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مقدمه

بهسازی در آموزش و یادگیری همواره در خط مقدم برنامههای آموزشی در سراسر جهان

بوده اســت .در مناطق مختلف جهان تحقیقات بســیاری توسط انجمنها و اجالسهای
آموزش معلم ،بهمنظور پیگیری عملکرد نظامهای آموزشــی و تعیین «شایســتگیهای
معلمان» 1انجام شده است.

آموزش و یادگیری بهمنظور آموختن ،میتواند بهعنوان اقدام مهم ،پیچیده ،چندوجهی

توأم با ارزشهای متعدد در مقابل افت جهانی جامعه دانش تعریف شود .پیوستار یادگیری
معلم و آموزش معلمان ،که مبنای اساسی را در رویکرد یادگیری مادامالعمر آشکار میکند،

حاکی از نیاز برای حرفهایگری پیشرفته معلم است( .فیمن ـ نمسر 2001 ،2و ویلیامسون
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و مک دیارمید)2008 ،3

مدلها و الگوهای بسیاری در رابطه با تربیت معلم شایسته ،تعدد اهداف و شیوههای

آموزشــی همچون :معلم بهعنوان مدیر آموزشی؛ شــخص مراقب؛ یادگیرنده متخصص؛
شخصی فرهنگی و اجتماعی را ارائه کردهاند( .آلت 4و دیگران1996 ،؛ کانوی 5و دیگران،

2009؛ هانســن2008 ،6؛ سیفرت 1999 ،7و سوکت )2008 ،8در عین حال ،دیدگاههای
نظری ،خطمشــیها و شیوههای حرفهای در سطح بینالمللی ،همگرایی کمی را در این
راستا نشان میدهند.

بیان مسئله

خأل الگوی مناسب برای تربیت معلمان آموزش و پرورش ،موجب بروز آشفتگی و سردرگمی

در شــیوه تربیت و تأمین منابع انســانی در دستگاه تعلیم و تربیت شده است که کاهش
چشمگیر کارآمدی و اثربخشی آنان از عواقب ناگوار آن است و بیم آن میرود که این خأل

طی سالهای آتی افت شدید و ناگهانی کیفیت معلمان و منابع انسانی را ،که اصلیترین
عامل در فرایند تربیت دانش آموزان بهشــمار میرود ،موجب شده و بهتبع آن مشکالت
1. Teachers Competencies
2. Feiman-Nemser
3. Williamson & McDiarmid
4. Altet
5. Conway
6. Hansen
7. Seifert
8. Sockett

بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس ...

آموزش و پرورش را تشــدید نماید .امروزه تربیت معلم از شکل سنتی خود خارج شده و

بهصورت فرایندی پیوســته و ماندگار که هم در بردارنده یاددادن و هم ورزیده ســاختن
ـ پیش از خدمت و حین خدمت ـ اســت ،جلوهگر شــده و سزاوار قویترین و بیشترین

توجهات است .حاصل و نتیجه تلقی تربیت معلم بهعنوان یک فرایند منتج به این باور شده

است که کیفیت هر نظام آموزشی در نهایت به کیفیت معلمان آن جامعه وابسته است.

بسیاری از پژوهشگران همچون باالکریشنان ،)2005( 1سینگال 2و همکاران ()2005

معتقدند که سیستمهای آموزشی موجود در برآوردن نیازهای آموزشی محدودیت دارند و

نیازمند بازنگری اساسی در این زمینه هستند .آنها معتقدند از طریق نظام آموزشی مبتنی
بر شایســتگی ،نیاز به بازنگری سیستمهای آموزشی پوشش داده میشود .بر این اساس

پرداختن به شایستگی معلمان ،موضوع مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است.
در ایران نیز ،با تدوین و انتشار اسناد راهبردی نظام تعلیم و تربیت کشور در یکی دو

دهه اخیر ،بر تنظیم و ساماندهی چهارچوب فلسفه تربیتی مدون و بومی متناسب با جامعه

اســامی ایران بهمنظور تعیین ویژگیها ،غایات ،اهداف و اصول حاکم بر این نوع تربیت
و مشــخص نمودن ارتباط آن با سایر عوامل سهیم و مؤثر در جریان تربیت نظیر دولت،

خانواده ،رسانه و نظام آموزش عالی و سازماندهی و گسترش نظام فعلی تربیت رسمی و

عمومی کشور با تکیه بر الگوی نظری جامع با دو ویژگی اسالمی و ایرانی توجه شده است.

همچنین اشــاره شــده که «اصول تربیت ،قواعدی تجویزی و کلیاند که جهت بیان

چگونگی تحقق غایت تربیت بهمثابه معیار و راهنمایِ عمل عوامل ســهیم و تأثیرگذار در
جریــان تربیت قرار میگیرند تا هر یک وظایف تربیت خود را بهنحو مطلوب انجام دهند.
توجه و التزام به اصول تربیت ،به همه کارگزاران تربیتی کمک میکند تا مؤلفههای جریان

تربیت را بهنحو شایســته ،جهت تحقق غایت تربیت ،ساماندهی نمایند»( .وزارت آموزش

و پرورش )431 :1390 ،تربیت رســمی نیز از این امر مستثنی دانسته نشده ،زیرا تربیت

رســمی« ،بخشی از جریان تربیت است که بهشکل قانونی ،سازماندهی شده ،ضمن حفظ

انعطافپذیری در جهت آمادهسازی متربیان برای تحقق مراتب حیات طیبه در ابعاد مختلف،

متناسب با نیازهای متنوع جامعه ،طراحی و اجرا شده و پس از کسب شایستگیهای الزم

به اعطای مدرک معتبر میانجامد»( .وزارت آموزش و پرورش)432 :1390 ،

1. Balakrishnan
2. Singla
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نکته قابل توجه این است که در سند تحول بنیادین از دو دسته شایستگیهای پایه

(اعتقادی ،اخالقی ،دانش پایه) و شایستگیهای ویژه (دانش تخصصی ،دانش تربیتی ،مهارت
تربیتی) در جهت تعمیق هویت مشترک و حرفهای معلمان در ابعاد فردی ،انسانی ،اسالمی

و ایرانی یاد شده است( .وزارت آموزش و پرورش )138 :1390 ،گفتنی است که این موارد
در قالب بیانیههای کالن تأکید شده است ،ولی هیچ ذکری از فهرست شایستگیها؛ و یا
استانداردهای مربوطهشان و چگونگی دستیابی معلمان به آنها بهعمل نیامده است و این

در حالی است که شایستگی را« ،مجموعهای ترکیبی از صفات ،توانمندیها و مهارتهای

ناظــر به همه جنبههای هویت (عقالنــی ،عاطفی ،ارادی و عملی) ،که متربیان در جهت
درک و عمل برای بهبود مستمر موقعیت خود (برای دستیابی به مراتب حیات طیبه) باید
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آنها را کسب کنند» معرفی مینماید( .وزارت آموزش و پرورش)439 :1390 ،

از طرفی در برنامهریزی بهمنظور رشد و ارتقای شایستگیهای معلمان ـ یا «مجموعهای

از افراد نســبتاً رشدیافته ،دلسوز و خیرخواهی که بهلحاظ کسب شایستگیهای فردی و

جمعی و تحقق مراتب قابلتوجهی از حیات طیبه در وجود خویش ،مســئولیت سنگین

کمک به هدایت دیگران و زمینهسازی برای رشد و تحول وجودی افراد دیگر را در راستای
شــکلگیری و پیشرفت مداوم جامعه صالح برعهده گرفتهاند» (وزارت آموزش و پرورش،
)137 :1390در برنامهدرسی دانشگاه فرهنگیان که متولی تربیت شایستگیهای معلمی
در نظام تربیت معلم کشور است ،چارچوب مدونی از شایستگیها و استانداردهای مربوط

به آنها وجود ندارد.
چارچوب مفهومی

در مناظرهها و ادبیات علمی در سطح جهانی« ،الگوی معلم برجسته» ،1مدل «تخصصی ـ
حرفهای» 2میباشد (دارلینگ ـ هاموند و برندز فورد2005 ،3؛ شولمن 1987 ،4و  2005و

سوکت ،)2008 ،که اساس دانش حرفهای برای عمل را تدوین نموده است .این مدل ،که
شــبیه به حرفهایگری پزشکی است ،معلم را بهعنوان یک «کارورز تأملگر» ،5که فعاالنه
تحقیــق و تفحص میکند و منتقدانه ،دانش علمیاش را برای آگاهی از عمل گســترش
1. Predominant Teacher Paradigm
2. Clinician-Professional Model
3. Darling-Hammond & Bransford
4. Shulman
5. Reflective Practitioner

بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس ...

میدهــد ،تبیین میکند .اگرچه منابع مختلفی بــرای ویژگیهای کلیدی چنین الگویی
را میتوان در بیشــتر برنامههای ارائهشــده آموزش معلمان و اسناد ملی رسمی در مورد
شایســتگیهای مورد نیاز معلمان دنبال کرد ،اما اغلب در فعالیتهای حرفهای معلمان،

شــکاف بین نظر و عمل ،بین اهداف و نتایج در بســترهای اجتماعی ـ فرهنگی خاص

بهوضوح دیده میشود( .کائنا)2011 ،1

از طرفی صحبت در مورد شایستگیها با مفاهیمی مانند عملکرد و اثربخشی سروکار

دارد ،زیرا شایستگی بهطور مستقیم با عملکرد مؤثر در موقعیتهای پیچیده مرتبط شده
اســت بهطوری که بهعنوان یک عامل علّی بهمنظور خدمت کردن برای موفقیت متصور

شــده ،زیرا «عملکرد شایسته ،شایســتگی را تصور و استنباط میکند»( .وسترا)2001 ،2

بنابراین ،سه بعد مفهومی کیفیت معلم که معموالً در ارزیابی کار معلم استفاده میشود،
عبارتاند از :شایستگی معلم ،3عملکرد معلم 4و اثربخشی معلم .5دو بعد اول مدتی است

مورد بحث قرار گرفتهاند ،اما اثر بخشی معلم اشاره به نتایج یک معلم و یا بهمیزان پیشرفت

دانشآموزان نسبت به برخی از اهداف مشخصشده آموزشی ،برحسب آنچه دانشآموزان
انجام میدهند ،تعریف شده است( .مدلی)1982 ،6

براســاس نتایج برخی پژوهشها ،بین شایستگی معلم و آموزش رابطه بسیار قوی و

مؤثری وجود داردُ .کوِت سیر 7و همکاران ( )1997بر این عقیدهاند که شایستگی آموزش

نیز ،نشــانههایی از ادراک ،ارزشها و باورها را متقبل میشود که وقتی فردی وارد برنامه

تربیت معلم میشود ،انجام میدهد .در راستای چنین دیدگاهی است که برخی کشورها
برای آموزش شایستگیهای معلمان خود برنامهریزی نمودهاند.

در نظام آموزشی کشورهای اروپایی ،در میان پانزده شاخص کیفی یادگیری مادامالعمر

برای همکاری اروپایی ،اشاره به مهارتهای جدیدی وجود دارد .یکی از شاخصها ،بهویژه
به آموزش معلمان و مربیان معلم ،در آموزش اولیه آنان اشــاره دارد( .کمیسیون اروپایی
فرهنگ و آموزش )2002 ،8کمیســیون اروپایی بهبــود ارتباطات کیفیت آموزش معلم،
1. Caena
2. Westera
3. Teacher Competence
4. Teacher Performance
5. Teacher Effectiveness
6. Medley
7. Koetsier
8. DG: European Commission DG Education and Culture
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بر نقش کلیدی مورد نیاز معلمان بهعنوان تســهیلگرهایی در ارتقای یادگیری مستقل
و توســعه شایستگیهای کلیدی از طریق شــیوههای فردی و مشارکتی ،بهعهدهگرفتن
نقشهای مدیریتی و تصمیمگیری آنان ،تأکید میکند .از اینرو ،نیاز مبرم برای حصول

اطمینان از اســتانداردهای کیفی مشترک برای جذابیت و هماهنگی آموزش و پرورش و

نظامهای آموزشــی در اروپا ،موجب برجسته شدن دوباره این امر شده است( .کمیسیون
اتحادیههای اروپا)2007 ،1

در اینگونه دیدگاهها ،مدل شایستگی یک ابزار توصیفی است که صالحیتهای مورد

نیاز برای عمل کردن در یک نقش خاص درون یک کار ،شــغل ،ســازمان و یا صنعت را
شناســایی میکند .به بیان ســاده ،یک مدل شایستگی یک توصیف رفتاری شغلی است
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که باید توسط هر عملکرد شغلی و هر کار تعریف شود( .فاگ )1999 ،بسته به نوع کار و
محیط سازمانی ،تعدادی شایستگی کلی معموالً در یک مدل شایستگی از یک کار خاص

مورد نیازند( .شیپمن 2و دیگران )2000 ،برای درک نیازهای شایستگی در یک کار ،آنها

اغلب بهصورت مصور نشان داده شده و شایستگیها ،با زیرشایستگیهای موجودشان در

یک سلســله مراتب بهتصویر کشیده شدهاند( .سانویت )1993 ،3بهعبارتی ،این مدلها
حوزههای شایستگی را به گروههای شایستگی و زیرشایستگیها مربوطهشان طبقهبندی

کردهاند.

در این ارتباط ،برخی تحقیقات نیز ،ارائه چارچوبی از شایستگیها به معلمان را بهجهت

بهبود استانداردهای آموزش معلم و حمایت از توسعه مسیر حرفهای او ضروری دانستهاند.

زیــرا چارچوب شایســتگیها بهعنوان یک ابزار برای معلمــان درکالس درس ،بهمنظور
بازتاب اثربخشی کار حرفهایشان ،اولویتبندی زمینههای رشد حرفهای آنان ،شناسایی

فرصتهای آموزش حرفهای و کمک به برنامهریزی توســعه شخصی و حرفهایشان مؤثر

میباشد( .وزارت آموزش و پرورش استرالیای غربی)2004 ،4

بدینلحاظ ،تعریفی مشترک از مهارتها و دانش معلم ،بهعنوان چارچوبی برای هدایت

آموزش معلم و توســعه حرفهای در راســتای حرفه معلمی ،بهعنوان یک اولویت کلیدی

بینالمللی در ارتباط با اهداف روشن برای یادگیری دانشآموز و درک مشترک از آموزش
1. Commission of the European Communities
2. Shippman
3. Sandwith
4. Department of Education and Training of Western Australia

بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس ...

انجامشده است( .ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه )2005 ،1همچنینپژوهشهایی

در دنیا ،همچون پژوهش  2 SIREPبا هدف کاوش در مجموعههای فعلی شایستگیهای
آموزش در یازده کشــور جنوب شــرقی آسیا انجام شد و طیف وسیعی از شایستگیها را

ارائه داد( .مرکز منطقه ای فناوری و نوآوری آموزشی )2010 ،3این الگوها به معلمان این

کشــورها کمک کرده تا از شایستگیهای حرفهای خویش آگاه شوند ،آنها را درک کنند
و در کالسهای درسشان بهکار برند.

رســالت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز ،بهعنوان عالیترین تولیدکننده و اشاعه

دهنده خدمات آموزشــی و پژوهشی ،از یکســو؛ پیچیدگی وظایف و انتظارات از سوی
دیگر ،کاربرد الگوهای اثربخش تربیت تواناییها ،قابلیتها ،مهارتها و شایستگیهای منابع

انسانی بهویژه معلمان ماهر و کارآزموده را بیش از پیش پراهمیت میسازد.
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سؤال پژوهش

بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که شایستگیهای معلمان ،تحت چه عوامل

و شرایط علّی و زمینهسازی باید شکل بگیرد تا خود در چنین نظام تعلیم و تربیتی بتوانند
به امر تربیت متربیانشــان بپردازند؟ مبنای پاسخگویی به این سؤال در پژوهش حاضر،
جستجو و شناسایی عوامل و شرایطزمینهساز این شایستگیها در متن سه سند تحولی

نظام آموزش و پرورش کشور ،شامل« :مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت
رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران» (وزارت آموزش و پرورش« ،)1390 ،برنامه درسی

ملی جمهوری اســامی ایران» (وزارت آموزش و پرورش )1391 ،و سند «تحول بنیادین
آموزش و پرورش» (وزارت آموزش و پرورش )1390 ،میباشد.

روش پژوهش

در تحقیق حاضر از روش کیفی و بهطور خاص اســتفاده از راهبرد «نظریه دادهبنیاد»  ،که
4

توسط اســتراس و کوربین )1990( 5عرضه شده ،استفاده میشود .نظریه دادهبنیاد« ،یک
)1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
2. Seameo Innotech Regional Education Program
3. The SEAMEO Regional Center for Educational Innovation and Technology (SEAMEO
)INNOTECH
4. Grounded Theory
5 .Strauss & Corbin
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شیوه پژوهش کیفی است که بهوسیله آن ،با استفاده از یک دسته دادهها ،نظریهای تکوین
مییابد ،بهطوری که این نظریه در یک سطح وسیع؛ یک فرآیند ،یک عمل یا یک تعامل را

تبیین میکند .نظریه حاصل از اجرای چنین روش پژوهشی ،نظریهای فرآیندی است .برای
مثال در مورد نظام آموزشی ،این نظریه یک فرآیند آموزشی از رویدادها ،فعالیتها ،اقدامات

و تعاملهایی را که در طول زمان رخ میدهد ،تبیین میکند .همچنین ،پژوهشگرانی که این
روش را بهکار میبرند با استفاده از شیوههای منظم گردآوری دادهها ،به تشخیص مقولهها،

مضمونها و برقراری رابطه میان این مقولهها پرداخته و نظریهای برای تبیین یک فرآیند
عرضه میکنند»( .بازرگان )93 :1387 ،در پژوهش حاضر اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش
جمهوری اسالمی ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاند (جدول .)1
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جدول  :1اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش ایران مورد بررسی در پژوهش حاضر
ردیف

نام سند

کد دادهشده تعداد صفحات

1

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران

1

450

2

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

2

26

3

برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران

3

68

جمع کل

-

544

از آنجا که هدف اصلی این پژوهش ،بررســی رویکرد تربیت معلم شایســته در اسناد

تحولی آموزش و پرورش جمهوری اســامی ایران بوده ،ابتدا محتوای این اســناد از بعد

شایستگیهای معلمان با دقت مورد مطالعه قرار گرفت و گزارهها ،عبارات و جمالتی که
شایســتگی معلمان را بیان میکرد ،جستجو و اســتخراج گردید .برای تحلیل دادهها از

«کدگذاری باز» 1اســتفاده شد .در مرحله کدگذاری باز« ،پژوهشگر از طریق جزء به جزء

کردن اطالعات به شکلبندی مقولههای (طبقههای) اطالعات درباره پدیده مورد مطالعه
میپردازد» (بازرگان )97 :1387 ،و مقوله اصلی و مقولههای فرعی را مشــخص میکند.
مطالب عنوانشــده در متن اسناد تحولی از بعد شایستگیهای معلمان ،از یکسو بهطور

مستقیم به ویژگیها و شایستگیهای معلمان مربوط بودند و از سوی دیگر عوامل زمینهساز
این شایستگیها را شامل میشدند .این اطالعات در قالب شایستگیهای معلمان و سایر

عوامل زمینهساز آنها استخراج و مقولهبندی شدند.

1. Open Coding

بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس ...

در مرحله بعد ،از طریق کدگذاری محوری ،1مقوله اصلی؛ یعنی شایستگیهای معلمان

در مرکز فرآیند قرار گرفت و ســایر مقولهها ،یعنی؛ شــرایط علی ،زمینهای ،واســطهای،

راهبردها و پیامدهای حاصل از راهبردها طبقهبندی شده تا در قالب یک الگوی نظری به
هم مرتبط گردند .برای کدگذاری محوری« ،پژوهشگر یک مقوله کدگذاری باز را انتخاب

کرده ،آن را بهعنوان مقوله یا پدیده اصلی در مرکز فرآیند مورد بررســی قرار میدهد و

ســپس سایر مقولهها را به آن مرتبط میکند»( .بازرگان )100 :1387 ،در این مرحله از
پژوهش حاضر نیز گزارههای بهدســت آمده در ارتباط با شایستگیهای معلمان بههمراه
دیگر عوامل و شرایط زمینهساز و راهبردی و پیامدها طبقهبندی شده و بهصورت نظری
در قالب الگوی نظری به هم مرتبط شدند.

در مرحله آخر ،با «کدگذاری گزینشی» 2به تکوین نظریهای درباره رابطه میان مقولههای

بهدست آمده در الگوی کدگذاری محوری پرداخته شد و نحوه یکپارچهسازی مقولهها و

پاالیش آنها ارائه گردید.

بررســی روایی پژوهش :در طی تحلیل ،چندین بار متن اسناد تحولی آموزش و پرورش
مورد بازنگری قرار گرفت .بهمنظور بررسی روایی ،الگوی نظری کامل شده با دادهها و وجوه

تغییر آن در مفاهیم و مقولهها بررسی و دوباره تنظیم شد .همچنین براساس معیارهای

ارائهشده توسط کرسول و میلر )2000( 3برای حصول اطمینان از روایی پژوهش ،گزارش
نهایی مرحله نخست فرآیند تحلیل و مقولههای بهدست آمده از آن ،به سه نفر از اعضای

هیئت علمی و یک نفر متخصص حوزه برنامهریزی درســی داده شد که پس از بازبینی،
پیشنهادهایشــان در مرحله کدگذاری باز ،اعمال گردید .سپس ،همین گروه در مرحله
بعدی کدگذاری محوری را بررسی نمودند و نظرات آنها در تدوین الگو بهکار رفت.

یافتههای پژوهش

بهمنظور بررسی شرایط و عوامل زمینهساز شایستگیهای معلمان در اسناد تحولی نظام
آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران ،متن اسناد مذکور ،بهصورت گزارههای مستقل

(بدون تغییر یا حذف مطالب) مطالعه و بررسی شد .در مرور و تحلیل گزارههای مستخرج
از اســناد تحولی ،از مجموع  286گزاره بررسی شده ،جمعاً  148گزاره (حدود )%51/75
1. Axial Coding
2. Selective Coding
3. Creswell & Miller
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بهعنوان گزارههای مربوط به عوامل زمینهســاز شایستگیهای معلمان شناسایی شد .این
گزارهها در پنج دسته عمده شرایط علّی ،شرایط زمینهای ،شرایط واسطهای ،راهبردها و
پیامدها طبقهبندی گردیدند که بهتفکیک در جدول  2آورده شده است.

جدول :2عوامل و شرایط زمینهساز ،راهبردها و پیامدهای شایستگیهای معلمان مستخرج
از اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش
 .1.1هدفگذاری

 .1.1.1رشد و تعالی وجودی مربیان
 .1.1.2ارتقای شایستگیها
شرایط
علّی
 .1.1.3سازماندهی
 .2.1برنامه درسی
 .2.1.1اطالعات معتبر ،مفید و بهموقع

 .1.1.4رشد و توسعه حرفهای
 .1.1.5یکپارچگی نقش
 .1.1.6آزادی عمل
 .2.1.2عملکرد

 .2.1نهادها ،سازمانها و ادارات دولتی و غیردولتی سهیم در امر تربیت رسمی و عمومی
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شرایط
زمینهای

 .2.1.2خانواده
 .2.1.1دولت
 .2.1.4مدرسه صالح
 .2.1.3رسانه
 .2.1.5انجمنهای علمی حرفهای و تشکلهای مردمنهاد
 .2.1.6مؤسسات ارائهکننده خدمات تربیتی جانبی و مکمل
 .2.1.7مؤسسات ،شرکتها و اشخاص حقیقی ارائهدهنده خدمات پشتیبانی
 .2.1.8حوزههای علمیه
 .2.1.9دانشگاهها ،مراکز تربیت مربی و ارتقا و ارزیابی مستمر منابع انسانی
 .2.1.10مؤسسات و مراکز پژوهش و ارزشیابی

 .3.1ویژگیهای فردی

 .3.1.1مخاطبمحوری
 .3.1.3مسئولیتپذیری

شرایط
واسطهای

 . 3.2ویژگیهای اجتماعی

 .3.2.1مشارکتجویی
 .3.2.3عدالت تربیتی

 .3.3عوامل سازمانی

 .3.2.2همافزایی

 .3.3.1شایستهساالری
 .3.3.3جذب

 .3.3.2رشد شایستگیها
 .3.3.4آمادهسازی

 .4.1.1سازماندهی نیروها
 .4.1.3ارزشیابی عملکرد

 .4.1.2تقویت هویت اسالمی ـ ایرانی
 .4.1.4دریافت گواهینامه

 . 4.1برنامهریزی
راهبردها

 .3.1.2کرامت انسانی

 .4.2توسعه حرفهای

 .4.2.1آموزش بدو خدمت و حین خدمت  .4.2.2تجارب عملی
 .4.2.3مشارکت

پیامدها

 .5.1هویت یکپارچه توحیدی

 .5.1.1معلم شایسته

پنج مقوله اصلی شناساییشده و نتایج حاصل از بررسی گزارههای مستخرج از محتوای

بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس ...

اسناد تحولی به شرح زیر است:

الف .شــرایط علّی« ،مقولههایی (شرایطی) هســتندکه مقوله اصلی ـ شایستگیهای

معلمان ـ را تحت تأثیر قرار میدهند»( .بازرگان )100 :1387 ،در بررسی اسناد مذکور،
شرایط علّی زیر استخراج گردیده است:

 .1هدفگذاری :این مقوله کلی در شــش مقوله فرعی« :رشد و تعالی وجودی مربیان»،

«ارتقای شایســتگیها»« ،سازماندهی»« ،رشد و توســعه حرفهای»« ،یکپارچگی نقش» و
«آزادی عمل» طبقهبندی شد.

در سند شماره یک ،از جمله شرایط علّی به دو هدف آرمانی تربیت؛ یعنی تحقق ذات

واقعیت در وجود مربیان و زمینهســازی برای کسب شایستگی جهت دستیابی به مراتبی
از حیات طیبه و رشد و ساماندهی و تعالی مراتب هستیشناختی مربیان از طریق تغییر
در معرفت ،میل ،اراده ،عمل و تکرار عمل تا سطح تکوین صفات و هویت حرفهای آنان،
توجه شــده اســت .دستیابی به این اهداف در ارتقای شایســتگیهای مربیان با استقرار

ســازوکارهای الزم برای رشد شایســتگیهای ویژه در جهت هویت مشترک (اعتقادی،

اخالقی ،دانش پایه) و هویت حرفهای مربیان (دانش تخصصی و دانش و مهارت تربیتی)

از طریق تدارک فرصتهای متنوع با امکان انتخاب ،اولویتبندی و بهکارگیری آموختهها

در عرصه عمل ،متناســب با استعدادها و توانمندیهای فردی و نوع مسئولیت حرفهای؛

و بهبود و ارتقای فرهنگ ســازمانی ،تغییر الگوهای رفتاری منابع انسانی بهصورت فردی
و گروهی از طریق ارتقا سطح شایستگی آنان و حاکمیت فضای ارزشی و اخالقی مبتنی
بر نظام معیار اسالمی تصویر شده است.

در این راستا به سازماندهی نیروها و ساعات کار مربیان ،ضوابط و شاخصهای ارزشیابی

از عملکرد کارکنان با مشــارکت مؤثر سازمان /انجمن علمی مربیان و ایجاد نظام ارزیابی

صالحیت معلمان شــامل شایستگیهای ،اخالقی ،اعتقادی ،انقالبی ،حرفهای و تخصصی

نیز اشاره شده که شایستگیهای معلمان را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین ذکر شده

کــه برنامههــا و فرایندهای تربیت معلمان بهصورت همهجانبه و در ابعاد مختلف رشــد
حرفهای آنان در پنج ســطح دانش ،گرایش ،رفتار ،صفات و هویت ،همراه با یکپارچگی

نقــش اجتماعی و افزایش آزادی عمل مربیان مورد توجه قرار گیرد وآنان در فرصتهای
متنوع رشد مداوم حرفهای حضور یابند .بنابراین در هدفگذاری مذکور تمرکز بر کیفیت

فرصتهای تربیتی هماهنگ با نظام معیار اسالمی مورد تأکید است.
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 .2برنامه درسی :این مقوله کلی در دو مقوله فرعی «اطالعات معتبر ،مفید و بهموقع»؛

و «عملکرد» ،طبقهبندی شــد .در سند شماره یک ،برنامه درسی را فراهمکننده اطالعات
معتبــر ،مفیــد و به موقع برای مربیان توأم با مشــارکت مؤثر تمامی عوامل ســهیم در

بهرهبرداری از نتایج در ســطوح مختلف ذکر کرده ،که ارزشیابی از عملکرد آنان در طول
دوره آموزش ،پایان دوره و در حین خدمت ،براســاس استانداردهای حرفهای؛ و حفظ و

ارتقاء استانداردها در نظام تربیت را برعهده دارد.

ب .شــرایط زمینهای« ،زمینه یا محیط ،شرایط ویژهای هستند که راهبردها را تحت

تأثیر قرار میدهند»( .بازرگان )100 :1387 ،در بررسی اسناد تحول نظام تعلیم و تربیت
ایران این شرایط استخراج شدهاند:
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 .1نهادها ،ســازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی ســهیم در امر تربیت رسمی و عمومی :این

مقوله کلی در ده مقوله فرعی دولت ،خانواده ،رسانهها ،مدرسه ،انجمنهای علمی حرفهای

و تشــکلهای مردم نهاد ،مؤسسات ارائهکننده خدمات تربیتی جانبی و مکمل ،مؤسسات،
شرکتها و اشخاص حقیقی ارائهدهنده خدمات پشتیبانی ،حوزههای علمیه ،دانشگاهها ،مراکز
تربیت مربی و ارتقاء و ارزیابی مستمر منابع انسانی و مراکز پژوهش و ارزشیابی طبقهبندی شد.
در دو سند شماره یک و دو از «دولت» گرفته تا «مؤسسات و مراکز پژوهش و ارزشیابی»

به مواردی نظیر سیاستگذاری ،نظارت و پشتیبانی از امر تربیت رسمی و عمومی متناسب با
اختیارات قانونی و امکانات خود ،نظارت بر کارکرد مدرسه و ارائه بازخوردهای الزم و بهموقع

به مدیران و مربیان ،حفظ محوریت مدرسه و مربی بهعنوان مرکز ثقل ارائه خدمات تربیتی،
افزایش کارآمدی شوراهای درون مدرسه (مانند شورای معلمان و شورای دانشآموزان) با
تفویض برخی از اختیارات اداره و مدرســه به آنان و فراهم آوردن زمینه مشــارکت بیشتر

ایشان در فرایند تعلیم و تربیت مدرسه ،برگزاری نشستهای علمی ـ تربیتی ،تولید منابع

و ارائه خدمات تربیتی به خانوادهها و مدارس و مربیان برای تنوع بخشیدن به فرصتهای

تربیتی ،تولید بستههای آموزشی متناسب با نیازهای مربیان در دورههای مختلف تربیت،

ایجاد ســازوکارهای ترویج و نهادینهسازی فرهنگ والیتمداری با تأکید بر بهرهگیری از

ظرفیت حوزههای علمیه و نقش الگویی معلمان و اصالح روشها ،استقرار نظام ملی تربیت
معلم و راهاندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان با رویکرد آموزش تخصصی و حرفهای تربیتمحور

توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری دستگاههای ذیربط ،طراحی و ارتقای نظام تربیت
حرفهای معلمان ،برنامهریزی برای کارآموزی و کارورزی دانشــجومعلمان در کنار تربیت

بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس ...

معلم و بررسی نظریات جدید تعلیم و تربیت ،جلب مشارکت دانشگاههای برتر و حوزههای

علمیه در امر تربیت تخصصی ـ حرفهای و دینی معلمان و توســعه زمینه پژوهشــگری و
افزایش توانمندیهای حرفهای بهشــکل فردی و گروهی میان معلمان و تبادل تجارب و
دستاوردها در سطح محلی و ملی ،اشاره شده است .در مجموع نقش زمینهای دانشگاهها

و مراکز تربیت معلم با کمیت و کیفیت بیشتری در اسناد فوق مطرح گردیده است.

ج .شرایط واسطهای« ،شرایط عمومی محیطی هستند که راهبردها را تحت تأثیر قرار

میدهند»( .بازرگان )101 :1387 ،با تحلیل محتوای اســناد تحول نظام تعلیم و تربیت،
شرایط واسطهای زیر استخراج گردید:

 .1ویژگیهای فردی :این مقوله کلی در ســه مقولــه فرعی «مخاطبمحوری»« ،کرامت

انسانی» و «مسئولیتپذیری» طبقهبندی شد .در مقوله فرعی «مخاطبمحوری» ،در اسناد
یک و دو مواردی نظیر :اهتمام در برنامهریزیها برای پاسخگویی به نیازهای بهحق مربیان

در عیــن احترام و توجه بــه رقابتپذیری و تفاوتهای فردی و تأکید بر معلممحوری در

رابطــه معلم و دانشآموز در عرصه تعلیم و تربیت و جلوگیری از اجرای هر سیاســت و
برنامه نظری و عملی که این محوریت را مخدوش نماید ،اشاره شده است.

در مقوله فرعی «کرامت انسانی» به مواردی نظیر توجه به کرامت انسانی مربیان در تمامی

مراحل جذب ،آمادهســازی ،حفظ ،ارتقا و ارزشیابی از منابع انسانی از طرف برنامهریزان و
مجریان ،فراهمسازی زمینه حفظ شأن و مرتبت مربیان در مقایسه با سایر ردههای شغلی در

سطح جامعه ،جلوگیری از فروکاستن جایگاه و نقش تربیتی مربیان با ورود فنّاوریهای نوین

به محیطهای یادگیری ،صیانت از امنیت مربیان و محیطهای تربیتی در دنیای الکترونیکی
و ارتقاء شأن و منزلت فرهنگی و اجتماعی آنها در اسناد شماره یک و دو اشاره شده است.

در مقوله فرعی «مسئولیتپذیری» نیز مواردی همچون عهدهداری رسالت خطیر تربیت

دانشآموزان در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در سند شماره دو ذکر شده است.

 .2ویژگیهای اجتماعی :این مقوله کلی در سه مقوله فرعی «مشارکتجویی»« ،همافزایی»

و «عدالت تربیتی» طبقهبندی شد .در مقوله فرعی «مشارکتجویی» به مواردی همچون:
توجه به شــور و مشــورت و خردجمعی (همافزایی) در همه ســطوح تصمیمســازی و

تصمیمگیری ،مشــارکت مربیان در فرآیند ارتقای کیفیت مدرسه ،مشارکتجویی علمی

و انتقال تجربیات در ســطوح مختلف (مدرسه ،محلی ،ملی و بینالمللی) ،مشارکت فعال
مدیران ،معلمان و دانشآموزان در برنامههای مرتبط محله و فراهمسازی زمینه مشارکت
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مؤثر معلمــان ،مربیان ،مدارس در طراحی ،تولید ،اجرا و ارزشــیابی فرآیند برنامهریزی
درسی و تربیتی در سه سند شماره یک ،دو و سه اشاره شده است.

در مقوله فرعی «همافزایی» مواردی همچون کوشش در جهت برقراری تعامل سازنده

میان برنامه درســی تجویزی (الزامی) ،نیمه تجویزی (انتخابی) و غیرتجویزی (اختیاری)
و ایجاد همافزایی میان اجزای ســهگانه در نیل به شایســتگیها و حذف نشدن یادگیری

حضوری میان مربی و متربی از برنامههای درسی در سند شماره یک ذکر شده است.

در مقوله فرعی «عدالت تربیتی» به مواردی نظیر توجه به تفاوت شرایط اجتماعی ،اقتصادی

و فرهنگی که مربیان در آن ایفای نقش و مسئولیت میکنند ،توجه به اصل عدالت تربیتیدر
جذب ،آمادهسازی ،حفظ ،ارتقاء و ارزشیابی منابع انسانی ،توجه به اصل عدالت تربیتی با لحاظ
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نمودن نوع امتیازات ،خدمات و امکانات در اختیار مربیان در سند شماره یک اشاره شده است.

 .3عوامل ســازمانی :این مقوله کلی در چهار مقوله فرعی «شایستهســاالری»« ،رشــد

شایستگیها»« ،جذب» و «آمادهسازی» طبقهبندی شد .در مقوله فرعی «شایستهساالری» به

مواردی همچون :توجه به شایستگیها و استعدادهای منابع انسانی و پرهیز از انتصابهای

سلیقهای و مبتنی بر ارتباطات بین فردی ،توانمندسازی و بالندگی شغلی منابع انسانی،
احراز صالحیت مربیان ،سپردن مسئولیتهایی مانند مدیریت در سطوح مختلف ،نظارت
تربیتی ،راهنما /سرپرست تربیتی در سطح مدرسه به مربیان باتجربه براساس شایستگیهای
حرفهای آنان و با مشــارکت ســازمان /انجمن صنفی معلمی و استقرار نظام راهنمائی و
مشاوره تربیتی مبتنی بر مبانی اسالمی و افزایش نقش معلمان در این زمینه ،در دو سند
شماره یک و دو اشاره شده است.

در مقوله فرعی «رشــد شایستگیها» مواردی نظیر تقویت ایمان ،بصیرت دینی و باور

به ارزشهای انقالب اســامی و توانمندسازی مربیان برای وفاداری و حمایت آگاهانه از
این ارزشها ،تقویت شایســتگیهای اعتقادی ،اخالقی و حرفهای معلمان و تحکیم نقش

الگویی آنان و فراهم آوردن ســازوکارهای اجرایی برای مشــارکت فعال و مؤثر ایشان در
برنامههای تربیتی و فعالیتهای پرورشــی مدارس و واگذاری مســئولیت کالن تربیتی
مدرسه به مدیران مدارس و دانشافزایی مستمر معلمان در حین خدمت در سند شماره

دو؛ برنامه درسی ملی ،ذکر شده است.

در مقوله فرعی «جذب» به مواردی همچون تنوع کافی در سیاستهای حاکم بر جذب

و تربیت منابع انسانی ،تأمین و ذخیرهسازی منابع انسانی ،فراهم نمودن امکان انتخاب افراد

بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس ...

دارای صفات و ملکات ،توانمندیهای ذهنی و جسمی ،دانش و مهارت حرفهای در سطح باال،

پذیرش در مؤسسات تربیت معلم یا دانشگاهها با سنجش صالحیتهای عمومی و حرفهای

بدو ورود ،برخورداری جذب منابع انسانی از انعطاف الزم و بازنگری بهصورت دورهای ،آزادی
عمل مدارس برای بهکارگیری نیرو توأم با ثبات و امنیت شــغلی و حرفهای مربیان ،ایجاد

ســازوکارهای الزم برای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر و برخوردار از صالحیتهای

دینی ،اخالقی ،انقالبی و شخصیتی به رشتههای تربیت معلم با تأکید بر تقویت انگیزههای
معنوی و مادی معلمان ،فراهم آوردن تسهیالت و امتیازات مناسب برای جذب و نگهداشت

نیروهای کارآمد ،ایجاد ســازوکارهای قانونی برای افزایش انگیزه معلمان و جذب و تربیت
معلمان مستعد ،آگاه و متعهد برای تدریس در دو سند شماره یک و دو اشاره شده است.

در مقوله فرعی«آمادهسازی» مواردی نظیر برخورداری برنامههای آمادهسازی مربیان

از انعطــاف الزم و بهصــورت آزادانه و از طریق درک موقعیت ویژه ،آمادهســازی مربیان

در امکان کشــف موقعیت متناســب با نیازها و چالشهای واقعی کالس درس و محیط
آموزشی در حال و آینده برای متربیان ،فرصت درک و کسب صالحیتهای الزم در بدو

خدمت با ایجاد یک دوره آزمایشــی ،کسب و توسعه شایستگیهای مرتبط با پژوهش از
سوی مربیان ،توسعه فرهنگ و سواد قرآنی با اصالح برنامهها و توانمندسازی معلمان در

راستای تقویت مهارت روخوانی و روانخوانی در دوره ابتدایی؛ آشنایی با مفاهیم کلیدی

قرآن در دوره متوســطه اول؛ و آموزش معارف قرآنی در متوســطه دوم بر اساس منشور
توسعه فرهنگ قرآنی در اسناد یک و دو آمده است.

د .راهبردهــا« ،اقدامات یــا تعاملهای ویژهای که از پدیده اصلی حاصل میشــود».

(بازرگان )101 :1387 ،در بررســی اســناد تحول نظام تعلیــم و تربیت ،دو مقوله کلی

«برنامهریزی» و «توسعه حرفهای» بهشرح زیر طبقهبندی شدند:

 .1برنامهریزی :این مقوله کلی در چهار مقوله فرعی« :سازماندهی نیروها»« ،تقویت هویت

اسالمی ـ ایرانی»« ،ارزشیابی عملکرد» و «دریافت گواهینامه» طبقهبندی شد.

در مقوله فرعی «سازماندهی نیروها» در دو سند شماره یک و دو به مواردی نظیر استفاده

از راهبرد همراهی مربی با متربیان در ســازماندهی نیروها در دوره ابتدایی ،اتخاذ تدابیر

مناسب جهت جذب ،تربیت و بهکارگیری نیروی انسانی شایسته و متعهد و عامل بهرعایت
حیا ،عفاف و پوشــش مناســب در کلیه مراکز اداری و آموزشی و طراحی و استقرار نظام

خاص بازنشستگی فرهنگیان برای بهرهمندی فزونتر از تجارب مفید آنان اشاره شده است.
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در مقوله فرعی «تقویت هویت اســامی ـ ایرانی» در اســناد دو و سه مواردی همچون

حاکمیت برنامه محوری با رعایت اصل معلممحوری ،توجه برنامههای درســی و تربیتی با

نقش محوری معلم و مربی در رهبری تربیتی ،طراحی و ارائه الگو ی لباس و پوشش مناسب،
متنوع ،زیبا و آراسته مبتنی بر فرهنگ اسالمی ـ ایرانی برای مربیان در راستای تقویت هویت

اســامی ـ ایرانی ،فراهمسازی زمینههای الزم برای ارتقاء صالحیتهای اخالقی ،علمی و

حرفهای معلمان و فراهم سازی توان ،انگیزش و زمینههای الزم و مناسب جهت خودیادگیری

و خودسازی مادامالعمر برای معلمان از طریق برنامههای درسی و تربیتی ذکر شده است.

در مقوله فرعی «ارزشیابی عملکرد» در اسناد یک و دو مواردی نظیر سیاستگذاری،

پشتیبانی ،نظارت و ارزشیابی از کلیه فعالیتهای جذب ،آمادهسازی ،حفظ و ارتقای منابع
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انسانی ،ارزشیابی از عملکرد دانشگاهها و مراکز علمی ـ پژوهشی بهعنوان عوامل سهیم در
جریان تربیت و مســئول تربیت و استقرار نظام سنجش صالحیتهای عمومی ،تخصصی
و حرفــهای ،تعیین مالکهای ارزیابی و نظام رتبهبندی علمی و تربیتی معلمان و تقویت
انگیزه ارتقاء شغلی در آنان براساس نظام معیار اسالمی اشاره شده است.

در مقوله فرعی «دریافت گواهینامه» در سند شماره یک به مواردی نظیر دریافت پروانه

اشتغال برای ورود به خدمت پس از طی دورههای آموزشی ،کارآموزی و مربیگری و شرکت
در امتحان و مصاحبه ،دریافت گواهینامه ویژه توسط مربیان بر حسب دوره تحصیلی و ارزیابی

عملکرد و صدور درجه مربیگری براساس میزان کارآمدی و اثربخشی اشاره شده است.

 .2توســعه حرفهای :این مقوله کلی در ســه مقوله فرعی «آموزش بدو خدمت و حین

خدمت»« ،تجارب عملی» و «مشارکت» طبقهبندی شد .در مقوله فرعی «آموزش بدو خدمت

و حین خدمت» در دو ســند شماره یک و دو به مواردی همچون برنامهریزی کوتاهمدت

و بلندمدت رشد منابع انسانی ،شرکت مربیان در دورههای آموزشی بدو خدمت بهمنظور

آشنایی با اهداف و راهبردهای تربیتی ،بهروز نمودن دانش و تجربیات خود بهطور مداوم با
انجام مأموریتهایی در سطح مدرسه ،برنامهریزی آموزش حین خدمت بهصورت نظاممند

و با هدف مســتمر شایســتگیهای عمومی و حرفهای مربیان ،ارتقاء شغلی منابع انسانی
در همه سطوح از طریق آموزش حین خدمت ،امکان دستیابی مربیان به منابع اطالعاتی

و یادگیری مســتمر ،تأمین تســهیالت و امکانات و ایجاد سازوکارهای کارا و اثربخش در

آموزشهای ضمن خدمت معلمان و تقویت انگیزه و مهارت حرفهای برای یادگیری مداوم،
توانمندسازی مربیان و معلمان و مدیران برای استفاده از فرصت تجهیزات و فنّاوریها جهت
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دســتیابی به جایگاه برتر علمی و فنّاوری در ســطح منطقه و جهان ،اصالح و بهروزآوری

روشهای تعلیم وتربیت ،گسترش بهرهبرداری از ظرفیت آموزشهای غیرحضوری و مجازی

در برنامههای آموزشی و تربیتی ویژه معلمان ،استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود برای

گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش در بین مربیان و تأمین پژوهشگر مورد نیاز و حمایت از
پژوهشگران فعال و مجرب و استفاده از ظرفیت ممتاز فنّاوری اطالعات و ارتباطات برای
تحول در کیفیت یاددهی ـ یادگیری و در نتیجه ارتقاء سطح نظام تربیت اشاره شده است.

در مقوله فرعی «تجارب عملی» در سند شماره یک مواردی نظیر امکان کسب تجارب

عملی و واقعی مورد نیاز برای مربیان از طریق تأسیس مدارس تجربی یا مدارس همجوار
دانشــگاهها و مؤسســات آموزش عالی ،ایجاد فرصتهای کســب و به مشارکت گذاردن
تجربیات جدید در ســطح مدرســه ،محلی ،ملی و بینالمللی برای رشد و ارتقاء مستمر

شایستگیهای مربیان بهمنظور ایفای وظایف حرفهای در طول خدمت ذکر شده است.

در مقوله فرعی «مشــارکت» در سند شماره یک به مواردی همچون امکان مشارکت

مربیان در فرآیند برنامهریزی درسی همراه با رشد ظرفیتهای حرفهای آنان در برنامه و
فرآیند آمادهسازی ،اقدام مربیان به تشکیل سازمانها و انجمنهای علمی بهلحاظ مشارکت

قانونی آنان در تصمیمگیریها ،حمایتها و پشتیبانیهای الزم در سطح مدرسه بهمنظور
حفظ کیفیت عملکرد مربیان ،مشارکت مؤثر انجمن علمی مربیان بهمنظور فراهم نمودن

زمینه ارتقاء استاندارهای تربیتی و بهروز نمودن آن ،مشارکت با کلیه زیرنظامها در تحقق
اهداف تربیت ،همسویی و هماهنگی با جهتگیریها و فعالیتهای زیرنظام برنامه درسی
در ابعاد و مؤلفههای اصلی و فرعی آن اشاره شده است.

ه .پیامدها« ،نتایجی هســتند که در اثر راهبردها پدیدار میشوند»( .بازرگان:1387 ،

 )101در تحلیل محتوای اســناد تحول نظام تعلیم و تربیت ،مقوله کلی «هویت یکپارچه
توحیدی» بهشرح زیر استخراج شد:

 .1هویــت یکپارچه توحیدی :این مقولــه کلی در یک مقوله فرعی« ،معلم شایســته»

طبقهبندی شد .در سند شماره دو؛ یعنی برنامه درسی ملی ،سه پیامد مربوط به راهبردهای
مرتبط با شایستگیهای معلمان شامل موارد زیر دیده شد:

ـ برخورداری از مربیان و مدیران مؤمن آراسته به فضائل اخالق اسالمی عامل به عمل

صالح ،تعالیجو و تحول آفرین ،انقالبی ،آیندهنگر ،عاقل ،متعهد ،امین ،بصیر ،حقشناس؛
ـ برخــورداری از مربیــان دارای فضائل اخالقی و شایســتگیهای حرفهای با هویت
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یکپارچه توحیدی براساس نظام معیار اسالمی؛

ـ متکی بر ارکان تعلیم و تربیت و بهرهمندی از ظرفیت عوامل سهیم و مؤثر و مبتنی

بر مشــارکت ذینفعان با تأکید بر مربیان ،دانشآموزان و خانواده .در هر ســه مورد بر
برخورداری معلمان از فضائل اخالقی و شایستگیهای حرفهایشان تأکید شده است.
جدول :3فراوانی عوامل و شرایط زمینهساز ،راهبردها و پیامدهای شایستگیهای معلمان
مستخرج از اسناد تحولی نظام آموزش و پروش
ردیف
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نام سند

شرایط شرایط شرایط
علّی زمینهای واسطهای

راهبردها پیامدها جمع

درصد

1

مبانی نظــری تحــول بنیادین در
نظام تعلیم و تربیت رســمی عمومی
جمهوری اسالمی ایران

24

16

32

24

-

96

65

2

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

5

15

17

8

-

45

30

3

برنامه درسی ملی

-

-

1

3

3

7

5

29

31

50

35

3

148

100

جمع

در جدول ،3فراوانی شــرایط علّی ( 29مورد) ،شــرایط زمینهای ( 31مورد) ،شرایط

واســطهای ( 50مورد) ،راهبردها ( 35مورد) و پیامدها ( 3مورد) ،در مورد شایستگیهای
معلمان از اســناد تحول نظام تعلیم و تربیت ایران اســتخراج شد .در کل ،سند یک96 ،

مورد ( ،)%65ســند دو 45 ،مورد ()%30؛ و سند سه 7 ،مورد ( )%5و در مجموع در همه
اسناد  148مورد شناسایی شد.

سپس هر یک از مفاهیم و سازههای بهدست آمده ،با استفاده از کدگذاری محوری ،در قالب

یک الگوی نظری به هم مرتبط شدند .بهعبارتی ،مقوله اصلی؛ یعنی شایستگیهای معلمان
در مرکز فرآیند مورد بررسی قرار گرفت و سپس سایر مقولهها ،یعنی؛ عواملی که مقوله اصلی

یا شایستگیهای معلمان را تحت تأثیر قرار میدهند ،عوامل محیطی و زمینهای ویژهای که

راهبردها را تحت تأثیر قرار میدهند و پیامدهای حاصل از راهبردها ،به آن مرتبط گردیدند.
بحث و نتیجهگیری

یافتههای پژوهش نشاندهنده مقولههای کلی بود که بهصورت الگوی نظری در شش طبقه
الف) مقوله اصلی و محوری :شایســتگیهای معلمان ،ب) شرایط علّی :هدفگذاری ،برنامه

درســی ،ج) عوامل زمینهای :نهادها ،ســازمانها و ادارات دولتی و غیردولتی سهیم در امر
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تربیت رسمی عمومی ،د) عوامل واسطهای :ویژگیهای فردی ،اجتماعی و عوامل سازمانی ،ه)

راهبردها :برنامهریزی ،توسعه حرفهای ،و) پیامدها :هویت یکپارچه توحیدی ،فرآیند و روابط
بین ابعاد مختلف شایستگیهای معلمان را در اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی

منعکس میکنند .شــکل  ،1ارتباط میان شرایط علّی ،شرایط زمینهای ،شرایط واسطهای،

راهبردها و پیامدها را با شایستگیهای معلمان در قالب یک الگوی نظری نمایش میدهد.
 .2شرایط زمینهای
 .2.1نهادها ،ســازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی سهیم در امر
تربیت رسمی و عمومی
 .2.1.1دولت؛  .2.1.2خانواده؛  .2.1.3رســانه؛  .2.1.4مدرسه صالح؛ .2.1.5
انجمنهــای علمــی حرفهای و تشــکلهای مردم نهاد؛  .2.1.6مؤسســات
ارائهکننده خدمات تربیتی جانبی و مکمل؛  .2.1.7مؤسســات ،شــرکتها و
اشــخاص حقیقی ارائهدهنده خدمات پشــتیبانی؛  .2.1.8حوزههای علمیه؛
 .2.1.9دانشگاهها ،مراکز تربیت مربی و ارتقا و ارزیابی مستمر منابع انسانی؛
 .2.1.10مؤسسات و مراکز پژوهش و ارزشیابی

 .1شرایط علّی
 .1.1هدفگذاری
 .1.1.1رشد و تعالی وجود
مربیــان؛  .1.1.2ارتقــای
شایســتگیها؛ .1.1.3
سازماندهی؛  .1.1.4رشد
و توسعه حرفهای؛ .1.1.5
یکپارچگــی نقش؛ .1.1.6
آزادی عمل
 .2.1برنامه درسی
 .2.1.1اطالعــات معتبر،
مفید و بهموقــع؛ .2.1.2
عملکرد

 .3.1ویژگیهای فردی

مقوله اصلی
شایستگیهای معلمان
در اسناد تعلیم و
تربیت ایرانی جمهوری
اسالمی ایران

 .4راهبردها
 . 4.1برنامهریزی
 .4.1.1ســازماندهی
نیروهــا؛  .4.1.2تقویت
هویت اسالمی ـ ایرانی؛
 .4 . 1 . 3ا ر ز شــیا بی
عملکرد؛  .4.1.4دریافت
گواهینامه
 .4.2توسعه حرفهای
 .4.2.1آمــوزش بــدو
خدمت و حین خدمت؛
 .4.2.2تجــارب عملی؛
 .4.2.3مشارکت
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 .5پیامدها
 .5.1هویت
یکپارچه توحیدی
 .5.1.1معلم شایسته

شرایط واسطهای

 .3.1.1مخاطبمحوری؛  .3.1.2کرامت انسانی؛  .3.1.3مسئولیتپذیری

 . 3.2ویژگیهای اجتماعی

 .3.2.1مشارکتجویی؛  .3.2.2همافزایی؛  .3.2.3عدالت تربیتی

 .3.3عوامل سازمانی

 .3.3.1شایستهســاالری؛  .3.3.2رشد شایســتگیها؛  .3.3.3جذب؛
 .3.3.4آمادهسازی
شکل  :1الگوی نظری شایستگیهای معلمان در اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش ایران
(براساس طرح نظامدار نظریه دادهبنیاد)
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تحلیل اسناد تحولی نشانگر این مطلب است که شرایط زمینهای شایستگیهای معلمان؛

با مدد «دولت ،خانواده ،رسانهها ،مدرسه ،دانشگاهها و مراکز تربیت معلم ،مراکز پژوهش و
ارزشیابی ،حوزههای علمیه ،انجمن و تشکلهای مردم نهاد و مؤسسات ارائهدهنده خدمات

مکمل و پشتیبانیکننده» فراهم میشود .شرایط واسطهای نیز بهعنوان بستری عام ،از طریق

برخورداری از ویژگیهای «مسئولیتپذیری وکرامت انسانی ،مشارکتجویی و همافزایی
و شایستهســاالری معلمان» ،راهبردهای شایستگیهای آنان را متأثر میسازند .البته این
شــرایط با جستجو در مطالب اســناد تحولی طبقهبندی شدهاند ،اما بهصورت منسجم و

یکجا تحت یک برنامه درســی مدون مشخص نشــدهاند .در اینراستا ،ضرورت توجه به

انسجام این مطالب و مطالب تکمیلی دیگر در یک برنامه درسی جامع مورد نیاز میباشد.
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ایران ،در زمینه شایســتگیهای معلمان در برنامه درســی آورده شــده است که در دو
مقوله کلی «برنامهریزی و توســعه حرفهای» طبقهبندی شــدند و نشانگر برنامهریزی در

زمینه تقویت ،توسعه و گسترش ابعاد پنجگانه شایستگیهای معلمان میباشند .با اینکه
راهبردهای مطرحشــده هم ،متأثر از شرایط زمینهای و عوامل واسطهای مربوط در اسناد
تحولی آموزش و پرورش کشــور هستند ،میتوان نتیجه گرفت که تنها به مواردی چند

از آنها ،آن هم بهصورت پراکنده اشــاره شــده است .بنابراین راهبردها نیز ،کامل و کافی

نیســتند و لزوم توجه به تکمیل آنها بهصورت منسجم و همهجانبه در یک برنامه درسی
جامع ضروری میباشد.

از نظر دوبویس )1993( 1و لوسیا و لیپ سینگر ( ،)1999شایستگیها قابلیت اعمال و
2

یا استفاده از دانش ،مهارتها ،تواناییها ،رفتارها و ویژگی شخصی روانی ،فکری،شناختی،

اجتماعی ،عاطفی ،نگرشی ،جسمی و روانی حرکتی ،برای انجام موفقیتآمیز وظایف کاری
مهم ،وظایف خاص و یا عملکردن در نقش و یا موقعیتاند .بویاتزیس )1982( 3و فاگ

4

( )1999این تعریف شایســتگیها را به مــواردی نظیر موانع ،محیطها و روابط داخلی و

خارجی مربوط به کار و یا شــغل ،نیزگسترش داده است .یافتههای پژوهش حاضر نیز با

این یافتهها همخوانی داشت ،بهعبارتی ،شایستگیهای معلمان متأثر از شرایط زمینهای و
1. Dubois
2. Lucia & Le psinger
3. Boyatzis
4. Fogg
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واسطهای است که تحت تأثیر راهبردها و اقدامات برنامه درسی شایستگیمحور میتواند

قابلیتهای معلم شایسته را پرورش داده و توسعه دهد.

اســناد باالدستی نظام آموزش و پرورش ،بهعنوان یکی از گستردهترین متون اثرگذار

و جهتدهنده در آموزش وپرورش جمهوری اســامی ایران ،با توجه به مخاطبان فراوان

و مســتعدی که دارند و با توجه به رســالتهای آموزشــی و پرورشی خود (ترسیم نقاط

راهبردی ،روشن نمودن افقهای آتی ،شکلدهی ایدهآلها و ترسیم انسان مورد انتظار)،
باید توجه به شایستگیهای حرفهای معلمان را جزء اصلیترین و محوریترین رسالتهای

خود قرار دهند .این ضرورت ،که برخاسته از نقش معلمان در تعلیم و تربیت است ،زمانی
احســاس میشود که یکی از وظایف اصلی این اســناد را سیاستگذاری جهت پرورش

معلمانی بدانیم که همواره در راستای احیای فطرت الهی دانشآموزان کوشا هستند.

با توجه به اینکه در اســناد تحولی آموزش و پرورش بر دو دسته شایستگیهای پایه

(اعتقــادی ،اخالقی ،دانش پایه) و شایســتگیهای ویژه (دانش تخصصی ،دانش تربیتی،
مهارت تربیتی) در جهت تعمیق هویت مشترک و حرفهای معلمان در ابعاد فردی ،انسانی،

اسالمی و ایرانی تأکید شده است (وزارت آموزش و پرورش)1390 ،؛ و از آنجا که هدف

غایی تربیت اسالمی ،دستیافتن به «حیات طیبه» (سوره نحل ،آیه  )97ذکر شده که تحقق
آن در گرو ظهور زمینهها و قابلیتهای معینی است ،بنابراین میتوان شایستگیهای الزم

معلمان برای نیل به حیات پاک را مشــخص نمود تا در چارچوب کلی محتوای تعلیم و
تربیت در برنامه درسی تربیت معلمان بهمنزله اهداف واسطهای تعلیم و تربیت بهکار رود.
یافتههای این پژوهش رهنمودهایی بهمنظور حرکت هدفمند و برنامهریزی شده برای

آینده ،نســبت به تدوین الگوی آموزش /تربیت معلمان در بردارد .نخست ،تحلیل اسناد
تحولی آموزش و پرورش کشــور با این بررسی ،زمینه برنامهریزی و پیشبینی تهیه یک

برنامه درسی مبتنی بر شایستگیهای معلمان را فراهم آورد .از آنجا که برنامهریزی صحیح

بدون شناخت کامل از کل فرآیند میسّ ر نیست ،لذا از جمله فوائد این اقدام دستیابی به
شــناخت کامل و همهجانبه از شرایط موجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تربیت
معلم؛ بهویژه دانشــگاه فرهنگیان؛ و دیگر عوامل ســهیم در امر تربیت خواهد بود که به

معلمان در تربیت رسمی و عمومی کشور یاری میرسانند و نقش بهسزایی دارند.

از طرفی روشــن اســت که تأمل و جســتجو در گزارههای مستخرج از اسناد تحولی

آموزش و پرورش ،میتواند الیهها و زمینههای متنوع دیگر و تفصیل بیشتر در هر عنوان
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اصلی و مقولههای فرعی شایستگیهای معلمان را آشکار کند .یکی از زمینههای تحقیق

میتواند تفصیل بیشــتر در هر عنوان اصلی باشــد .زمینه دیگر تحقیق میتواند بررسی
ارتباط محتوائی میان عناوین اصلی (شایستگیها و شرایط و عوامل زمینهساز) باشد .در

این بررســی میتوان ارتباط میان گزارههای مختلف در هر عنوان را از نظر میزان اتکا و
استقالل آنها به یکدیگر مورد توجه قرار داد.

همچنیــن معیاری را برای آگاهی بهتر و بیشــتر از نظــرات و تجارب متخصصان و

برنامهریزان برنامه درسی تربیت معلم کشور فراهم میکند .البته بهطور همزمان ،مطالعات
تطبیقی برنامه درسی تربیت معلم کشورهای موفق در زمینه تقویت و توسعه شایستگیهای

معلمانشان ،بهمنظور استفاده ازتجارب آنها در جهت تدوین برنامه درسی شایستهمحور
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نیز توصیه میشــود .از جهتی در طراحی برنامه کالن تربیت معلم کشور ،فرصتی فراهم

آورده تا برنامه درسی مبتنی بر شایستگیهای معلمان نیز همزمان تدوین گردد.

برنامه درســی تربیتمعلم در دانشــگاه فرهنگیان بیانگر این مطلب مهم اســت که

دانشــگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به آن بهصورت هدفمند و برنامهریزی شده
بهسوی آینده گام برمیدارند .همچنین نشانگر آن است که نهتنها در جذب افراد متناسب

با نیازها و پیشبینی اقدام مینمایند ،بلکه معلمان را ملزم به انجام برنامهها و دستیابی به

اهداف تعیینشــده نموده و عملکردشان را نیز در معرض خودارزیابی خودشان و قضاوت
ســایر عوامل سهیم در امر تربیت قرار میدهند .عالوه بر آن ،تنظیم مدون برنامه درسی
مبتنی بر شایستگیهای معلمان ،زمینه پراکندگی و عدم انسجام آنها را در اسناد مذکور

مرتفع خواهد نمود.

دانشــگاه فرهنگیان و مؤسســات آموزش عالی وابســته به آن با توجه به شــرایط

منحصربهفرد خود در تربیت معلمان کشور ،باید اقدام به تدوین برنامه درسی معلم شایسته
طراز جمهوری اســامی ایران نمایند .لذا این دانشــگاه ،بهمنظور تدوین این برنامه الزم

اســت شناخت هر چه بهتر از گذشته و حال وضعیت خود و شرایط جامعه را بر اقدامات

دیگر مقدم شمارد ،سپس با تمرکز بر نیروها و توان بالقوه خود ،مؤثرتر از گذشته بهسوی

آینده گام بردارد.

... بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس
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