پدیدارنگاری ادراک و تصورات معلمان از مفهوم «صالحیت تربیتی-آموزشی»؛
مطالعه و مقایسه نگرش دانشجو-معلمان و معلمان شاغل

دکتر جمال سلیمی

*

چکیده
هدف این پژوهش ،مطالعه ادراک و فهم معلمان از مفهوم «صالحیت تربیتی-آموزشی»
با استفاده از روش پدیدارنگاری است .گستره و میدان پژوهش شامل دانشجو -معلمان
مرکز پسرانه دانشگاه فرهنگیان و معلمان مرد مشغول به کار (دارای سابقه خدمت  5الی
 01سال) در مقطع ابتدایی شهر سنندج بود .بر اساس روش نمونهگیری هدفمند،
مشارکتکنندگانی انتخاب شدند و فرایند گردآوری دادهها ادامه یافت تا در نهایت،
با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختارمند ،مورد مطالعه قرار گرفتند .دادهها با روش
آنالیز موضوعی برای شناسایی دستهها و تمهای اساسی بررسی شدند و پس از مشخص
شدن کدهای اصلی و مضامین برجسته آنها ،افقهای درونی و بیرونی ترسیم شدند و فضای
نتیجه پژوهش برای هر دو گروه طراحی شد .در بخش نتیجهگیری ،با بهرهگیری از روش
تحلیل تطبیقی تصورات و تجربه دو دسته از دانشجو معلمان و معلمان شاغل ،مطالعه و
شباهتها و تفاوتهای آنها مشخص شد .نتایج تحقیق بیانگر آن است که دانشجو-معلمان
صالحیت معلمان را در چهار مضمون اصلی دسته بندی کرده اند :دارا بودن ویژگیهای
مطلوب معلمی ،آمادگی حرفه ای برای تدریس و آموزش ،پاسخگویی به خواستههای
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براساس الگوی اشباع نظری 01 ،دانشجو-معلم و  05نفر از معلمان مشغول به فعالیت

محیط در حال تغییر و توانایی تعامل و ارتباط مثبت با دیگران .همچنین گروه دوم ،یعنی
معلمان مشغول به کار نیز صالحیتهای تدریس معلمی را در چهار طبقه توصیفی توانایی
تاثیر گذاشتن بر محیط و ذینفعان ،دانش و توانایی برقراری روابط مثبت و سازنده ،ظاهر

کلید واژگان :صالحیت تربیتی ،صالحیت تدریس ،پدیدارشناسی ،تصور و ادراک
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مقدمه
تدریس ،یادگیری و چگونگی انجام دادن این کار را میتوان به مثابه یک فعالیت پیچیده،
چندوجهی ،0ارزش -محور 1و قابل پژوهش و در عین حال مبتنی بر موقعیت 3و منحصر به فرد
تعریف کرد (ویلیامسون و کلونجر برایت .)1111 ،4تقابلی که میان طرفداران تعریف وظیفه معلمی
«به عنوان یک علم» در مقابل طرفداران تعریف آن «به عنوان یک هنر» وجود دارد ،گفتمانهای
دوگانه ای را شکل داده است مبنی بر اینکه آیا شغل معلمی و عمل تدریس را میتوان قاعدهمند
کرد و آن را بر مبنای یک سری از اصول علمی رایج حوزه تعلیم و تربیت (همچون علم
روانشناسی ،فلسفه ،جامعهشناسی و  )....تعریف کرد یا عمل تدریس و حرفه معلمی بیش از آنکه
وابسته به مهارتهای حاصل از یادگیری اصول علمی باشد ،به مهارتها و تواناییهای شخصی و ذاتی
تعیین موفقیت معلم یا موفقیت در هر شغل دیگر 5نقشی تعیین کننده دارد ،از دیرباز و تا پیش از
توسعه علوم رفتاری ،بر گفتمان علمی بودن مقوله معلمی و تدریس غلبه میکرد و هم اکنون هم در
جوامع علمی طرفدارانی دارد(مارزانو .)1117 ،1غالب پژوهشگران و مربیان معتقدند که کیفیت
تدریس معلم تنها فاکتور مؤثر و تعیین کننده عملکرد دانش آموز و یادگیرنده است .صالحیت
تدریس به توانایی انجام دادن یک کار تخصصی اطالق میشود که برحسب یک دسته از
استانداردهای معین ،قابل اندازهگیری و سنجش است (بورگونیه و ترامپ .)1100 ،7به طور کلی،
نظامهای آموزشی در اغلب نقاط جهان ،استانداردهایی را که در آن انتظارات و خواستههای سیستم
از یک معلم ،به صورت واضح و آشکار بیان شده اند ،تنظیم و توسعه داده اند .این تالشها ،فرایندی
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افراد (مجزا از مهارتهای تدریس و آموزش) بستگی دارد .لذا این دیدگاه که ویژگیهای ذاتی افراد در

در حال توسعه ،پیچیده و دارای اهمیت را برای تدوین استانداردهای ملی آموزش در بیشتر
کشورها در بر میگیرد .این دسته از استانداردها که تعیینکننده صالحیتهای الزم معلمی اند ،در
در زمینۀ میزان اعتماد به تواناییها و شایستگیهای معلمان است (استانداردهای معلمان مالزی،1
1. Multifaceted
2. Value-laden
3. Contextual
4. Williamson & Clevenger-Bright
 . 5کما اینکه برخی از افراد معتقدند در مشاغل دیگر همچون مدیریت هم این ویژگیهای شخصیتی و تواناییهای ذاتی است که تعیین کننده مدیر
موفق است نه تسلط او بر اصول و دانش علم مدیریت.
6. Marzano
7. Bourgounje & Tromp
8. Malaysian Teacher Standards
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1119؛ به نقل از گو 1100 ،و الرسن .)1101 ،0با توجه به این موضوعات ،هدف این پژوهش ارائه
دادن شواهد و مستنداتی است که معنای «صالحیت داشتن» و «صالحیت دار بودن» یا «اصلح بودن»
را از زبان دانشجو-معلمان و معلمان دوره ابتدایی بازنمایی میکند .در این راستا سعی شده است تا
با مرور و مطالعه نگرش ،تصورات ،تجربیات و ایدههای آنان ،به بازنمایی مفهوم «صالحیت
آموزشی» پرداخته شود .برای این کار ،با آشکارسازی نگاه و ایده دانشجو –معلمان از یک سو و
معلمان دارای سابقه آموزش و تدریس حداقل  5و حداکثر  01سال از سوی دیگر ،به بررسی این
موضوع پرداخته شده است که مفهوم صالحیت آموزشی را چگونه ادراک کرده اند؟ و اینکه چه
تفسیر ویژه ای از مفهوم «شایستگیهای تدریس» دارند؟ پژوهش کنونی در پی پاسخگویی به این
سؤاالت است:
آموزشی دارند؟

 چه شباهتها و تفاوتهایی میان نظرات این دو دسته از افراد (دانشجویان و معلمان) به نسبت
صالحیتهای معلمی وجود دارد؟
 چگونه میتوان فضای نتیجه را برای این دو گروه ترسیم کرد؟
پیشینه پژوهش
دانـشپـژوه و فـرزاد ( )0315در ارزشیـابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی شـهر
تهـران بـه این نتیجه رسیدند کـه در فعالیـتهای آموزشـی کـالس درس به اهداف مهارتی کمتر از
اهـداف دانشـی و نگرشـی توجه شده است و معلمان مورد مطالعه در کلیات تـدریس از مهارت
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 دانشجو-معلمان و معلمان شاغل و دارای تجربه کاری چه برداشتی از صالحیت تربیتی و

نسبی برخوردارند ،اما در اجزای مهم تـدریس بـا برخی نارساییها مواجه اند .روشنقیاس و
همکاران ( )0395در پژوهش خود نشان دادند که صالحیتهای حرفه ای معلمان در سه بعد کاربرد
اخالق حرفه ای مطلوب است .پورحامد و همکاران( )0395در تحقیقی نتیجه گرفتند که از نظر
مدیران مدارس میان صالحیتهای حرفه ای با کیفیت تدریس معلمان دوره ابتدایی رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد .عبدالهی و همکاران ( )0393در پژوهشی صالحیتهای حرفه ای معلمان را در
هفت بعد دستهبندی کردند :پیشنیازهای معلم ،ویژگیهای شخصی معلم ،برنامهریزی و آمادگی،

1. Larsson
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فناوریهای آموزشی ،مدیریت آموزش و توسعه حرفه ای مطلوب نیست ،اما در دو بعد تدریس و
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مدیریت و سازماندهی کالس درس ،آموزش یا تدریس ،نظارت بر پیشرفت و توان دانش آموزان و
مسئولیتهای حرفه ای.
بارگاوا و پاتی )1100( 0در پژوهش خود به مطالعه درک دانش آموزان از ویژگیها ،شایستگیها و
صالحیتهای ضروری برای «معلم بودن» پرداخته اند .اکثر پاسخها دال بر آن است که دانش آموزان
مواردی چون مهارتهای ارتباطی ،حفظ وقتشناسی و مهارت نظمدهی را به عنوان بهترین
شایستگیهای تدریس طبقه بندی کرده اند .سوبوسکو )1101( 1گزارش داد که  91درصد از
دانشجو -معلمان ،به مقوله موازنه در اعمال قدرت و اختیار از سوی معلم ،ایجاد محیط دوستانه در
کالس و حفظ توازن در مدیریت سختگیرانه و صمیمانه تاکید دارند .کوکسال )1103( 3به طور
خالصه بیان کرد که چگونه استاندارد سازی برای تعیین صالحیتهای آموزشی معلمان در گذر زمان
در سالهای  0911تا  0971مقاالت و کتب بیشمار در این موضوع منتشر شد .در دهه 0991
دستههای زیادی از استانداردها در این زمینه تالیف و تدوین شدند .از آن جمله میتوان به
استانداردهای تدوین شده صالحیت حرفه ای تدریس معلمان در کشور انگلستان در سال 0997
اشاره کرد که در سال  1117تجدید نظر شده است و در نتیجه آن سه مفهوم اصلی صالحیت
معلمی یعنی ویژگیهای حرفه ای ،دانش حرفه ای و مهارتهای حرفه ای معرفی شده اند(کوکسال،
 .)1103همیلتون اکیک )1103(4در پژوهش خود با عنوان «چارچوب مفهومی صالحیت معلمان در
زمینۀ پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» چهار عامل اصلی یک معلم شایسته را که به مهارتهای معلم
در تعامل با دانش آموزان ارتباط دارد مشخص کرده است )0 :معلم دانش آموزان را به فکر کردن
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توسعه و گسترش یافته است .مفهوم صالحیتهای معلم برای اولین بار در سال  0191بیان شد اما

روی واقعیتهای اجتماعی و توانا کردن آنان برای ارتباط دادن موضوعات درسی با شرایط موجود
که زندگی آنها را شکل میدهد تشویق میکند )1 .معلم شیوههای انتقال دانش و مهارتهای بنیادی
و پژوهش مناسب را برای دستیابی به اهداف آموزشی ارائه میدهد )4 .معلم مهارتهای ارزشیابی،
نمرهگذاری ،تفسیر و تبیین یادگیری را بیان میدارد.

1. Bhargava & Pathy
2. Cubucku
3. Köksal
4. Hamilton-Ekeke
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ضروری را از یک نسل به نسل دیگر ترویج میدهد )3 .معلم ابزارهای ارزیابی و روشهای مطالعه
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روششناسی پژوهش
این مطالعه یک پژوهش پدیدهنگاری است ،زیرا در پی توصیف درک افراد از یک پدیده خاص
و کشف تغییرات در تجربه آنان دربارۀ آن پدیده یا روشهای درک و شناخت بعضی از جنبههای
جهان اطراف است .گستره پژوهش شامل دانشجو-معلمان مشغول به تحصیل در ترم پایانی در
مرکز دانشگاه فرهنگیان سنندج و همچنین معلمان دوره ابتدایی شاغل در آموزش و پرورش شهر
سنندج است که سابقه کاری میان  5تا  01سال دارند ،چرا که باور بر این است پنج سال اول
تدریس یک مرحله حیاتی در این حرفه است که طی آن از معلمان انتظار میرود که از مهارتهای
تدریسی که در طول تحصیل فراگرفته اند در آموزش و کالس درس استفاده کنند .مشارکتکنندگان
با روش نمونهگیری هدفمند و با استفاده از مشخصه «ترم تحصیلی» برای دانشجو -معلمان و
«سنوات کاری» برای معلمان شاغل ،انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبه عمیق بود که با
مصاحبهها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت که در نهایت با  01نفر از دانشجو-معلمان و
 05نفر از معلمان مصاحبه انجام گرفت .سؤاالت اصلی مصاحبه به گونه ای طراحی شدند که
بتوانند دیدگاههای متنوع بیان شده از سوی پاسخدهندگان را در مورد پدیده مورد مطالعه استخراج
کنند .در کنار سؤاالت اصلی ،سؤاالت فرعی یا جزئی مصاحبهها ،اجازه میدهد تا پژوهشگر
اقدامات الزم را برای بررسی و پیگیری پاسخهای مطرح شده از سوی پاسخدهندگان و استخراج
نکات کلیدی را انجام دهد(کمپیون 0و همکاران .)0994 ،مثالً در این پژوهش ،از مشارکتکنندگان
پرسیده شد :منظور از «صالحیت» یا «عدم صالحیت» چیست؟ چه ویژگیهایی را برای «معلم
باصالحیت» میتوان برشمرد؟ دانشگاهها ،به منظور تربیت این معلمان ،چکار باید بکنند؟
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تکتک مصاحبهشوندگان به فاصلههای زمانی  41دقیقه تا یک ساعت و نیم انجام گرفت .فرایند

در پژوهشهای پدیدارنگارانه ،از روشهای متعدد برای تحلیل دادها و ترسیم نمای کلی پژوهش
استفاده میشود که در این تحقیق ،مراحل زیر به اقتباس از انتویسل و مارتون )0994( 1برای تحلیل
های انجام شده از سوی سه داور و ارزیاب مستقل که از میان معلمان ابتدایی و دانشجو-معلمان
انتخاب شدند؛ کدگذاری مصاحبههای پیاده شده بر حول سؤاالت اصلی پژوهش؛ مشخص و
برجستهسازی مهمترین اظهارنظرها در هر یادداشت که خود این مفاهیم تبدیل به واحدهای تحلیل
شدند؛ گروهبندی مهمترین نظرات و تعیین مقولهها ،تمهای موضوعی ،مضامین و مشخص نمودن
طبقات توصیفی حاصل از این موارد(این کار از طریق شناسایی شباهتها و تفاوتها و همچنین
1. Campion
2. Entwistle & Marton
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براساس تعیین میزان اهمیت و فراوانی این مضامین انجام گرفت)؛ شناسایی موضوعات و مضامینی
که در نهایت ،ادراک و تصور هر مصاحبه شونده را معین میسازد و انتخاب کردن بخشهایی از
پاسخها برای ارائه نقل قولهایی که دربرگیرندۀ برجستهترین مفاهیم هستند .پس از پیادهسازی
مصاحبهها ،به منظور تحلیل منظم و منطقی دادهها ،با بهرهگیری از روش کدگذاری باز ،عمل
کدگذاری انجام شد .نمونه ای از کدگذاریهای انجام شده بر اساس بخشی از یک مصاحبه را در
شکل  0می بینید .نتایج این پژوهش ،بیانگر طبقات توصیفی ،تمهای موضوعی و مفاهیمی است که
در آن ،دو گروه از افراد مؤثر در آموزش یعنی دانشجو-معلمان و همچنین معلمان شاغل ،نظرات و
تصورات و ایدههای خود را دربارۀ مفهوم «شایستگیهای تدریس حرفه ای» بیان میکنند .بخش
پایانی پژوهش به ترسیم فضای نتیجه برای هردو گروه از مصاحبهشوندگان و مقایسه نظرات این

معلم با صالحیت دغدغه ها و نگرانیهای یادگیرنده را به خوبی درک می کند...مثالً بعضی از مواقع بخشی از محتوا
ممکن است با عالقه دانش آموز سازگار نباشد و در برخی ساعات شاید دانش آموز کشش کالسی نداشته باشد .هنر
معلم توجه به این موارد ویژه است (مصاحبه شونده  .)5معلم شایسته هیچوقت از زیربار مسئولیت فرار نمی کند و
در برابر دانش آموز و مدیر و معاون خود را مسئول می داند ....همچنین معلم باید پاسخگوی مادر و پدر
دانش آموزان هم باشد(مصاحبه شونده  .)6معلم در برابر کل جامعه مسئولیت دارد و همه مردم انتظار دارند که او در
تربیت فرزندان جامعه حساس باشد(مصاحبه شونده  .)66خداوند همه را مثل هم نیافریده است ،همچنانکه انگشتان
دست مثل هم نیستند (مصاحبه شونده .)65
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دو دسته از افراد اختصاص دارد.

کدهای محوری مستخرج از این بخش از مصاحبه

در دسترس بودن و پاسخگو بودن

توانایی تعامل و ارتباط مثبت با

شناسایی و مواجهه توام با احترام با تنوع یادگیرندگان

دیگری

شکل  :9نمونه ای از کدگذاری باز بر اساس بخشی از یک مصاحبه
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توجه به نیازها ،خواسته ها و احساسات یادگیرنده و سایر
ذینفعان آموزشی

کد منتخب مستخرج از این
بخش از مصاحبه
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یافتههای پژوهش
این بخش از مقاله در دو مرحله ارائه میشود .مرحله اول تمرکز بر مفهوم صالحیت تدریس در
میان دانشجو-معلمانی است که سال آخر تحصیل خود را میگذرانند و بخش دوم بررسی ایدهها،
تصورات و فهم معلمانی است که حداقل پنج سال سابقه تدریس و آموزش در مدرسه را دارند ،تا
بتوان مفهوم صالحیت و کفایت تدریس و آموزش را از نظر آنان بررسی کرد .در آخر هر بخش،
فضای نتیجه حاصل از تحلیل دادهها برای هر دو جامعه آماری ترسیم شده است.
 .1ادراک و تصورات دانشجو-معلمان از صالحیتهای تدریس و آموزش
در این بخش مضامین و طبقات توصیفی حاصل شده از تحلیل یافتهها ارائه و تبیین شده است
که نشانگر گونهها و روشهای متعددی است که دانشجو-معلمان مفهوم صالحیت حرفه تدریس و
طبقه توصیفی اول :دارابودن ویژگیهای مطلوب معلمی .هرچند که مطلوبیت یک امر نسبی است،
اما وقتی که از ویژگیهای حرفه ای معلم بحث میشود ،بدون شک بایستی شاخصها و سنجههایی
وجود داشته باشد تا بتوان ،در حکم یک ارزیاب ،عملکرد معلم را با آن سنجید و از این طریق به
مطلوبیت عمل او پی برد(جنسن و رایکل.)1100 ،0

"من به عنوان کسی که در یک سال آینده معلم مدرسه خواهم بود معتقدم که شما نمیتوانید
آنچه را نتوانسته اید به خوبی تحلیل و فهم بکنید به یادگیرنده هم ارائه بدهید (مصاحبهشونده .)1
در بحثهای کالس ،بسیار مهم است که معلم بتواند بحثها و گفتمانها را در میان دانش آموزان به
وجود آورد تا جایی که در نتیجه بحث و انتقادهای متقابل ،بهترین توضیح یک مفهوم یا بهترین
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معلمی را بازنمایی کرده اند.

پاسخ به سؤال خود را نمایان سازد(مصاحبهشونده  3و  .)0بهترین معلم خود را به خاطر سه ویژگی
هرگز فراموش نمیکنم :دانش او ،مهارتهای ارتباطی و حساسیتهای اخالقی که در رعایت حقوق
(مصاحبهشونده  4و .)1
افق بیرونی

افق درونی ،عنصر ثابت (کانون توجه)

افق درونی ،عنصر متغیر (بخشهای کانون توجه)

صالحیتهای

دارا بودن ویژگیهای مطلوب معلمی

داشتن مهارتهای ارتباطی مناسب و دارا بودن تفکر انتقادی

آموزش و

مسئولیت پذیری و و حساسیت اخالقی

تدریس

تواناییهای شناختی

1. Jensen & Reichl
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دانش آموز ،پایبندی به الزامات معلمی و مسئولیت پذیری او خود را نمایان میساخت
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طبقه توصیفی دوم :آمادگی حرفه ای برای تدریس و آموزش .تمرکز این دسته از مضامین بر
شایستگی معلم در زمینۀ آمادگی حرفه ای او برای تدریس و آموزش است.

"بر اثر تجربه تحصیل در این چند سال متوجه شدم که روشهای آموزش و تدریس از یک
موضوع به موضوع دیگر متفاوت است ...مثالً نمیتوان با یک روش هم علوم آموزش داد و هم
ادبیات فارسی و ( ...مصاحبهشونده  .)0دانستن کاربرد یک روش مناسب برای موضوعی که قصد
ارائه آن را داریم ،بسیار مهم است و در کنار آن ،استفاده از یک زبان سادهتر برای دانش آموزان که
این ،هنر معلم است(مصاحبهشونده  01و  .)1خالقیت در تدریس برای من بسیار مهم است به
خصوص که من در آموزش ابتدایی تخصص دارم ...باید در روشها و سبکهای تدریس و آموزش
بسیار خالق باشم .با وجود این ،خیلی سپاسگزارم که دانشگاه برای ما فرصتی مناسب برای این
بگذارد ...تاکید میکنم که یک معلم شایسته درمورد چگونگی مدیریت زمان و اجرای درسهایش
آگاهی کامل باید داشته باشد(مصاحبه شونده 7و ")9
افق بیرونی
صالحیتهای
آموزش و تدریس

افق درونی ،عنصر ثابت (کانون توجه)
آمادگی حرفه ای برای تدریس و آموزش

افق درونی ،عنصر متغیر (بخشهای کانون توجه)
دانش پداگوژیکی و محتوایی

نوآوری و خالقیت در تدریس و آموزش و پرهیز از روشهای
کلیشه ای
تسلط بر استراتژیها کالسی و مدیریت کالس درس

طبقه توصیفی سوم :پاسخگویی به خواستههای محیط در حال تغییر .نقش معلمان و مدارس و به
همان نسبت انتظاراتی که از آنها میرود ،در حال تغییر است .از معلمان انتظار میرود در کالسهایی
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موضوع را فراهم کرده است (...مصاحبهشونده  .)1معلم باید داخل کالس اقتدارش را به نمایش

تدریس کنند که دانش آموزان آن دارای نیازهای در حال تغییرند ،بایستی معلم هم این توانایی را
داشته باشد(ماکاتیانی 0و همکاران1101 ،؛ چو و ویمن.)1104 ،1

اشتراک گذاشتن آن دانش با آنان است(مصاحبهشونده  .)04معلمی میتواند بهترین عملکرد را
داشته باشد که دانش و اطالعات او روزآمد باشد . ...متاسفانه نظام آموزشی ما این را از معلم
نمیخواهد و پس از فارغ التحصیلی کمتر به رصد و ارزیابی معلمان میپردازند(مصاحبهشونده.)05
جامعه در حال تغییر است و مردم نگاهشان به آموزش و تربیت عوض شده است . ...بسیاری از
والدین به دقت و با ریزبینی وضعیت آموزشی و درسی بچههایشان را رصد میکنند و این در
1. Mackatiani
2. Cho & Wayman

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1398.35.3.5.6

"یکی از اصول حرفه ای در معلمی ،توانایی انتقال دانش و تجربه خود به همکاران و به
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سراسر دنیا هم وجود دارد(مصاحبهشونده  .)03دنیای ما به شدت به سمت دیجیتالی شدن حرکت
میکند ،لذا معلم هم باید با فناوری جدید آشنا باشد و بتواند به لحاظ ذهنی هم خود را با آن
همگام کند ( ...مصاحبهشونده .)00
افق بیرونی

افق درونی ،عنصر ثابت (کانون توجه)

آموزش و تدریس

پاسخگویی به خواسته های محیط در حال تغییر

صالحیتهای

افق درونی ،عنصر متغیر (بخشهای کانون توجه)
تشریک مساعی ،همدلی با همکاران و رعایت اصول حرفه ای
توانایی به روز بودن
انعطاف پذیری شناختی و تعامل با فناوریهای نوین

طبقه توصیفی چهارم :توانایی تعامل و ارتباط مثبت با دیگران .تعامل و هماهنگی معلم با
دانش آموزان ،همکاران ،مدیران و دیگر ذینفعان آموزشی نیز از سوی دانشجو -معلمان ،به عنوان
مقدمه ای بر صالحیتهای آموزش و تدریس معلم بیان شده است .معلمان اثربخش کسانی هستند که
همکاران.)0393 ،

"معلم با صالحیت دغدغهها و نگرانیهای یادگیرنده را به خوبی درک میکند ...مثالً بعضی از
مواقع بخشی از محتوا ممکن است با عالقه دانش آموز سازگار نباشد و در برخی ساعات شاید
دانش آموز کشش یک کالس را نداشته باشد .هنر معلم توجه به این موارد ویژه است
(مصاحبهشونده  .)5معلم شایسته هیچ وقت از زیر بار مسئولیت فرار نمیکند و در برابر دانش آموز
و مدیر و معاون خود را مسئول میداند (مصاحبهشونده  .)1معلم در برابر کل جامعه مسئولیت دارد
و همه مردم انتظار دارند که او در تربیت فرزندان جامعه حساس باشد(مصاحبهشونده  3و .)01
خداوند همه را مثل هم نیافریده است ،پس همچنان که انگشتان دست مثل هم نیستند ،آدمها هم
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دارای تعامل و رفتار محترمانه با دانش آموز ،والدین دانش آموزان و  ...هستند (عبدالهی و

متفاوت هستند ،پس معلم باید از همه به یک مقدار انتظار نداشته باشد(مصاحبهشونده  05و ".)01
افق بیرونی

افق درونی ،عنصر ثابت (کانون توجه)

آموزش و تدریس

توانایی تعامل و ارتباط مثبت با دیگری

در دسترس بودن و پاسخگو بودن معلم
شناسایی و مواجهه توام با احترام با تنوع یادگیرندگان

فضای نتیجه حاصل از برداشت و تصورات دانشجو-معلمان از مفهوم صالحیت معلمی

بر اساس نظرات دسته نخست از مشارکتکنندگان در این پژوهش ،مؤلفههای صالحیت معلمی
را میتوان در چهار بعد خالصه و ترسیم کرد .در این پیوستار ،طبقات توصیفی وجود دارند که
بسیار کلیتر و عمومیترند که به باور پژوهشگر ،آنچنانکه مصاحبه شوندگان تاکید داشتند ،از
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صالحیتهای

افق درونی ،عنصر متغیر (بخشهای کانون توجه)
توجه به نیازها ،خواسته ها و احساسات یادگیرندگان

990
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اهمیت بیشتری هم برخوردارند .بنابراین ما در شکل  1شاهد طبقات توصیفی هستیم که از کلی به
جزئی( 0الی  )4ترسیم شده اند.
داشتن ویژگیهای مطلوب معلم از نظر تواناییهای شناختی و ویژگیهای شخصیتی خاص ،در
کلیترین و اصلیترین طبقات تعیین شده است که نشان دهنده دو ویژگی معلمان است که "هسته"
اصلی برای صالحیتهای فارغ التحصیالن در دانشگاههایی است که به تربیت معلم مشغول اند.
داشتن تواناییهای شناختی باالتر از حد متوسط ،یک مفهوم رایج در میان دانشجو-معلمان است و
این تأییدی است بر اینکه چگونه کو و هو )1101( 0معلم شایسته را در حکم کسی که دارای
تواناییهای شناختی مورد نیاز برای انتقال مؤثر دانش به دانش آموزان است تعریف کرده اند که با
تسلط معلمان دربارۀ موضوع درسی نمایش داده میشود .طبقه دوم دربرگیرندۀ مفاهیمی است که
موضوعی را در کنار دانش تربیتی 4جزء اوصاف اصلی معلم با صالحیت قلمداد کرده اند .آمادگی
برای آموزش در دانش و مهارتهای آموزشی و مدیریت کالس درس متمرکز است ،به همین دلیل
تاکید داشتند که باید این مهارتها را در محیط واقعی کالس درس (از طریق دروس کارورزی) به
دست بیاورند .جیلیو ،)1105 ( 5به اهمیت تسلط معلم بر روشهای آموزش و تدریس نوین اشاره
میکند و این امر را در راستای روزآمد کردن آموزشها و پرهیز از کلیشه ای بودن در این زمینه
قلمداد کرده است .در الیه دیگر ،آنچه ضمن آموزش در کالس درس اتفاق میافتد ،واضحتر و
تمرکز بر آن بیشتر میشود .عبدلی( )0393تاکید دارد که معلم در عصر جدید ضمن حفظ
کارکردهای قدیمی خود ،بایستی با الزامات دنیای جدید هم آشنا باشد که بخشی از این الزامات
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بر عنصر بسیار مهم دانش تربیتی موضوعی 1تاکید دارد .مارزانو و هفلباور ،)1101 ( 3دانش تربیت

همانا توانایی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات است .همچنین به منزلۀ یک کد مشخص،
ضرورت روزآمد بودن دانش و اطالعات و روزآمد بودن افکار و اندیشههای معلم هم در این طبقه

1. Ku & Ho
)2. Pedagogical content knowledge (PCK
3. Marzano & Heflebower
)4. Pedagogical knowledge (PK
5. Giglio
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توصیفی ،بر آن تاکید شده است (شکل .)1
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طبقه توصیفی اول  :دارا بودن ویژگیهای مطلوب معلمی

طبقه توصیفی دوم :آمادگی حرفه ای برای تدریس و آموزش

 -1مهارتهای ارتباطی مناسب و دارا بودن تفکر انتقادی

کلیشه ای

 -1نوآوری و خالقیت در تدریس و آموزش و پرهیز از روشهای

حرفه ای

 -3توجه به نیازها ،خواستهها و احساسات یادگیرنده

 -2توانایی به روز بودن
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 -6تشریک مساعی ،همدلی با همکاران و رعایت اصول

 -2در دسترس بودن و پاسخگویی

 -3انعطاف پذیری شناختی و تعامل با فناوریهای نوین

 -1شناسایی و مواجهه توام با احترام با تنوع یادگیرندگان

 -3تسلط بر استراتژی ها کالسی و مدیریت کالس درس

طبقه توصیفی چهارم  :توانایی تعامل و ارتباط مثبت
با دیگری

-3مسولیت پذیری و حساسیت اخالقی

طبقه توصیفی سوم :پاسخگویی به خواسته های محیط در حال تغییر

 -2دانش پداگوژیکی و محتوایی

 -2تواناییهای شناختی

شکل  :1فضای نتیجه حاصل از برداشت دانشجو-معلمان از مفهوم «صالحیت معلمی»

 .2ادراک و تصورات معلمان از صالحیتهای تدریس و آموزش
در این بخش مضامین و طبقات توصیفی حاصل شده از تحلیل یافتهها ارائه و تبیین شده است
معلمی را بازنمایی کرده اند.
طبقه توصیفی اول :توانایی تأثیرگذاری بر محیط و ذینفعان .یک معلم شایسته ،با عمل آموزشی
خود و همچنین از طریق فلسفه و ایده آموزشی بنیادین آن ،میتواند خود را در مدرسه و جامعه
مطرح و دیگران را ،با اندیشههای تربیتی که دارد ،تحت تاثیر قرار دهد(اولورمی.)1103 ،0

1. Oluremi
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که خود نشانگر گونهها و روشهای متعددی است که معلمان مفهوم صالحیت حرفه تدریس و
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"آماده بودن برای تدریس در تسلط معلم بر دانش و مهارتهای مورد نیاز برای انتقال به
دانش آموزان نمایان میشود .همچنین داشتن منبع جانبی و تکمیلی هم مهم است(مصاحبهشونده
 .)07تسلط زمانی است که من قادر به پاسخگویی به تمام سؤاالت دانش آموزان باشم و از مورد
سؤال قرار گرفتن اجتناب نکنم یا طفره نمی روم  . ...فقط سؤال درسی هم نیست .گاهی والدین
سؤال دارند ،مدیر یا معاون در زمینۀ عملکرد من سؤال میکند و (...مصاحبهشونده  .)09یک معلم
خوب باید دارای مهارتهای آموزشی و طراحی محتوا و قائل به دانستهها و اطالعات و تجارب
دانش آموز باشد (مصاحبهشونده 11و ".)13
افق بیرونی

افق درونی ،عنصر ثابت (کانون توجه)

صالحیتهای
آموزش و تدریس

افق درونی ،عنصر متغیر (بخشهای کانون توجه)
توانایی و خالقیت در طراحی دروس و انتقال محتوا توسط معلمان و

توانایی تأثیرگذاری بر محیط و ذینفعان

تحقق اهداف یادگیری
توانایی استفاده مناسب از روشهای تدریس و راهبردهای آموزش

طبقه توصیفی دوم :دانش و توانایی برقراری روابط مثبت و سازنده  .انتظار میرود یک معلم موفق
و شایسته با دانش آموزان و سایر ذینفعان آموزشی رابطه مثبت داشته باشد.

"اگر دانش آموزانی برای مدت طوالنی غایب بوده اند ،افت تحصیلی آشکاری دارند و یا
تغییری در خلقیات آنان ایجاد شده است ،من تالش میکنم که با آنان دیدار داشته باشم و
خصوصی با آنان صحبت کنم(مصاحبهشونده  30و  .)11معلم مطلوب کسی است که به دنبال علت
رفتارها و شناسایی مشکالت دانش آموزان خود برود .این سبب میشود که من زود قضاوت
نکنم(مصاحبهشونده  .)17من از زمانی که معلم شده ام سعی کرده ام که کالس ،درس ،دانش آموز،
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پاسخگویی ،شنیدن و پذیرش نظرات دانش آموزان و سایر ذینفعان

مدیریت مدرسه و همه را به عنوان یک جمع و گروه ببینم که موفقیت تمام مجموعه به همکاری ما
بستگی دارد (مصاحبهشونده  .)11من خود تجربه کالسهایی را داشته ام که معلم با خشونت رفتار
است .باید بتوانی هم معلمی بکنی و هم رابطه دوستانه با دانش آموزان داشته باشی(مصاحبهشونده
".)31
افق بیرونی

افق درونی ،عنصر ثابت (کانون توجه)

آموزش و تدریس

دانش و توانایی برقراری روابط مثبت و سازنده

صالحیتهای

افق درونی ،عنصر متغیر (بخشهای کانون توجه)
احساس نگرانی و حساسیت به وضعیت دانش آموزان و سایر ذینفعان
احترام و اهتمام به کار گروهی و فعالیت جمعی
ایجاد تعادل در اعمال اقتدار و آزادگذاری کالس درس

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1398.35.3.5.6

میکرد و همچنین معلمانی را دیده ام که در کنترل و اداره کالس مشکل داشته اند .هر دوی آنها بد
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طبقه توصیفی سوم :ظاهر شدن در نقشهای چندگانه .بسیاری از معلمان مصاحبه شونده اشاره
داشتند که یک معلم خوب همزمان چند نقش را به عهده دارد که این امر از مسئولیت پذیری او
نشأت میگیرد.

"به نظر من یکی از ویژگیهای اصلی یک معلم با صالحیت ،توانایی و تعهد داشتن در همدلی
با دانش آموز است ، ...به ویژه در دوره ابتدایی باید از دانش آموزان مراقبت کرد که البته در
دورههای دیگر هم این الزم است(مصاحبهشونده  .)13من باید بخشی از وقت و انرژی خودم را
صرف راهنمایی و مشاوره و نصیحت بچهها بکنم و این وظیفه هر معلمی است که شایسته و موفق
است(مصاحبهشونده 11و  .)10معلم شایسته برای من کسی است که بین همه چیز تعادل ایجاد
میکند ،در نقش معلم داخل کالس ،یک دوست و همکار ،مشاور و سرپرست و ( ...مصاحبهشونده
برای امتحان آماده کنم(...مصاحبه شونده ".)14
افق بیرونی

افق درونی ،عنصر ثابت (کانون توجه)

دارا بودن حس همدلی و مراقبت

صالحیتهای
آموزش و تدریس

افق درونی ،عنصر متغیر (بخشهای کانون توجه)

ظاهر شدن در نقشهای چندگانه

توانایی معلم برای ایفای نقش مشاور آموزشی(ناظر و راهنما)
ایفای نقش معلمی به عنوان فراهم کننده و ارائه دهنده اطالعات و
مهارتها

طبقه توصیفی چهارم :رعایت اصول حرفه ای تدریس .گذشته از تعاریف کلیشه ای و رایج از
معلم ،بنابه نظر اکثریت متخصصان تعلیم و تربیت ،هرچند معلمی کاری است که به ذوق و استعداد
ذاتی نیاز دارد ،اما در دنیای امروز ،با وجود پیشرفتهای گسترده ای که در حوزههایی چون
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شماره  .)19بایستی در زمان مشخص کالس مقداری کار معین را انجام دهم و بایستی بچهها را

روانشناسی ،مشاوره ،مدیریت و  ...حاصل شده است ،حوزه تدریس ،مانند سایر بخشهای علوم
رفتاری با همه ریزهکاریهای علمی و دقیق آن ،یک علم است(دولور.)0999 ،0

کاری را انجام دهد که با تخصص او همخوانی ندارد(مصاحبهشونده 15و  .)01من هم اکنون درس
ریاضی را در سه مدرسه متفاوت تدریس میکنم ...مدرسه نمونه{دولتی} که هستم ،دانش آموزان
من خیلی بهترند و من در تدریس مشکل آنچنانی ندارم ،اما وقتی که به مدرسه محله{ }...می روم
فضای کالس خیلی متفاوت است ...من باید به دو شیوه رفتار کنم(مصاحبهشونده  .)19یک معلم

1. Delors
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"معلم خوب هیچوقت برای کسب درآمد بیشتر ،حاضر نیست از تخصص خود دور شود و یا
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حرفه ای و با صالحیت هیچگاه خود را محدود به اجازه یا عدم اجازه و حتی تحصیل در مقطع
باالتر نمیکند بلکه خودش در پی یادگیری مداوم است(مصاحبهشونده ".)14
افق بیرونی

افق درونی ،عنصر ثابت (کانون توجه)

آموزش و تدریس

رعایت اصول حرفه ای تدریس

افق درونی ،عنصر متغیر (بخشهای کانون توجه)

پایبندی به تخصص گرایی و پرهیز از عمل غیر حرفه ای

صالحیتهای

توانایی مواجهه معلمان با تنوع و تعدد یادگیرندگان و مخاطبان و
همچنین تنوع محیطهای آموزشی
ایفای تعهد حرفه ای و تالش برای روزآمد بودن از سوی معلم

فضای نتیجه حاصل از برداشت و تصورات معلمان از مفهوم «صالحیت»

بر اساس نظرات گروه دوم از مشارکتکنندگان در این پژوهش(معلمان دارای سابقه  5الی 01
سال) ،مؤلفههای صالحیت معلمی را میتوان در چهار بعد به نمایش گذاشت .در اینجا ،طبقات
داشتند ،از اهمیت بیشتری هم برخوردارند  .لذا ،در شکل  3شاهد طبقات توصیفی هستیم که از
کلی به جزئی( 0الی  )4ترسیم شده اند .چنانکه در شکل  3مشخص است ،در الیه اول و دوم،
مهارتها و صالحیتهایی مد نظرند که گذشته از دانش آموز ،الزمه اش توجه به سایر ذینفعان آموزش
است ،اما در الیههای عمیقتر ،تاکید اصلی بر مهارتهای فنی معلمی و آنچه در تدریس و اداره بهتر
کالس درس است متمرکز میشود .همان طور که در ابتداییترین سطح نمودار نیز به شکل روشن
ارائه شده است ،بر اساس انگارههای معلمان ،آنان در اولین سطح ،به توانایی معلم در تأثیرگذاری
بر محیط یادگیری ،به مثابه یک صالحیت مبنایی ،تاکید داشته اند .بخش عمده ای از این کار از
طریق توانایی معلمان در تحقق بخشیدن به اهداف یادگیری حاصل میشود(کالن ،هریس و هیل،0
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توصیفی وجود دارند که بسیار کلیتر و عمومیترند و بر اساس آنچه مصاحبهشوندگان بر آن تاکید

 .)1101معلمان باصالحیت ،تالش میکنند تا از طریق شنیدن نظرات و دیدگاههای دانش آموزان،
والدین ،مدیران و  ...در بلندمدت ،بتوانند اثرات بسیار مفیدی بر نظرات آنان بگذارند و مهارت

1. Cullen, Harris & Hill
2. Yonezawa & Jones
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پاسخگویی میتواند ابزار کنترل محیط قلمداد شود (یونزاوا و جونز.)1117 ،1
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طبقه توصیفی اول  :توانایی تأثیرگذاری بر محیط و ذینفعان
-1
توانایی و خالقیت در طراحی دروس و انتقال محتوا از سوی معلمان و
تحقق اهداف یادگیری

 -6احساس نگرانی و حساسیت به وضعیت دانش آموزان و سایر ذینفعان

 -2توانایی مواجهه معلمان با تنوع و تعدد یادگیرندگان و
مخاطبان و همچنین تنوع محیطهای آموزشی
 -3ایفای تعهد حرفه ای و تالش برای روزأمد بودن از سوی
معلم

 -2دارا بورن حس همدلی و مراقبت
 -2پاسخگویی ،شنیدن و پذیرش نظرات دانش آموزان و سایر ذینفعان

 -2احترام و اهتمام به کار گروهی و فعالیت جمعی

شکل  :3فضای نتیجه حاصل از برداشت معلمان از مفهوم «صالحیت معلمی»

1. Gee

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1398.35.3.5.6

در الیه سوم نمودار ،مضامینی مطرح است که صالحیت معلمی را در آن میبیند تا معلم بتواند
در هنگام لزوم ،در قالب نقشهای چندگانه ظاهر شود و خود را از قالب وظایف کلیشه ای خارج
سازد .این طبقه ،مضامینی چون حس همدلی و مراقبت و توانایی ایفای نقشهای گوناگون از سوی
معلم را به عنوان صالحیتهای معلمی مطرح میسازد .مراقبت ،یک عامل ضروری برای بسطدادن
روابط مؤثر معلم-دانش آموز شناخته میشود(گی1100،0؛ نادینگز .)1101 ،بیشتر معلمان تالش
میکنند با دانش آموزانشان به روش مراقبتی ارتباط برقرار کنند .تمرکز اصلی در این مقوله بر
آموزش و کمک به دانش آموزان در اکتساب و کاربرد بخشی از مهارتهاست .مهارتها شامل
فعالیتهایی اند که بر پایه نظم و مقررات ،مدل آموزشی ویژه و یادگیری راهکارهایی مانند نوشتن،
ارزیابی کردن ،به کار بستن و کنترل کردن انجام میگیرد (شعبانی .)0391 ،الیه چهارم ،جزئیترین
بخش از صالحیتهای معلمی مورد نیاز ،با توجه به نظرات خود معلمان است که شامل رعایتهای
اصول حرفه ای تدریس است .سعیدی( )0391در پژوهش خود نتیجه گرفته است که بیشتر
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 -6ایفای نقش معلمی به عنوان فراهم کننده و ارائه
دهنده اطالعات کلیشه ای

 -1پایبندی به تخصصگرایی و پرهیز از عمل غیر حرفه
ای

 -3توانایی معلم برای ایفای نقش مشاورآموزشی(ناظر و
راهنما)

طبقه توصیفی چهارم  :رعایت اصول حرفه ای
تدریس

 -3ایجاد تعادل در اعمال اقتدار و آزادگذاری کالس درس

طبقه توصیفی سوم :ظاهر شدن در نقشهای چندگانه

 -3توانایی استفاده مناسب از روشهای تدریس و راهبردهای آموزش

طبقه توصیفی دوم :دانش و توانایی برقراری روابط مثبت و سازنده
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معلمان ،تجربه ای بسیار ناخوشایند از تدریس در خارج از حوزه(تخصص) خود داشته اند و این
پدیده را به عنوان یکی از عملکردهای منفی نظام برنامهریزی آموزشی کشور قلمداد نموده اند .وی
گزارش میدهد که «البته در این میان مواردی هم مستثنی است ،زمانی که معلمانی به سبب منافع
شخصی ،دست به چنین عمل غیر حرفه ای زده اند و آماده پذیرش تدریس در خارج از تخصص
خود میشوند»(ص .)51 .بر اساس نتایج تحلیل دادهها ،در نگاه کلی ،نقاط تشابه و تفاوت نظرات
دو گروه در جدول  0ترسیم شده است .بحث تفصیلی این موارد در بخش نتیجهگیری ارائه شده
است.
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1. Inferring
2. Analyzing skills
3. Evaluating
4. Inducting
5. Deducting
6. Suliman & Halabi
7. Owens
8. Toth
9. Frontier
10. Livingston
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بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش شناسایی و دسته بندی صالحیتهایی است که الزمه هر معلم موفق و مؤثر
است .در این میان تالش شد تا با شناسایی دو گروه از مشارکتکنندگان ،یعنی دانشجو-معلمان
مراکز دانشگاه فرهنگیان و معلمانی که سابقه چند سال تدریس را داشتند ،ضمن شناسایی این
صالحیتها ،به مقایسه تصورات این دو گروه در زمینه مقوله تدریس و صالحیت آموزشی پرداخته
شود .در بخش اول پژوهش که نظرات دانشجو -معلمان به بحث گذاشته شده است ،نتایج پژوهش
نشان میدهد که آنان «دارابودن ویژگیهای مطلوب معلمی» را به مثابه یک شاخصه مهم بیان کرده
اند .آنان «توانایی شناختی» را از مهمترین ابعاد صالحیت تدریس برشمرده اند .مهارتهای شناختی
برای حل مسائل ،بررسی گزینهها و تصمیمگیری استفاده میشود .این بعد شامل استنباط،0
مهارتهای تحلیل ،1ارزیابی ،3استقراء 4و قیاس 5است (سولیمن و هاالبی .)1117 ،1همچنین ،آنان
مسئولیت پذیری و حساسیت حرفه ای را ویژگی اصلی معلمی برشمرده اند .پذیرش شغل معلمی،
مانند دیگر حرفهها و مشاغل ،نه تنها نوعی مسئولیتپذیری را در پی دارد ،بلکه مسئولیت پذیری
جزء ذاتی فعالیتی است که به تربیت ،رشد و ارتقای انسان مرتبط است(اُوِنز.)1105 ،7
دانشجو -معلمان معتقدند که «پاسخگویی به خواستههای محیط در حال تغییر» بخش اساسی
صالحیتهای معلمی است .آنان بر تشریک مساعی ،همدلی با همکاران و رعایت اصول حرفه ای از
سوی معلمان تاکید دارند .گرچه این حیطه ارتباطی مستقیم با رفتارها و راهبردهای کالسی ندارد،
اما زمینه رشد دیگر حوزه ها را فراهم میکند .مارزانو و تاث )1103( 1معتقدند که همدلی و
حرفه ای بودن یکی از متغیرهای بسیار مهم است که ارتباطی قوی با پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان دارد (مارزانو1117 ،؛ مارزانو ،فرانتیر 9و لیوینگستون.)1100 ،01
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جدول  :9مقایسه دیدگاههای تربیتی دو جامعه تحقیق در زمینۀ صالحیتهای معلمی
تفاوتها
گروه دانشجو-معلمان

شباهتها
گروه معلمان دارای تجربه

دارابودن ویژگیهای مطلوب معلمی

توانایی تأثیرگذاری بر محیط و ذینفعان

تواناییهای شناختی معلم

توانایی و خالقیت در طراحی دروس و انتقال
محتوا از سوی معلمان و تحقق بخشیدن به
اهداف یادگیری

داشتن مهارتهای ارتباطی و دارا بودن تفکر
انتقادی مناسب
مسئولیتپذیری و حساسیت حرفه ای یک
معلم

پاسخگویی ،شنیدن و
دانش آموزان و سایر ذینفعان

پذیرش

نظرات

توانایی بهرهگیری مناسب از روشهای تدریس و
راهبردهای آموزش

دانش پداگوژیکی و محتوایی

احساس نگرانی و حساسیت به وضعیت
دانش آموزان و سایر ذینفعان؛ احترام و اهتمام به
کار گروهی و فعالیت جمعی

نوآوری و خالقیت در تدریس و آموزش و

پرهیز از روشهای کلیشه ای
تسلط بر استراتژیهای کالسی و مدیریت
کالس درس
پاسخگویی به خواستههای محیط در
حال تغییر

تشریک مساعی ،همدلی با همکاران و
رعایت اصول حرفه ای از سوی معلمان
توانایی روز آمد بودن معلم
انعطافپذیری شناختی و تعامل با
فناوریهای نوین از سوی معلم

ایجاد تعادل در اعمال اقتدار و آزادگذاری کالس
درس از سوی معلم
ظاهر شدن در نقشهای چندگانه

دارا بودن حس همدلی و مراقبت
توانایی معلم برای ایفای نقش مشاور
آموزشی(ناظر و راهنما)

تاکید هر دو گروه بر لزوم تسلط دانشی و
موضوعی معلم و دارا بودن تواناییهای پداگوژیکی
و تربیتی
 تاکید هر دو گروه به لزوم تواناسازی معلم در
پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر جامعه
 تاکید هر دو گروه بر ضرورت برقراری تعامل و
ارتباط موثر و مفید معلم با مخاطبان خود(هرچند
که در نگاه گروه اول این مخاطبان دانش آموزان
هستند اما از منظر گروه دوم مخاطبان شامل تمام
ذینفعان فرایند آموزش و یادگیری هستند)

] [ Downloaded from qjoe.ir on 2022-10-05

آمادگی حرفه ای برای تدریس و
آموزش

دانش و توانایی برقراری روابط مثبت و
سازنده

تاکید هر دو گروه بر حساسیت شغلی و کاری
معلمی

ایفای نقش معلمی به عنوان فراهم کننده و
ارائه دهنده اطالعات و مهارتها

تاکید بر تواناییهای شناختی

تاکید بر تواناییهای عاطفی و شناختی

توجه به محیط کالس درس به عنوان تنها
محیط یادگیری

تمرکز بر کل محیط مدرسه و فراتر از
چارچوبهای مرسوم

معلم در مقام ارائه دهنده و انتقال دهنده
دانش و اطالعات

در مقابل معلم در مقام ایفای نقش
چندگانه(مشاور ،راهبر تحصیلی ،یاریگر و )...
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تاکید بر دانش شناختی و دانش تربیتی
موضوعی

تاکید بر دانش حرفه ای و رعایت اصول
حرفه گرایی
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در زمینۀ ویژگی «توانایی تعامل و ارتباط مثبت با دیگران» ،از نظر دانشجو -معلمان ،این طبقه
توصیفی دربرگیرندۀ مضامین و مفاهیمی چندگانه ای است؛ مضامینی چون توجه به نیازها،
خواستهها و احساسات یادگیرنده ،در دسترس بودن و پاسخگو بودن معلم در برابر دانش آموزان و
توانایی معلم در شناسایی و مواجهه همراه با احترام با تنوع یادگیرندگان .از نگاه برخی از
متخصصان ،کالس درس مؤثر محیطی است که برنامه درسی در آن منعکسکننده نیازهای
دانش آموزان ،عالیق آنان و امید و آمال آنان باشد .این رویکرد از معلم میخواهد تا استقالل در
یادگیری را در دانشآموز به وجود آورد؛ لذا برنامههای تربیت معلم هم باید در راستای کمک به
معلم در کسب تجربیات مستقل یادگیری ،طراحی شود(رنینگر .)1111 ،0از این رو ،این رویکرد
معتقد است که در تربیت معلم باید آموزش آنان به گونه ای باشد که روانشناسی فردی

(درون -فردی و میان -فردی) را در آنان توسعه و بهبود بخشد(کریمی مونقی و خوراشادیزاده،
پرسشها و انتظارات دانش آموزان توانائی نشان ندهد(هیل و متیوز .)1101 ،3معلم شایسته باید در
دسترس و برای شنیدن آماده باشد .این امر خود نوعی پاسخگویی را در پی خواهد داشت(موئیس
و رینولدز .)1100 ،4وجود تفاوتهای فردی همچون هوش ،شخصیت ،استعداد ،پیشرفت تحصیلی،
وضعیت اقتصادی و اجتماعی و قدرت یادگیری مطالب و  ...در میان یادگیرندگان یکی از مهمترین
مسائلی است که معلمان در کالسهای خود با آن مواجه اند ،زیرا معلمان به تجربه دریافته اند که
شیوه برخورد و پیروی از یک روش تدریس خاص نمیتواند برای همه دانش آموزان به طور
یکسان مفید باشد(سینگلتون و لسنیوسکا.)1101 ،5

در بخش دوم پژوهش که نظرات معلمان بررسی شده است ،نتایج نشان میدهد که این گروه
«توانایی تأثیرگذاری بر محیط و ذینفعان»را به منزلۀ شاخصه صالحیت حرفه ای معلمی
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0394؛ میزر .)1101 ،1ممکن است معلمی از نظر علمی توانمند باشد ،اما در پاسخ به احساسات،

برشمرده اند .این موضوع دربرگیرندۀ مضامین «توانایی و خالقیت در طراحی دروس و انتقال محتوا
از سوی معلمان و تحقق بخشیدن به اهداف یادگیری ،پاسخگویی ،شنیدن و پذیرش نظرات
راهبردهای آموزش از سوی معلم» است .در ساختارهای آموزشی ،از متمرکزترین تا آزادترین
نظامها ،نقش و جایگاه معلم تنها به مجری برنامه درسی و آموزشی محدود نمیشود .در چارچوب
کالس ،معلمان باید توانایی و دانش طراحی درس و محتوا و همچنین فعالیتهای یادگیری را داشته

1. Renninger
2. Mazer
3. Matthews
4. Muijs & Reynolds
5. Singleton & Lesniewska
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باشند(مورتونکوپر و پالمر .)1111 ،0لذا دانش و توانایی ارائه و طراحی محتوا جزء بدیهیترین
قابلیتها و کارکردهای الزم برای یک معلم کارآمد و موفق است(یاگرزما و پارسونز1100 ،1؛ کالن و
همکاران .)1101 ،بیشک ،والدین انتظار دارند که مدرسه بتواند تاثیرات مثبت بر رفتار فرزندانشان
بگذارد .این رفتار هم دانش شناختی و هم نگرش و عواطف فردی و اجتماعی آنان را دربر
میگیرد(سلیمی .)0394 ،معلم نه تنها باید پاسخگوی نیازهای درسی و پرسشهای کالسی
یادگیرندگان باشد ،بلکه از حساسیت سایر ذینفعان آموزش به آنچه در مدرسه و در کالس درس

میگذرد ،آگاه باشد و توانایی و آمادگی مواجهه با آن را داشته باشد(پریچارد1113 ،3؛ یونزاوا و
جونز .)1117 ،تسلط بر موضوعات درسی شرط اساسی برای موفقیت در آموزش است ،اما این امر
محقق نخواهد شد مگر اینکه او بتواند توانایی بهرهگیری مناسب و صحیح از دانش را با به کاربستن
راهکارهای درست آموزشی از خود نشان دهد(رینولدز و موئیس1110 ،؛ پیروتسو.)1104 ،4

صالحیت معلمی دربرگیرنده مضامین و مفاهیمی چندگانه ای است که عبارت اند از« :احساس
نگرانی و حساسیت در زمینۀ وضعیت دانش آموزان و سایر ذینفعان؛ احترام و اهتمام به کار گروهی
و فعالیت جمعی و ایجاد تعادل در اعمال اقتدار و آزادگذاری کالس درس» .درک دل نگرانیها و
عواطف یادگیرندگان و همچنین احترام به دغدغههای والدین ،مدیران و کادر رهبری مدرسه،
پیوندی جداییناپذیر با صالحیت معلمی دارد(یونزاوا و جونز1117 ،؛ پریچارد .)1113 ،بر اساس
نظر فالسفه تعلیم و تربیت ،اگرچه یادگیری فعالیتی فردی و درونی است ،اما فرایند آموزش نیازمند
یک عمل گروهی و ارتباط جمعی است(هنکین ،5پارک 1و سینگلتون .)1117 ،توانایی مدیریت
کالس درس ،مقدمه و پیش نیاز آموزش است .با کسب دانش و شناخت مهارتهای مدیریت کالس
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در زمینۀ ویژگی«دانش و توانایی برقراری روابط مثبت و سازنده» از منظر معلمان ،این بخش از

درس و اجرای درست آنها ،معلم میتواند تأثیر و کارآیی تدریس خود را افزایش دهد ،مشکالت
رفتاری را کم کند و خودباوری و خودرهبری را در دانش آموزان به وجود آورد(پیس و همینگز،7
از منظر معلمان ،یکی از صالحیتهای مورد توجه در حرفۀ معلمی عبارت از «ظاهر شدن در
نقشهای چندگانه» است .در این زمینه مواردی چون دارا بودن حس همدلی و مراقبت ،توانایی معلم
1. Morton-Cooper & Palmer
2. Jagersma & Parsons
3. Pritchard
4. Pirozzo
5. Henkin
6. Park
7. Pace & Hemmings
8. Spilt
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برای ایفای نقش مشاور آموزشی(ناظر و راهنما) و ایفای نقش معلمی به عنوان فراهم کننده و
ارائهدهنده اطالعات و مهارتها» در اولویت اند .نادینگز( )0914مشاهده کرد که مدارس به سختی
همپای تغییرات اجتماعی حرکت میکنند و یکی از بزرگترین انتقادهای دانش آموزان از مدارس
این است که «معلمان از ما مراقبت نمیکنند»(به نقل از نوشادی ،جانقربان و فیروزی.)19 :0395 ،
مشاوره آموزشی پیچیدهترین مقوله روابط آموزشی است که در زمینۀ روابط و تعامالت آموزشی
معلم و دانش آموزان حاصل شده است .این نوع از مشارکت نیاز دارد که اثرات تعامالت معلم و
دانش آموز در زمانهای فراتر از سالیان تحصیل مطالعه شود(اِوریم 0و همکاران .)1119 ،یک معلم
شایسته بخش مهمی از کار خود را بر روابط آموزشی متقابل (تعامل آموزشی) خود با دانش آموزان
متمرکز میکند و در این زمینه ارائه بخشی از دانش(اطالعات) خود را با نظمی مشخص برای
نظرات ،تجارب ،تصورات و انگارههای این دو گروه میتوان استخراج کرد ،تفاوتهای زیر را
میتوان در نوع نگاه این دو دسته از افراد به مفهوم «صالحیت آموزشی» برجسته نمود:
 .0تمرکز بر دانش شناختی و دانش تربیتی موضوعی در برابر تاکید بر دانش حرفه ای و رعایت
اصول حرفه گرایی :از نگاه دانشجو-معلمان ،آنچه برای یک معلم شایسته مورد نیاز است ،چیزی
نیست جز سواد و اطالعات تخصصی ،توانایی شناختی باال ،تسلط بر روشهای گوناگون تدریس،
راهبردهای آموزش ،مدیریت کالس درس و یادگیری مهارتهایی که با اداره بهتر کالس درس کمک
میکند؛ در حالی که از دید یک معلم که تجربه حضور در کالس درس را داشته است و با دنیای
واقعی محیط آموزشی آشنایی دارد ،مهارتهای مذکور از ویژگیهای ضروری اما ناکافی برای یک
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دانش آموزان وظیفه اصلی خود میداند (آدییِمو .)1101 ،1با نگاهی اجمالی به آنچه از تحلیل

معلم با صالحیت اند .از دید معلمی که تجربه حضور در کالس درس را دارد ،حرفهگرایی(یعنی
هنر مواجهه با موقعیتهای متفاوت در کالس ،توانایی رویارویی ،احترام و اقناع ذینفعان آموزشی و
که از نظر معلمان ،دارا بودن توانایی و خالقیت در طراحی دروس و تسلط به دانش برنامهریزی
درسی از صالحیتهای اساسی حرفه معلمی قلمداد شده است.
 .1تاکید بر تواناییهای شناختی در برابر تاکید بر تواناییهای عاطفی و شناختی :از منظر
دانشجو-معلمان هر چه دانش محتوایی ،دانش تربیتی و دانش فنی مدیریت کالس و تسلط بر
الگوهای تدریس و یادگیری بیشتر باشد ،هم صالحیتهای معلمی آن فرد بیشتر و هم تواناییهای وی
1. Evrim
2. Adeyemo
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 )...بسی مهمترند .از سویی هم ،دانشجو-معلمان تاکید بسیار بر مهارتهای ارتباطی دارند ،در حالی
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برجستهتر خواهد بود .اما از نظر معلمانی که تجربه تدریس و حضور در محیط آموزشی را دارند،
مهارتهایی چون تاکید بر مقولههای عاطفی ،برقراری روابط صحیح ،حس همدلی داشتن ،توجه به
نگرانیها و دلواپسیهای یادگیرنده و سایر ذینفعان ،از اهم صالحیتهای ضروری برای معلمی است.
البته از نگاه گروه دوم مصاحبهشوندگان ،مهارتها و تواناییهای شناختی هم از نظر دور نمانده است
اما در کنار توانایی شناختی ،بر تواناییهای عاطفی هم تاکید شده است (شکل .)4

دانش تربیتی و پداگوژیکی

دانش روانشناسی تربیتی
همدلی و مراقبت

تواناییهای شناختی
دانش تخصصی

رهبری کالس درس

دانش محتوایی تربیتی

تاثیر گذاری بر محیط

دانش مدیریت کالس

تواناییهای عاطفی

تسلط بر روشهای تدریس و
راهبردهای آموزش
شکل  :1تواناییهای شناختی در مقابل تواناییهای عاطفی

 .3توجه به محیط کالس درس به منزلۀ تنها محیط یادگیری در مقابل تمرکز بر کل محیط
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راهنمایی و مشاورت

دانش محتوایی

مدرسه و فراتر از آن :به باور دانشجو-معلمان ،کل آموزش و تدریس از مرزهای کالس درس یا
حداکثر در مدرسه تجاوز نمیکند ،لذا هرچه بیشتر به دانش مدیریت کالس ،دانش تخصصی و
مقولهها را نمیتوان نادیده گرفت ،اما از نظر معلمان نکاتی دیگر در زمینۀ صالحیت معلمی مطرح
شده که قابل تاملا ند .مواردی چون همدلی و مراقبت ،تعامل با ذینفعان و توانایی پاسخگویی به
نظرات و پوشش دادن دغدغه های آنان و  ...مطرح اند که فراتر از دانش تخصصی داشتن و بسی
مهمتر از دانش مدیریت کالس هستند .مخاطبان یک معلم از نظر این دسته از مصاحبهشوندگان تنها
یادگیرندگان نیستند ،بلکه کل مدرسه ،مدیران و هیات امناء مدرسه ،خانوادهها و  ...همه به عنوان
مخاطب یک معلم قلمداد میشوند.

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1398.35.3.5.6

دانش تربیتی مجهز باشید ،معلم با صالحیتتری خواهید بود .هر چند که اثر هیچ یک از این
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 .4معلم در مقام ارائه دهنده و انتقالدهنده دانش و اطالعات در برابر معلم در مقام ایفای نقش
چندگانه :دانشجو-معلمان ،صالحیت معلمی را به عنوان ویژگیهایی ترسیم میکنند که در آن هر که
با سوادتر(در دانش تخصصی) باشد و توانایی ارائه کردن محتوا و اطالعات را بیشتر داشته باشد،
با صالحیتتر و توانمندتر است .اما از نظر معلمان ،یک معلم باصالحیت ،کسی است که توانایی
ایفای همزمان چند نقش(ارائه دهنده اطالعات ،مشاور و راهنما ،مربی ،همدل و همراه و  )....را
داشته باشد .آنها معلم را به وسعت مفهوم تربیت در نظر گرفته اند ،نه یک آموزشیار و انتقال دهنده.
پیشنهادهای کاربردی
 از جمله مباحثی که در این پژوهش به عنوان یکی از شاخصهای مهم صالحیت معلمی بر
آن تاکید شده است ،توانایی تاثیرگذاری معلم بر محیط و ذینفعان است .روشن است که این
پداگوژیکی در معلمان است.
 در برنامههای درسی و آموزشی تربیت معلم ،باید به صورت همزمان هم به توسعه دانش
شناختی(مهارتهای تخصصی معلم در درسی که به او واگذار شده ،مهارتهای روش تدریس
و مدیریت کالس درس) و هم توسعه بعد عاطفی و مهارتهای آن(توانایی درک متقابل،
تاثیرگذاری بر یادگیرنده ،همدلی و حمایت ،توانایی برقراری ارتباط با والدین) به منظور
شناخت بهتر مشکالت آموزشی و  ....تاکید شود.
 پیشنهاد میشود در آموزشهای تربیت معلم به توسعه حس مسئولیتپذیری معلمان توجه
ویژه شود .دربرنامههای آموزشی و درسی کنونی ما در زمینۀ آگاهسازی معلمان ،توجه کافی
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کار نیازمند داشتن مهارتهای برجسته روانشناختی ،جامعهشناختی و توسعه مهارتهای دانش

به حساسیت و مسئولیتپذیری اخالقی نشده است.

 یکی از الزاماتی که این تحقیق به آن دست یافته ،ضرورت بازنگری مداوم برنامههای درسی
حال تغییر است .لذا آگاهی از این موضوعات و آموزش معلم در این زمینه باید در اولویت
برنامههای تربیت معلم قرار بگیرد.
 پیشنهاد میشود در تربیت معلمان در پی آموزشهایی جامع باشیم تا معلمان را در جایگاهی
ویژه به گونه ای آماده سازیم که بتوانند مهارتهای مشاوره ای ،راهنمایی و حتی مهارتهای
مراقبتی را در خود پرورش دهند.

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1398.35.3.5.6

و آموزشی تربیت معلم است .فضای اجتماع با تمام متغیرهای تاثیرگذار آن به شدت در
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