیض از دوری

 آگاهی و  ای تعهدحرفه

 مقررات و قوانین  از

 پرورش و آموزش

 وظایف شرح و استثنایی

 خود نقش
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 زیرمقوله مقوله ردیف

 های شایستگی 4

 روش بر مبتنی

 شناسی

 برای نیاز دمور منابع از آگاهی

 ویژه آموزش

 و ای حرفه ی توسعه ارزیابی

 شایستگی ارتقای برای تالش

 خویش های

 با آموزان دانش از آگاهی

 ویژه نیازهای

 برای یادگیری ازنظریات آگاهی

 با آموزان دانش از موثر حمایت

 ویژه نیازهای

 موضوعی دانش از آگاهی

 بر مبتنی ازآموزش آگاهی

 کمکی های فناوری و شبکه

 و آموزشی های ازرسانه آگاهی

 به توجه با آن سازی متناسب

 کودکان نیاز

 و آموزشی مواد از آگاهی

 به توجه با آن سازی متناسب

 کودکان نیاز

 آموزشی مواد از آگاهی

 با آن سازی متناسب و

 کودکان نیاز به توجه

 های روش از آگاهی

 متناسب و تدریس

 به توجه با آن سازی

 کودکان نیاز

 سنجش فنون از آگاهی

 از استفاده و ارزشیابی و

 از حمایت در آن نتایج

 نیاز با کودکان یادگیری

  ویژه های

 طراحی از آگاهی

 ویژه آموزشی

 و ازفلسفه آگاهی

 تاریخ و فرهنگ

 راهبردهای از آگاهی

 پژوهشی

 قصه فنون  از آگاهی

 خوانی ،وکتاب گویی

 برای بازی از واستفاده

 آموزش

 های شایستگی 5

 ای رفهح

 درس کالس بافت تغییر

 آموزان دانش نیاز با متناسب

 ویژه آموزشی طراحی

 آموزش درس کالس مدیریت

 و پایه چند های کالس و ویژه

 ویژه آموزش معلولیتی چند یا

 مطابق رابط معلم خدمات ارائه

 فراگیر رویکرد با

 گری تامل

 موقع به مداخالت

 فعالیتهای انجام

 از استفاده و پژوهشی

 از حمایت در آن نتایج

 ویژه نیازهای با کودکان

 اجتماعی رشد به کمک

 با رفتارکودکان و

 ویژه نیازهای
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 زیرمقوله مقوله ردیف

 سطوح 6

  شایستگی

 شایستگی از موثری طور (به1

 در دقت با و کند می استفاده

 می آزمایش را آن آشنا زمینه

 مورد در نها آ  (2( .  پایه) کند

 می و کند می تأمل شایستگی

 های زمینه در آن از تواند

 چالش با ، کند استفاده جدید

 و شود روبرو جدیدی های

 بهتر برای را جدیدی ابزارهای

 مهارتها از کردن استفاده

 (.متوسط) دهد تطبیق

 در را شایستگی (آنها3

 می ارتقا همکاران میان

 به را آنها تواند می دهند

 از مشترک مسیر یک

 و نوآوری ، آموزش

 مورد در مهم تأمالت

 اقدامات و  شایستگی

 آن با مرتبط  مناسب

 کنند راهنمایی

 (.  پیشرفته)

 زمینه عوامل 7

 رشد ساز

 ها شایستگی

 ، ملی توسعه سیاسی، توسعه

  جوامع های استراتژی و رویکرد

 توسعه تحصیالت، ارتقاء برای

 ارتباط اهمیت ، علمی های

 واقعی های موقعیت با یادگیری

 با یعلم مراکز مشارکت زندگی،

 ، ها سازمان و صنعتی مراکز

 ، مدارس مشارکت

 و فرهنگی ی توسعه

 و جوامع نیاز هنری،

 بازخورد و مشارکت

 آموزان دانش و والدین

 

 ویژه آموزش معلمان دانشجو هایشایستگی های حوزه :پژوهش اول پرسش

 چیست؟

ه بجه و با تو ویژه آموزش معلمان دانشجو هایشایستگی شده بررسی متون طبق بر

 هایژگیوی و شخصیت بر مبتنی هایشایستگی-1: شامل که است اصلی حوزه 5 دارای ،3جدول 

 بر مبتنی هاییشایستگ -3 ماعی،اجت هایمهارت و ارتباطات بر مبتنی هایشایستگی -2 فردی،

 می باشد.  ایحرفه هایشایستگی  -5 شناسی روش بر مبتنی هایشایستگی  -4ای،حرفه اخالق

اشاره به خصوصیات فردی موثر  فردی، هایویژگی و شخصیت بر مبتنی هایستگیشای

خویش  عمل مقابل در بازخورد دریافت وفرد  عکس العمل توانایی در ایفای موثر نقش شغلی و

 این توسعه یابد. و رشد ،مداوم کارآموزی و خدمت از پیش آموزش طریق از می تواند دارد که

 و فردی هایعالقه گسترش مسئولیت پذیری، تقویت ،خود شناخت موجب شایستگی
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ها، خصوصیات فردی همچنین داشتن سالمت جسمی و می شود. بسیاری از پژوهش خودراهبری

؛ 2013، 1روانی را با میزان نشاط و کیفیت عملکرد در کار معلمان مرتبط می دانند ) الزبورن

 (.2019، 4؛ بیگز2018، 3؛ فتیه2014، 2ولف

 با همزیستی و همکاری توانایی معنی به ارتباطی هایبر مهارت مبتنی ایهشایستگی

که شامل تعامل  .است همکاری و ارتباطی پایه هایمهارت یادگیری و جذب طریق از دیگران

 نهادهای سایر و محلی همکاران، جامعه سایر و ها، مدرسهموثر و مناسب با دانش آموزان، خانواده

های بسیاری بر اهمیت ارتباط معلم و تعامل او با دانش آموزان ژوهشاجتماعی می باشد. در پ

آموزش  ( الزم است دانشجو معلمان2017) 5تاکید شده است برای مثال مطابق با پژوهش گانش

 خانواده ها و کرده ویژه ارتباط مناسب برقرار نیازهای با دانش آموزان والدین ویژه بیاموزند که با

ارتباط  ،می دهد نشان همچنین .نمایند آشنا ویژه پرورش و آموزش و فراگیر آموزش با را

توصیه  دارد. آنها ویژه نیازهای با دانش آموزان آموزش روند مثبتی بر تأثیر معلمان خانواده ها با

 و دانش آموزان این هایخانواده مشارکت برای ویژه نیازهای با دانش آموزان معلمان که می کنند

همچنین  .باشند داشته مناسبی برنامه ریزی فرزندانشان، فرآیند آموزش و مدرسه با آنان ارتباط

 دارای افراد حقوق فرهنگیان، کنوانسیون دانشگاه های ارتباطی از اهداف اساسنامهپرورش مهارت

 بنیادین می باشد. تحول معلولیت و سند

 حقوق عایتر بر بتنیم ارتباطی رفتار الگوهای از ایحرفه های مبتنی بر اخالقشایستگی

ی انسان و کند و توجه به مقام واال می حکایت محیط، قبال در اخالقی هایو مسؤلیت دیگران

 حقوق آن را در محیط کار مورد تاکید قرار می دهد. 

 و علمی سطح یکی از اهداف عنوان شده در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، ارتقای

ت مربوط می مقررا و ضوابط رعایت با معلمان دانشجو ایحرفه و اخالقی های اعتقادی،شایستگی

 باشد. 

مورد تاکید قرار گرفته  اخالقی فضایل برخورداراهمیت پرورش  معلمانی  1404در افق 

( و 1396(، عزیزی )1396(، عسگری متین )1395است. همچنین در تحقیقات دیبایی صابر )

                                                 
1 Al-Zboon 
2 Woolf 
3 Fatih 
4 Biggs 
5 Ganesh 
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های درسی دانشجو معلمان آموزش برنامه ای دری اخالق حرفه( بر اهمیت توسعه1397راغب )

 ویژه تاکید شده است. 

تخاب های روش شناسی بر طبق متون علمی عبارت است از مهارت معلم در انشایستگی

 های عملی با توجه به نیازهای دانش آموزان و شرایط کار. بهترین شیوه

 تفاوت های به که ستا این شایسته معلم هایویژگی از یکی( 1394پژوه )به اعتقاد به

 زمینه زندگی، محیط لحاظ از دانش آموزان که داندکند و میمی توجه دانش آموزان فردی

 یکدیگر با نانآ نیازهای و هاتوانایی جغرافیایی، جنسیت، عالیق، استعدادها، فرهنگی، اجتماعی،

 کنند. می خابانت را خود تربیتی شیوه محتوا و ها،تفاوت این به توجه با دارد و تفاوت

 انجام رایب الزم توانایی و مهارت ای به معنای برخوداری از دانش،های حرفهشایستگی

 طور هب را خود شغلی وظایف و مسائل تواند می باشد فردی که چنین شایستگی دارد، می شغل

د. این دار را ودخ کاری حوزه در آینده برای ریزیبرنامه توان و دهد انجام پذیر انعطاف و مستقل

ن مچنیهها و شایستگی به معلمان در ایجاد تغییرات ضروری و منعطف در بافت کالس و شیوه

 کاربرد به موقع مداخالت بهنگام و مدیریت کالس کمک می کند. 

 کدام ویژه آموزش معلمان دانشجو کلیدی هایشایستگی: پژوهش دوم پرسش

 است؟

 و یتشخص بر مبتنی هایای شایستگیبر 3بر طبق متون بررسی شده و مطابق با جدول 

 4اعی اجتم هایمهارت و ارتباطات بر مبتنی هایزیرمقوله، شایستگی 14فردی  هایویژگی

 روش بر مبتنی هایشایستگی زیرمقوله، 7ای  حرفه اخالق بر مبتنی هایشایستگی زیرمقوله،

 .  شد شناسایی 3دولج با مطابق زیرمقوله، 7ای  حرفه هایشایستگی و زیرمقوله 15شناسی 

 معلمان دانشجو هایشایستگی یتوسعه در عواملی چه: پژوهش سوم پرسش

 گذارند؟ می تاثیر ویژه آموزش

 یارزیاب نقطه یک در هاشایستگی آن در که است اساسی معیار شایستگی، در سطح

 اندازه هب تدریس مانند باشد پیچیده که فعالیتی با رابطه در خصوص به شوند، مشاهده مشخص

 انیناگه روند یک شایستگی آوردن دست به. نیست ساده اعتباربخشی های چارچوب از برخی

 هایشایستگ زندگی طول در تمرین با است و ممکن ندارد نیز قطعی پایان نقطه یک نیست،

 برای زیر سطح سه 3مقاالت مطابق با جدول  و متون بررسی با همه، این با. یابد افزایش

 .متصور است ویژه آموزش معلمان دانشجو هایشایستگی
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 ویژه آموزش معلمان دانشجو از شایستگی از سطح این در :1(پایه)شایستگی  اول سطح

 رشد و بهبود برای خود اساتید سرپرستی تحت و پایه هایدانستنی کسب به رود می انتظار

 به آنها بپردازند. یا حرفه هایو مهارت شناسی روش و اخالقی اجتماعی، فردی، هایشایستگی

 .کنند آزمایش می را آن آشنا زمینه در دقت با و کنند می استفاده شایستگی از موثری طور

 آموزش معلمان دانشجو ها،شایستگی از سطح این در: 2(متوسط) شایستگی دوم سطح

 کسب واقعی کار های محیط در مستقل طور به سرپرستی بدون کار انجام توانایی و ویژه، دانش

 ارجاع به نیاز که زمان هایی و باشند می نسبی طور به کارها توضیح مشارکت، به قادر و اند کرده

 در را اخالقی و اجتماعی و فردی مهارت های. دهند می تشخیص خوبی به راهنمادارند به

 می و کند می تأمل شایستگی مورد در آنها. گیرند می کار به درس کالس واقعی های موقعیت

 ابزارهای و شود روبرو جدیدی های چالش با کند، استفاده جدید های زمینه در آن زا تواند

 .دهد تطبیق هامهارت از کردن استفاده بهتر برای را جدیدی

 ویژه آموزش معلمان دانشجو هاشایستگی از سطح این در: 3(پیشرفته) سوم سطح( 3

 برای تحلیل و ریزی برنامه به قادر ه،یافت رشد اجتماعی و فردی هایشایستگی بر تکیه و با ماهر

 و کارها از وسیعی سطح و دارند پاسخگویی خود قدرت کارهای برابر در هستند، خود کار اجرای

 ها آن دهند، می           ارائه دیگران به و کنند می اجرا کار واقعی های موقعیت در را ها فعالیت

 همزمان و دارند تسلط شایستگی بر کنند، یم را کشف و دیگران خود مشارکت افزایش های راه

 می ارتقا همکاران میان در را شایستگی آنها کند. پیدا ادامه آن بهبود است الزم که فهمند می

 مورد در مهم تأمالت و نوآوری آموزش، از مشترک مسیر یک به را آنها توانند و می دهند

 .کنند راهنمایی آن، با مرتبط مناسب اقدامات و شایستگی

 زمینه عوامل دارند، قرار آن در که است ایزمینه گرو در هاشایستگی این از هر یک رشد

 جوامع هایاستراتژی و رویکرد ملی، توسعه سیاسی، توسعه: از ها عبارتندی شایستگیتوسعه ساز

 زندگی، واقعی هایموقعیت با یادگیری ارتباط اهمیت علمی، هایتوسعه تحصیالت، ارتقاء برای

 هنری، و فرهنگی یتوسعه مدارس، ها، مشارکت سازمان و صنعتی مراکز با علمی مراکز شارکتم

آموزان. الزم به ذکر است نمی توان مرز قطعی  دانش و والدین بازخورد و مشارکت و جوامع نیاز

ها می ی یکی از شایستگیها در نظر گرفت و هنگامی که اقدام به پرورش و توسعهبین شایستگی

                                                 
1 Basic 
2Average 
3 Advanced 
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دیگران،  و وار)های دیگر شایستگی نیز پرورش می یابند م به طور هم زمان بسیاری از حوزهکنی

2019). 

-ینههای شایستگی، شایستگی ها، سطوح شایستگی و زمرابطه ی بین حوزه 2در شکل 

 های دانشجو معلمان آموزش ویژه نشان داده شده است.های توسعه شایستگی

 
 توسعه های زمینه شایستگی و سطوح ها، شایستگی شایستگی، یهاحوزه بین ی رابطه :2 شکل

 شایستگی های دانشجو معلمان آموزش ویژه

 چیست؟ ویژه آموزش معلمان دانشجو های شایستگی تعریف: پژوهش چهارم پرسش

-ستگیز شایبعد از مطالعه و بررسی جامع متون علمی تالش شد برای اولین بار تعریفی ا

از  بعد زش ویژه ارائه شود. این اولین تالش در این زمینه است کههای دانشجومعلمان آمو

ثیر حت تای کامل و جامع متون علمی صورت گرفت. الزم به ذکر است تعریف شایستگی تمطالعه

ز عد ابزمینه های مختلف در کشورها، جوامع و فرهنگ های مختلف می تواند متفاوت باشد. 

-ایستگیش از ایمجموعه آموزش ویژه ای دانشجو معلمانهشایستگی"بررسی دقیق ما معتقدیم: 

 که ستا ای حرفه و شناختی روش اخالق حرفه ای، اجتماعی، فردی، های مبتنی بر خصوصیات 

ی یابد و ممداوم توسعه  بطور مختلف سطوح گیرد. درای که در آن قرار می زمینه تأثیر تحت

 فتردد، همچنین به شکل مثبتی پیشرسبب رشد و ترقی دانشجو معلمان آموزش ویژه می گ

 ."دده می قرار تأثیر تحت را و جامعه آموزشی های با نیاز ویژه، سیستم آموزان دانش
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 آموزش معلمان دانشجو برای شده تعیین ی ها شایستگی آیا: پژوهش پنجم پرسش

 هستند؟ برخوردار اعتبار از ویژه

 رکتش اعضای باز بینی و اهنمار استاد توسط بررسی از بعد نظر مورد هایشایستگی

 در تجربه با افراد و متخصصان از نفر 10 از متشکل کانونی گروه تشکیل با هامصاحبه در کننده

 آوری معج فن نوعی کانونی، گروه یا متمرکز گروهی بحث. شد اعتباریابی ویژه آموزش زمینه

 ماهیت و کانونی گروه کیکوچ دلیل به داد. بسیار کاربرد کیفی پژوهش های در که است داده

  (.1397راغب، )اند  مناسب ها داده سریع آوری جمع برای هایی گروه چنین آن، ایمحاوره

 اختیار در کانونی گروه تشکیل از قبل هفته یک مطالعه جهت شده تدوین استانداردهای

 با ابتدا لوا جلسه در و تشکیل نیمی و ساعت یک جلسه سه در کانونی گروه. شد داده قرار اعضا

 ها یشایستگ سنجی اعتبار برای مالک 12 ویژه آموزش در متبحر و باتجربه افراد همکاری

 نظر وردم های شایستگی تعیین برای دوم جلسه در و رسید راهنما استاد تایید به. شد طراحی

و  هنوشت محقق توسط و مطالب شده تشکیل گروهی بحث جلسات. شد انجام نظر تبادل و بحث

  زا بعد. شد بندی دسته گروه، اعضای از یک هر از آمده دست به اطالعات سپس. دش ضبط

 مقوله هس در نظرات این شد. پرداخته نظرات بندی مقوله به گروهی، بحث از مطالب استخراج

 شرکت افراد عدادت دارد. حدودی تا یا ندارد، یا دارد، را نظر مورد مالک استاندارد گرفت؛ یا شکل

 را مالک یک نظر مورد شایستگی باشند معتقد همه چنانچه بودند. نفر 10 کانونی روهگ در کننده

 رخوردارب آن از کامال و دارد را آرا درصد 100 نمره مالک آن در شایستگی کند، می دریافت

 افتدری به نظر متخصص اگر داشت. خواهد را آرا  درصد 10 متخصص هر اساس بر این. است

 را احراز درصد 5 داشت مالک حدودی و نسبی وجود به نظر اگر و ،درصد صفر نداد، مالک

 .ر بر داشتد را درصد 100 تا صفر از احرازی استاندارد هر برای مالک هر ترتیب این به داشت.

 دوینت های مالک 4جدول  در .شد داده نمایش بندی طبقه های ماتریس و جداول در اطالعات

 .است آمده شده

 شده تدوین های : مالک 4جدول

  ردیف مالک

 1  شایستگی عنوان و محتوا تناسب

 2 شایستگی محتوای و عنوان روشنی و پذیری ادراک

 3  شایستگی محتوای و عنوان بودن بینانه واقع

 4 آموزش شایسته معلمان دانشجو سازی آماده و تربیت های الویت به شایستگی توجه
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  ردیف مالک

 ویژه

 5  ویژه آموزش معلمان دانشجو ردعملک کیفیت با شایستگی بودن مرتبط

 6 دیگر های شایستگی و  شایستگی بین تناسب

 7 ویژه نیازهای با آموزان دانش گوناگون تحصیلی مقاطع نیازهای به  شایستگی توجه

 8 ویژه اینیازه با آموزان دانش فردی های تفاوت و مختلف های گروه به شایستگی توجه

 9 ویژه نیازهای با آموزان دانش ی ها هخانواد نیاز به شایستگی توجه

 10 کشور استثنایی وپرورش آموزش نیاز به توجه

 11  پرورش و آموزش بنیادین تحول سند با  شایستگی بودن متناسب

 12 علمی متون و اسناد با بودن متناسب

 

 امعیاره به توجه با شایستگی هر مورد در آنها توافق درصد متخصصان نظر بندی جمع با

 ستانداردهاا اعتباربخشی برای استانداردها درباره متخصصان نظر بررسی همچنین از شد. تعیین

 شاهدهم با واقع در مختلف بود. هایمالک در متخصصان موافق نظر مقدار استفاده گردیدکه

قوی  هاالکم کدام در استانداردها مجموعا که کرد استنباط کلی طور شد بهمی هامالک وضعیت

 شد، گرفته نظر رد که اطالعاتی منظور این برای اند. بوده تراحتماال ضعیف هامالک کدام و در تر

 .بود کمال هر درصدهای میانگین و مالک هر به گرفته تعلق درصد بیشترین و کمترین دامنه

 مالک نهمچنی توافق صدم 99.89 میانگین با شایستگی عنوان و محتوا تناسب مالک ترینقوی

 4جدول .نددار را گرفته صدم تعلق93.47  توافق میانگین کمترین بنیادین تحول سند با تناسب

 دهد می نشان را مختلف هایمالک برای متخصصان موافق نظر درصد میانگین و دامنه

 مختلف مالکهای برای متخصصان موافق نظر درصد میانگین و دامنه: 4جدول

 مالک توضیح ردیف

 کمترین

 درصد

 توافق

 ینبیشتر

 درصد

 توافق

 میانگین

 درصد

 توافق

 99.89 100 95 شایستگی عنوان و محتوا تناسب 1

 و عنوان روشنی و پذیری ادراک 2

 شایستگی محتوای

90 100 99.13 

 محتوای و عنوان بودن بینانه واقع 3

 شایستگی

90 100 99.34 

 99.02 100 85 و تربیت های الویت به شایستگی توجه 4
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 مالک توضیح ردیف

 کمترین

 درصد

 توافق

 ینبیشتر

 درصد

 توافق

 میانگین

 درصد

 توافق

 یستهشا معلمان دانشجو سازی آماده

 ویژه آموزش

 کیفیت با شایستگی بودن مرتبط 5

 ویژه آموزش معلمان دانشجو عملکرد

85 100 99.45 

 شایستگی و  شایستگی بین تناسب 6

 دیگر های

95 100 99.89 

 مقاطع نیازهای به  شایستگی توجه 7

 با آموزان دانش گوناگون تحصیلی

 ویژه نیازهای

90 100 98.58 

 مختلف های گروه به شایستگی توجه 8

 با آموزان دانش فردی های تفاوت و

 ویژه نیازهای

90 100 98.87 

 ی ها خانواده نیاز به شایستگی توجه 9

 ویژه نیازهای با آموزان دانش

85 100 95.28 

 وپرورش آموزش نیاز به توجه 10

 کشور استثنایی

90 100 99.54 

 سند با  شایستگی بودن متناسب 11

 پرورش و آموزش بنیادین تحول

80 100 93.47 

 ها پژوهش با  شایستگی بودن متناسب 12

 علمی اسناد و

90 100 98.91 

 

 گیرینتیجه

 و هااستراتژی و آموزشی ویژه نیازهای با آموزان دانش هایویژگی از ناکافی شناخت

 کاربردن به مهارت در کاستی نتیجه در و ناکافی تمرین و نیازها این برای رفع خاص هایروش

معلمان آموزش  دانشجو توانایی از مانع که هستند هایینیاز، چالش هنگام راهبردها و هااستراتژی

 آنها آینده شغلی هایمحیط و درس هایدر کالس مناسب هایحمایت و آموزش یارائه در ویژه

 ویژه موزشآ معلمان دانشجو شود حاصل اطمینان که این برای روش موثرترین .گرددمی

 در هاشایستگی این آموزش ادغام آورند، می بدست را خود کار برای ضروری هایشایستگی
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 ها،مهارت دانش، گسترش و آموزش برای جامع رویکرد در یک آنها دانشگاهی درسی هایبرنامه

 (.2013، 1وانگ های آنهاست )چانگ ژونگرش و ها انگیز تلقی، طرز توانایی،

 نیز معلمان را آموزش بهترین حتی معلمان نیاز مورد هاییستگیشا به توجه عدم

 شایستگی، رویکرد اساس بر معلمان دانشجو سازیآماده سوی به کند. حرکتمی تضعیف

است )الزبون،  حاضر عصر در معلمان دانشجو سازیهای آمادهبرنامه تحوالت ویژگی بارزترین

 از یکی به تبدیل و یافته گسترش جهان ردر سراس آن به مندی عالقه و توجه ( که2013

است  شده دنیا پیشرفته کشورهای معلمان در دانشجو سازی آماده های برنامه هایشیوه بارزترین

 (2013و همکاران، 2ارگول )کوریه

ویژه  ها و سطوح شایستگی دانشجومعلمان آموزشدر مطالعه حاضر تعریف جامع، حوزه

 رائه شده است. به طور تخصصی برای اولین بار ا

 با ختهآمی تحقیق پژوهش، موضوع بودن تخصصی به توجه با و سواالت پاسخ به دستیابی

 این با رتبطم اسناد و متون بررسی و متخصصین با مصاحبه از استفاده با و کیفی بر روش تاکید

 زا ینب از پژوهش موضوع با مرتبط افراد راستا، این در گرفت. استفاده قرار مورد حیطه،

 و موزشآ ادارات و سازمان کارشناسان و و کارفرمایان ویژه آموزش نظران صاحب و متخصصان

 صاحبهم ها آن با و شدند انتخاب دانشگاه فرهنگیان علمی هیئت اعضای و استثنایی پرورش

 برای ییمبنا نیز شونده خود مصاحبه های صحبت که ای گونه به گرفت، صورت ساختارمند نیمه

 و یافت ادامه برفی شیوه گلوله به و هدفمند صورت به هامصاحبه انجام گرفت. قرار بعدی سؤاالت

 باالدستی اسناد و کتب بررسی بر عالوه همچنین گرفتند. قرار مصاحبه مورد نفر 21 نهایت در

در  رفت.گ قرار بررسی مورد و جستجو پژوهشی اسناد و مقاالت مندنظام مرور روش به مرتبط،

 گذاری دک و کیفی محتوای تحلیل طریق از متون بررسی و هامصاحبه از حاصل ایهداده ادامه

 اصلی گیشایست شش شد. استخراج نظر مورد هایشایستگی و گرفتند قرار تحلیل تجزیه و مورد

-ارتمه بر مبتنی هایشایستگی فردی، های ویژگی و شخصیت بر های مبتنیشایستگی شامل:

 خالقا بر مبتنی های شایستگی ارتباطی، هایمهارت بر مبتنیهای شایستگی اجتماعی، های

 مولفه رزی 47 تعداد و ای حرفه های شایستگی روش شناسی، بر مبتنی های شایستگی ای،حرفه

 .آمد بدست ها، شایستگی رشد زمینه ساز عوامل شایستگی سطوح ها، شایستگی این ی

                                                 
1 Chang Zhu, Yonghong  
2 Cevriye Ergul 
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ک ر هر یشجومعلمان آموزش ویژه دهای داناما واضح است که برای ارائه مدل شایستگی

ق سیار دقیبایج از زمینه ها می توان با انجام مرور سیستماتیک، تحلیل مفهوم و فراتحلیل به نت

علمی ممول تری رسید. از آنجا که این دانشجویان در شغل آینده خود عالوه بر مهارت های مع

ضروری است  یازهای ویژه هستند،ای برای کار تخصصی با دانش آموزان با ننیازمند تبحر ویژه

ی و در ناسایشهای مورد نیاز آنها مطابق با تحوالت حوزه آموزش و یادگیری حوزه های شایستگی

د برای ا می توانهستگیسازی آنها مورد استفاده قرار بگیرد. عالوه بر این، این شایهای آمادهبرنامه

آنجا  د. ازمعلمان آموزش ویژه بکار برو های ضمن خدمت برایارزشیابی و همچنین طراحی دوره

ش برای تال وکه آموزش فراگیر در کشور ما نیز مورد توجه می باشد و از چند سال قبل مطالعه 

ای ههای تخصصی دانشجو معلمان آموزش ویژه در سالگسترش آن آغاز شده است، شایستگی

اشد. بهگشا یکرد فراگیر نیز رهای عمومی آماده سازی معلمان در روآتی می تواند در برنامه

رای بمطالعه حاضر نخستین مطالعه مروری در حوزه شایستگی دانشجو معلمان آموزش ویژه 

 ه بود.های دانشجو معلمان آموزش ویژها و سطوح شایستگیمعرفی پنج حوزه و زیر مجموعه

وامع جا و ها تحت تاثیر زمینه های مختلف در کشورههای شایستگیبدون شک تعریف و حوزه

 گوناگون می تواند متفاوت باشد. 
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