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مقدمه
معلم ،اساس تحول و پیشرفت جوامع محسوب ميشود ،بنابراين آنچه تحوالت عظیم را رقم
ميزند ،توجه به معلم و سرمايهگذاري در نظام تربیتمعلم است .نظامهاي آموزشي هر كشور
همواره در تالشاند تا به بهترين وجهي به تربیت نسلها بپردازند و بسترهاي مناسب پیشرفت را
براي آينده فراهم آورند .پژوهشهاي انجامشده حاكي از ضرورت توجه به موضوع معلم و تربیت
كريك )7112(0معتقدند كه شايستگي ،تركیبي است از دانش محتوا ،فرايندها ،توانايیها ،رفتارها،
راهبردها ،نگرشها ،ايدهها ،ويژگیهاي فردي ،دريافت فردي و انگیزه كه فرد يا گروه را در به اجرا
درآوردن نقش يا مجموعهاي از نقشها و وظايف در سطوح مناسب(براي مثال ،استاندارد مناسب)
شايسته ميسازد(بهنقل از عابدي كرجيبان و رضاعلي .)0931 ،ماليينژاد و ذكاوتي( )0922بیان
ميكنند كه روزا ماريا تورس 7مشاور ارشد آموزش و پرورش يونیسف ،در كتاب خود اصالح
كیفیت آموزش را در گرو صالحیتهاي حرفهاي معلم دانسته و معتقد است تغییر در نظام
تعلیموتربیت معلمان آينده ضروري است .وي برنامه يادگیري معلمان پیش از خدمت و ضمن
خدمت را بهمنزله يك پیوستار نظاممند تلقي و نوسازي برنامههاي درسي تربیت معلم از نظر هدف،
محتوا ،رويكردها ،روشها ،منابع و وسايل را پیشنهاد كرده است(همان منبع) .از سويي هم ،طي
سالهاي اخیر ،پرداختن به زيباييشناسي در تعلیموتربیت از جمله موضوعات مورد توجه
متخصصان (آيزنر7119 ،0331،9؛ گريني7112،1؛ رايمر0337،1؛ ولنس7112،6؛ مهرمحمدي)0931،
اين حوزه بوده كه براي حرفه معلمي و تربیت درك زيباييشناسانه معلمان در كالس درس،
ضروري انگاشته شده است .برخي از پژوهشها در زمینه زيباشناسي در حوزه تعلیموتربیت
عبارت اند از:
نوروزي و متقي( )0922در پژوهشي با نام «زيباييشناسي از منظر عالمه جعفري و پیامدهاي
تربیتي آن» بیانميكنند كه زيباييشناختي به معناي وسیع كلمه نظريهاي است در باب زيبايي ،كه در
آن ،هر دو معناي جلوه زيبايي يعني زيبايي طبیعي و زيبايي هنري مطرح است .بهزعم ايشان،
چیستي زيبايي ،همانند چیستي هنر بر كسي شناخته شده نیست ،جز اينكه در عمق وجود و فطرت
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انسان نهفته است و انسانها همیشه جهان و موجوداتش را با چشم زيبايي و زشتي نگاه ميكنند .در
پژوهشي تحت عنوان «اصول و مباني تربیت هنري از منظر آيتاهلل جوادي آملي» نیز
مطهري( )0920بیان ميكند كه گرايش به زيبايي ،يكي از پايدارترين و اصیلترين ابعاد فطرت
انسان است .ابداعات هنري و خالقیتهايي كه در انواع هنر پديدار ميشود ،همه بر اثر همین گرايش
در وجود آدمي است(بهنقل از محصص .)0931 ،اصطالح زيباييشناسي را براي نخستین بار
ميآيد نشان دهد .بعدها اين واژه براي ارجاع دركي از زيبايي كه از طريق حواس حاصل ميشود،
بهكار برده شد .زماني كه كانت آن را براي احكام زيبايي در هنر و طبیعت بهكار گرفت ،استعمال آن
را تداوم بخشید .پس از آن ،ديويي در قرن بیستم ،مفهوم زيباشناسي در امر تعلیموتربیت را مطرح
كرد و به روشنكردن رابطه بین تجربههاي زيباييشناسي و زندگي پرداخت (انصاري،
بختیارنصرآبادي ،لیاقتدار و باقري.)0939،
رضايي( )0929در پژوهش خود تحت عنوان «نقد و بررسي نظريه زيباشناسي هري برودي و
كاربرد آن براي تعلیموتربیت» مينويسد« :برودي بهتبعیت از اصل برابري فرصتها در آموزش و
پرورش از تربیت هنري براي همه دانشآموزان حمايت ميكند .وي زيباييشناسي را بهمثابه ارزش
تلقي كرده و تجربه ارزشي را از اين منظر ،محصول تخیل بشر ميداند .در تجربه زيباشناسي ،دانش
و احساس يا شناخت و عاطفه با هم تركیب ميشوند تا تصويرهاي ذهني از احساسات را تولید
كند(ص .»)036پورحسیني ،سجادي و ايماني( )0939در پژوهش خود با نام «تبیین داللتهاي ديدگاه
جان ديويي در خصوص هنر و زيباييشناسي براي فرايند تدريس و يادگیري» نتیجه گرفتهاند كه
جان ديويي بهعنوان يكي از فیلسوفان تعلیموتربیت به نقش و اهمیت هنر و زيباييشناسي در
زندگي و تعلیموتربیت پي برده است .از آنجا كه ديويي كل زندگي و كل فرايند تربیت را بهصورت
تجربه هنري و زيباييشناسي ميبیند ،پس تجربه تدريس و يادگیري از ديد او تجربهاي
زيباييشناختي است .طالب و مهرجو( )0931در پژوهش خود «واكاوي تجربیات معلمان از
ضرورت تلفیق زيباييشناسي در برنامه درسي» به بررسي پژوهشهاي متعدد در سراسر جهان در
زمینه جايگاه زيباييشناسي و تبیین ضرورت تلفیق هنر در برنامه درسي پرداخته اند و ضمن
جستوجوي تأثیر هنر در مهارتهاي غیرهنري ،بهدنبال راهي جهت اثربخشي و پرورش خالقیت و
شكوفايي استعدادهاي دانشآموزان در راستاي كیفیتبخشي به برنامهدرسي هستند .يافتهها
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نشاندادهاند كه صرف بهدستآوردن مهارت و تكیه بر اصول و عناصر هنر و طراحي بهعنوان تنها
شكل ايجاد انگیزه كافي نیست و بهكارگیري تلفیق هنر در برنامه درسي ،وقتي ارزشمند است كه
همراه با اكتشاف ،نوآوري و در فضايي آزادانه باشد.
برودي )0331( 0در مباحث زيباشناسي ،توجه به تربیت اخالقي و ارزشي را از مسیر تربیت
هنري مورد بررسي قرار داده است .وي(بهنقل از رضايي )0923 ،با اظهار اين نكته كه مدرسه و
ايدهآلهايي معین كه جامعه در ظاهر از آنها دم ميزند ،وفادار بمانیم ،تصريح ميكند كه اين
رويكردها هرگز به آن انواع ارزشگذاري روشنبینانه كه هدف واقعيتر تربیت ارزشي است ،دست
نیافتهاند ،لذا اين ترديد پديد ميآيد كه ممكن است بُعد ديگري از تجربه ارزشي را ناديده گرفته و
از آن ،غفلت كردهايم .برودي اين بعد را «بعد زيباشناسي» 7مينامد .بهاعتقاد برودي اگرچه اين
جنبه جزء نیرومندترين عوامل در تجربه ارزشي است ،لیكن در مدارس ما خیلي كم به آن توجه
شده است.
در پژوهش حاضر ،شايستگیها ي حرفه معلمي از طريق دو پیشینه علمي مورد شناسايي و
تكمیل قرار گرفته اند :مقاله اول ـ «تبیین چرخش زيباشناسانه در تعلیموتربیت :درسهاي خرد و
كالن براي بهبود كیفیت آموزش با الهام از عالم هنر» (مهرمحمدي .)0931 ،در اين مقاله ،هنر بستر
منحصربهفردي براي تحققبخشیدن به كیفیتهاي بسیار مغفول در تعلیموتربیت مطرح شده است كه
مجموعه اين كیفیتها را ميتوان بهعنوان يك انگاره يا پارادايم جديد بهحساب آورد .مهرمحمدي
سپس به يازده انگاره جديد يا محورهاي چرخش پیشنهادي ميپردازد كه بهزعم آيزنر از صحنه
تعلیموتربیت غايباند .اين يازده محور عبارت اند از0 :ـ قدرت قضاوت و عمل در شرايط
نابرخوردار از قاعده و قانون :كلیه كنشگران عرصه تعلیموتربیت بايد بیاموزند كه كلیه امور را
فرمولهشده نینگارند و در انجام دادن وظايف ،كل و روابط میان اجزا را بهدقت ببینند و از چشم دل
براي تشخیص تناسب تصمیم با موقعیت بهره بگیرند7 .ـ انعطافپذيري در اهداف :تصمیمگیريها
مبتني بر هدف قطعي ،تعیین شده و روشها بر اساس اهداف تعقیب ميشوند ،در حاليكه قائل بودن
به انعطاف در هدف و داشتن جسارت و قابلیت تعديل و تغییر آن در فرايند عمل و تصمیمگیريهاي
بداهه در موقعیتهاي پیشبینينشده بهمثابه رويكرد مكمل بايد مورد توجه قرار گیرد9 .ـ درآمیختگي
و عدم انفكاك فرم و محتوا از يكديگر :در عرصه هنر ،غالباً فرم(روش) و محتوا بهطرز شفاف در
1. Harry S. Broudy
2. Aesthetic dimension

Downloaded from qjoe.ir at 22:45 +0330 on Friday September 25th 2020

جامعه دستبهدست هم ميدهند تا ما را به انتخابهاي ارزشي عادت دهند و از ما ميخواهند تا به

بررسی تطبيقی ميزان تأكيد بر استفاده از رویکرد ...

11

تعیین كیفیت با يكديگر در تناسب و تعامل هستند1 .ـ تمام انديشهها ،دريافتها و
دانستهها(تجربهها) را نميتوان به زبان گزارهاي بیان كرد :براي گفتن يا برقراري ارتباط بايد از
كیفیتهاي گفتن غیرمتعارف نیز بهره جست .زبان هنر ،زبان آمیخته با صنايع گوناگون ادبي است .در
اين زبان از تمثیل ،استعاره و ضربالمثلها استفاده ميشود1 .ـ میان انديشهها و ابزار و موادي كه
براي انتقال معنا مورد استفاده قرار ميگیرند نسبت ذاتي وجود دارد :ارتباط میان ابزار يا رسانه مورد
دردسترس انسان كه مهمترين شاخص فرهیختگي و كمال او ميتواند باشد ،مستقیماً تحت تأثیر
اشكال بازنمايي است كه وي بر آنها مسلط است :تالش معلم بايد در راستاي استفاده از اشكال
گوناگون ارائه ،متناسب با وضعیت فرهنگي و تجربه زيسته دانشآموزان باشد2 .ـ بازتعريف منبع
انگیزشي براي عمل :تعلیموتربیت اگر بتواند لذت در مسیر يادگیري را براي دانشآموزان تدارك
ببیند به كیفیتي برتر دست يافته است2 .ـ بازتعريف جايگاه تخیل در فرايند تربیت و كمال :در
وادي هنر ،هنرمند هرگز به بیان مطابق واقع تشويق نميشود .هنرمند در قالب تخیلي ،موفق به بیان
واقعیتهايي ميشود كه از عهده عالم برنميآيد3 .ـ قالببندي پديدهها از منظر زيباشناسانه :هنر،
وسیلهاي است براي تجربهكردن پديدههاي آشنا بهشكل جديد و ناآشنا ،مثالً يك قطعه سنگ را كه
غالباً از منظر يك زمینشناس ميبینیم ،ميفهمیم و تجربه ميكنیم ،ميتوان از منظر يك نقاش يا
شاعر بهصور ديگري ديد ،فهمید و تجربه كرد01 .ـ استاندارد معطوف به تكثر و چندگانگي :هنر
بهوضوح بیان ميدارد كه براي هر مسئلهاي تنها يك راه حل وجود ندارد ،بلكه راه حلهايي متعدد
براي مواجهه مؤثر با يك موقعیت ،قابل تصور است00 .ـ دعوت به كنش فكورانه و هشدار نسبت
به عمل عجوالنه :تجربه هنري اساساً با سرعت عمل يا كنشهاي بهاصطالح ضربتي ،نسبتي ندارد،
بلكه معرف تأني ،سنجیدگي ،همهجانبهنگري ،توجه به ظرايف و دقايق و در نهايت ،پختگي و
قواميافتگي است.
مقاله دوم ـ اين مقاله(منتشر نشده) را مهرمحمدي ( )7102در سمیناري در ژاپن تحت عنوان
«تدريس بهعنوان هنر و معلم بهعنوان هنرمند» با ده نكته ارائه كرده است0 :ـ تأملورزي در
موقعیتهاي آموزشي ـ تربیتي :بهعنوان يك فراشايستگي محسوب ميشود كه معلم را در فرايندهاي
آموزشي براي ايجاد يك مسیر مطلوب ياري ميدهد7 .ـ تمركز بر دانش نظري و عملي :معلم،
صرفاً طبق آنچه در منابع تخصصي آمده است ،عمل نميكند ،بلكه با بهرهگیري از نظريههاي علمي،
تصمیماتي بهتر و هوشمندانهتر در موقعیتهاي كالس اتخاذ ميكند و در اين مسیر دانش عملي هم
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خلق ميشود9 .ـ راهحلهاي آموزشي منحصربهفرد هستند :راهحلهاي آموزشي ،قطعي و قابل تعمیم
به موقعیتهاي ديگر نیستند1 .ـ مواجهه تكثرگرايانه با دانش نظري :براي حل يك مسئله آموزشي و
تربیتي بايد از نظريههاي علمي گوناگون سود جست 1ـ عمل فكورانه و هنرمندانه از يك جنس
هستند :اين دو نوع تدريس ،ريشه در يك فهم از ماهیت تدريس دارند و مفاهیم آن در هم آمیخته
و يكپارچه اند 6ـ توجه به فرايند خلق اثر هنري :عقالنیت بر تصمیمگیري و عمل ،حاكم است و
جايگاه معلمي بهمعناي تولید دانش حرفهاي ،شخصي و عملي بهطور مداوم و آمیخته با فهم جديد
است 2ـ تولید دانش جديد در فضاي جمعي :معلم هنرمند بايد به فهم جديد و تولید دانش جديد
در فضاي جمعي و تعامل با همكاران توجه كند ،نه بهطور فردي3 .ـ حس اعتماد از طريق عمل
فكورانه :عمل فكورانه معلم موجب ايجاد اعتماد نسبت به مدرسه و نظام آموزشي ميشود 01ـ
ويژگي برنامه درسي تربیتمعلم :برنامه درسي وارونه بهعنوان يك برنامهدرسي خاص محسوب
ميشود كه تربیت را از منظر تجربه میداني و كارورزي و با حضور دانشجو-معلم در كالسهاي
درس معلمان مجرب مورد توجه قرار ميدهد .در اين معنا در دانشگاه نميتوان معلم شد ،بلكه
معلمشدن بايد در كالس درس اتفاق بیفتد.
در پژوهش حاضر ،برخي از شايستگیها بهطور مستقیم و برخي ديگر بهطور ضمني و بر اساس
استنتاج از مطالب مطرحشده در هر دو مقاله مورد شناسايي قرار گرفته و به صورت سیزده
شايستگي ،تكمیل و ارائه شده اند كه عبارت اند از 0ـ كنش متأمالنه(توجه و تفكر عمیق و
همهجانبه نسبت به موضوع در حین عمل .اين شايستگي ،كالن است و بهعنوان فراشايستگي و
روح حاكم بر تمام شايستگیها محسوب ميشود)7ـ كنش متخیالنه(طرح ايدههاي بديع و
حدسزدن درباره موضوع) 9ـ كنش خالق(نوآوري و برخورداري از ايدههاي جديد خارج از
چارچوبهاي عادي) 1ـ اتكا به دانش مربوط به پیشینه دانشآموزان(آگاهي از وضعیت عمومي،
تحصیلي ،خانوادگي ،اجتماعي ،اقتصادي ،استعدادها ،احساسات ،تمايالت ،توانايیها ،نیازهاي
دانشآموزان و كاربرد بهموقع آنها بهمنظور اثربخشي آموزش)1ـ نسبت ويژه ديالكتیكي میان دانش
نظري و عملي(نیازمندي به انواع دانش و مهارتهاي مربوط به حرفه معلمي و كاربرد آن در
آموزش(يعني تأثیر دوسويه نظر و عمل) 6ـ ديدن(تشخیص) مسئله در موقعیت(شناسايي و
تشخیص مسائل تربیتي و آموزشي در موقعیتهاي كالس) 2ـ اتكا به هوش تأملي بهعالوه هوش
تجربي(بهرهگیري از تجارب پیشین بههمراه تأمل و تعمق در موقعیتهاي تربیتي) 2ـ دغدغه يادگیري
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مادامالعمر و مستمر(توسعه حرفهاي از طريق روزآمد نگهداشتن دانش) 3ـ تولید دانش
حرفهاي(رشد حرفهاي بر اساس پژوهش عملي يا كاربردي براي تولید دانش) 01ـ انعطافپذيري و
سیالیت در اهداف يادگیري دانشآموزان(در نظر گرفتن اهداف بیشتر در قالب فعالیتهاي يادگیري)
00ـ كمك به ايجاد يادگیري لذتبخش(فراهمآوردن زمینههاي رشد و تحول با ايجاد عوامل
لذتبخش در كالس مانند نور ،رنگ ،موسیقي زمینهاي ،گیاه و 07 )...ـ التزام به استفاده از روشها يا
در موقعیت) 09ـ التزام به سنجش آموختههاي دانشآموزان با روشهاي غیر كمي(خبرگي)(شناخت
ابزارها و روشهاي سنجش و ملزمشدن به استفاده از مناسبترين آنها در موقعیت) .بر اساس اين
رويكرد و ابعاد يا شايستگیهاي نامبرده شده ،معلم با اقتباس از عالم هنر و هنرمندي ،كیفیت و
اثربخشي را در باالترين مرتبه خود تعقیب ميكند .بهعبارتي معلم ،همچون هنرمندان به ابعاد و
ظرايف كار خود توجه ميكند و در موقعیتهاي گوناگون كالس درس ،مواجهه فكورانه و دقیق
دارد .از اين نظر ،آيزنر ،مصداق بارز كسي است كه اين رويكرد را در كل تربیت ،معرفي كرده
است .وي( )7119معتقد است كه مأموريت اولیه تربیت ،آمادهسازي هنرمند است(بهنقل از
مهرمحمدي .)0931 ،از نظر آيزنر ،واژه هنرمندي صرفاً محدود به هنرهاي زيبا نیست ،بلكه هر
چیزي كه خوب ساخته شده باشد خواه عملي وخواه نظري ،مستلزم اهداف ،فرايندها و ايدههاي
خوبساختهشده و مستلزم قضاوت زيباشناسانه است ،به مهارت فني وابسته است ،بازتابي از توجه
به تناسب و وابسته به تخیل است .استدالل ريد نیز در اين مورد چنین است :هدف آموزش و
پرورش بايد آمادهسازي هنرمند باشد .ضرورتاً منظور از واژه هنرمند؛ نقاش ،شاعر و
نمايشنامهنويس نیست؛ منظور كسي است كه ايدهها ،احساسات ،مهارتها و تخیل را توسعه ميدهد
تا كاري را خلق كند كه متناسب است ،ماهرانه انجام ميشود و تخیلورزانه است ،بدون توجه به
دامنه آن(همان منبع) .براي موفق شدن ،هنرمند ،نیازمند خوبديدن يا درك عمیق است مانند تجربه
مربوط به ارتباطات كیفي كه در كار او بروز و ظهور پیدا ميكند و موجب قضاوتهايي درباره آنها
ميشود(همان منبع) .شون )0329 ،0322 ،0337( 0نیز بیان ميدارد كه كارگزاران ماهر در حین
انجام دادن عمل ،قادر به تأمل در عمل هستند .از نظر شون اين تأمل ،مستلزم گونهاي هنرمندي
است كه تحت عنوان هنر صورتبندي مسئله ،هنر بداههپردازي و هنر اجرا قابل توجه است .فرايند

1. Schön
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تأمل ،موجب بهبود عمل ،رشد حرفهاي فرد و خلق دانش جديد حرفهاي خواهد شد(بهنقل از
امامجمعه و مهرمحمدي.)0921 ،
از اين منظر زيباشناسي در تربیت و تدريس به درك عمیق معلم از پديدههاي پیرامون حرفه او
اشاره ميكند و با توجه به شايستگیها و صالحیتهايحرفهاي در موقعیتهاي پیشبینينشده وي
ميتواند بهخوبي به اتخاذ تصمیم بداهه و عمل مؤثر مبادرت ورزد .هر اندازه معلم در انجام دادن
طريق شناخت نیازها ،موقعیتها و ظرفیتهاي ايشان پیگیري كند ،رويكرد زيباييشناسانهتري را در
تدريس بهكار گرفته است .معلم در رويكرد زيباشناسانه به كیفیت ميانديشد و در حین عمل ،تفكر
و تأمل را در رأس امور قرار ميدهد .وي تكالیف حرفهاي خود را با خبرگي پي ميگیرد و در صدد
كیفیتبخشي به فرايند تدريس و يادگیري است .در رويكرد زيباشناسانه ،معلم به سنجشهاي كیفي
روي ميآورد و قضاوتهاي حرفهاي او در زمینۀ يادگیريهاي دانشآموزان با فاصلهگرفتن از
اندازهگیريهاي كمي توأم است ،فعالیتهاي خود را در چارچوب تجويزها يا جريانات عادي و
تدوينشده محدود نميكند و بهعبارتي ،نوآوري در ارائه مطلب دارد ،از كلیشهها خارج ميشود و
خود را براي مواجهه با موقعیتهاي پیشبیني نشده آماده ميكند .همچنین در اين رويكرد ،اهدافي كه
محقق ميشوند اغلب در فرايند آموزش خلق ميشوند .از آنجا كه اهداف تعلیم و تربیت از
پیشتعیین شدهاند ،معلم بهمنظور تحقق بخشیدن به اين اهداف به طراحي آموزشي ميپردازد ،اين
در حالي است كه معلم هنرمند در موقعیتهاي پیشبینينشده با ذهني گشوده و در تعامل با
دانشآموزان ،اهداف را بهنفع يادگیرندگان تغییر ميدهد(آيزنر .)0331 ،از اين منظر بايد گفت كه
ايفاي هنرمندانه تدريس از سوي معلم بهمعناي كنار گذاشتن نظريههاي علمي نیست و اتفاقاً ،معلم
به آشنايي با نظريههاي علمي نیازمند است ،چرا كه هر چه معلم با نظريهها آشنايي بیشتري داشته
باشد ،كنش و عمل او هنرمندانهتر و هوشمندانهتر و رويكرد تدريس ،زيباييشناسانهتر ميشود و
تجربه يادگیري دانشآموز نیز به يك تجربه زيباييشناسانه تبديل ميشود .اين پژوهش بدين منظور
انجام شد تا نشان دهد برنامههاي درسي تربیتمعلم كشورهاي مورد مطالعه تا چه میزان بر اساس
صالحیتها و شايستگیهاي تدريس معلم تدوين شده يا به آنها توجه شده و تا چه اندازه رويكرد
زيباشناسانه را مد نظر قرار دادهاند .لذا سؤال اين است« :آيا برنامههاي درسي تربیتمعلم كشورهاي
مورد مطالعه در مقايسه با برنامههاي درسي تربیتمعلم ايران رويكرد زيباشناسانه را مورد توجه
قرار دادهاند؟»
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سؤالهاي پژوهش
 .0كداميك از برنامههاي درسي تربیتمعلم كشورهاي جهان در مقايسه با ايران بر اساس
شايستگیهاي حرفه معلمي بیشتر به رويكرد زيباييشناسانه پرداختهاند؟
 .7چه شباهتها و تفاوتهايي در برنامه درسي تربیتمعلم كشورهاي مورد مطالعه از منظر
زيباييشناسانه وجود دارد؟
اين پژوهش از نوع تطبیقي ـ مقايسهاي است و اطالعات موردنظر براي پاسخ به سؤاالت
پژوهش دربارۀ برنامههاي درسي تربیتمعلم كشورهاي موردمطالعه از طريق جستوجو در اسناد،
منابع ،مدارك ،گزارشهاي پژوهشي از جمله اسناد ملي برنامههايدرسي تربیتمعلم و مقاالت معتبر
پژوهشي بهدست آمده است كه در پاسخ به سؤال اول قابل مشاهده هستند و از چهار مرحله بردي
(يمنيدوزي سرخابي ،نجفي و رحیمي )0936،استفاده شده است:
 .0توصیف :در اين مرحله بر اساس اسناد ،پژوهشها يا مقاالت داخلي و خارجي ،مباحث
مربوط به سیاستگذاريها و برنامههاي درسي تربیتمعلم كشورهاي منتخب موردبررسي قرار گرفته
و رويدادهاي قابل توجه در تربیتمعلم هر كشور بازخواني و توصیف شده اند .7.تفسیر :در اين
مرحله ،اطالعات حاصل از مرحله اول مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته و شايستگیهاي حرفهاي
معلم ،مؤلفههاي اصلي در تحلیل بهشمار آمده اند .9.همجواري :در اين مرحله ،اطالعات حاصل از
دو مرحله قبلي ،به ارائه چارچوبي براي مقايسه شباهتها و تفاوتها منجر شده اند .1.مقايسه :در اين
مرحله ،نتايج نهايي بر اساس میزان حضور شايستگیهاي معلمي در برنامههاي درسي تربیتمعلم
كشورها و مقايسه آنها مورد بررسي قرار گرفته است.
جامعه و نمونه پژوهش
در اين پژوهش كشورهايي كه در مطالعات بین المللي تیمز ،پرلز و پیزا شركت داشته و در آنها
به مقام يا رتبه قابل توجهي دستيافته يا نظام آموزشي آنها در زمره نظامهايآموزشي پیشرفته است،
مورد توجه بودهاند .از میان اين كشورها تعداد هشت كشور بهطور هدفمند انتخابشدند .هر يك از
آنها ميتواند نماينده كشورهاي ديگر در آن قاره يا آن سوي جهان باشد .اين كشورها عبارت اند از:
استرالیا ،انگستان ،سنگاپور ،فنالند ،كانادا ،كرهجنوبي ،مالزي و هندوستان.
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يافتههاي پژوهش
در اين بخش بر اساس منابع و مستندات در دسترس پژوهشگر به بررسي شايستگیهاي
موردنظر در مقام حضور يا عدم حضور آنها در برنامه درسي تربیتمعلم كشورها در مقايسه با ايران
پرداخته شده است .بهعبارتي آنچه در ذيل ميآيد ،از طريق جستوجو در منابع داخلي و خارجي
با صرف وقت بسیار بوده است .شايان ذكر است كه اين پژوهش در برنامههاي تربیتمعلم كشورها
تحلیل و جمعبندي ،جدول نهايي مقايسه میزان استفاده از رويكرد زيباييشناسانه از طريق
شايستگیهاي مورد نظر ،بهشكل خالصه ،بخش پاياني را تشكیل ميدهد.
پاسخ به سؤال اول ـ كدامیك از برنامههاي درسی تربيتمعلم كشورهاي مورد مطالعه در مقایسه با
ایران ،بيشتر به رویکرد زیباییشناسانه بر اساس شایستگيهاي حرفه معلمی پرداخته است؟

پاسخ به اين سؤال با استناد به منابع و متون بررسيشده ،بوده است .همچنین بهمنظور پرهیز از
اطناب ،از درج نام كشورهايي كه ردپايي از شايستگي مورد نظر را در برنامه درسي تربیتمعلم
خود ندارند ،پرهیز شده است .شايان ذكر است آنچه در منابع و مستندات در زمینۀ شايستگیهاي
حرفه معلمي از طريق استانداردها ،الگوها يا پژوهشهاي انجامشده قابل دسترس بودهاند ،در متن
مورد اشاره قرار گرفتهاند .گفتني است در برخي از موارد ،توضیحات كافي و وافي به مقصود ،براي
شايستگي مورد نظر نیز مشاهده نشد ،لذا در هر مورد كه توضیح بیشتري وجود داشته ،پژوهشگر به
آن پرداخته است.
كنش متأمالنه حين عمل
استراليا :پژوهشهاي انجامشده در استرالیا معلم را بهعنوان كارگزار فكور معرفي كردهاند .اين
پژوهشها نشان ميدهند كه معلمان خوب حداقل بهطور مداوم كیفیت كار خود را مورد توجه قرار
ميدهند .اين رفتار به بازنگري در عمل تدريس نسبت داده شده است كه به آموزش مؤثر كمك
ميكند(بار و ملور.)7106 ،0
انگلستان :در برنامهريزي و آموزش دروس بهعنوان يك استاندارد ،به تأمل هدفمند براي
اثربخشي دروس و رويكردهاي تدريس اشاره شده است(استانداردهاي معلمي ،وزارت آموزش و
پرورش انگلستان.)7100 ،

1. Bahr & Mellor
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سنگاپور :مهارتهاي تأملي و منشهاي تفكر جزء مهارتهاي مربوط به مدل ويژگیهاي تدريس
حرفهاي در قرن بیست و يكم تعريف شده است .تفكر تأملي و عمیق نیز يكي از شايستگیهاي
اصلي است كه به آن توجه شده است .در مدل تدريس تأملي نیز براي كمك به تقويت تجربیات
معلمان و تأمل منظم بر روشها و فعالیتهاي تدريس ،معلم بهطور مداوم ،فعالیتهاي خود را پااليش
ميكند و بهبود ميبخشد .براي مثال در حین انجام تدريس از خود سؤال ميكند كه چه اتفاقي
شده است كه در همه ابعاد تدريس نقش دارد :تالش گروهي در خدمت به يادگیري،
میكروتیچینگ(بازبیني و تحلیل تدريس) ،تمرين مدرسهاي ،يادگیري مسئله-محور ،مطالعات
موردي ،پوشه كار الكترونیكي ،يادگیري تركیبي ،ايفاي نقش(مؤسسه ملي آموزش و پرورش،0
.)7101
7

كانادا :به تربیت معلمان فكور اشاره شده است(گامبیر ،براد ،اِوِنز و گَسكل .)7112 ،
مالزي :مربي حرفهاي نیاز به توسعه ،بهبود ،يادگیري ،بررسي و پژوهش دارد .توسعه شايستگي
حرفهاي شامل توسعه خود ،همراه بودن با هر دانش و پژوهش جديد و تأمل بر چگونگي تجربه
تدريس است كه بايد مورد بررسي قرار گیرد و در عمل تدريس ماندني شود .آموزش ،تفكر
متأمالنه را افزايش ميدهد ،بهگونهاي كه به مربیان كمك ميكند تا فرايند تدريس را ارزيابي كنند.
عالوه بر اين ،توسعه و بهبود تفكر خودتأملي مربوط به شايستگي حرفهاي را تسهیل مينمايد كه
بهنوبه خود موجب افزايش كیفیت تدريس در آينده ميشود(يانگ ،داد و رحمان.)7101 ،9
هندوستان :در بحث از حرفهاي سازي معلمان از ايجاد و رشد و توسعه معلمان فكور با نگرش
مثبت ،ارزشها و چشماندازها ،همراه با مهارتهاي تدريس سخن بهمیان آمده و بر آن تأكید شده
است .توانمندي در تأمل كردن بهمنظور توسعه و رشد همهجانبه معلم نیز مورد اشاره قرار گرفته
است(چارچوب برنامهدرسي ملي تربیت معلم.)7113 ،1
ایران :از صالحیت معلم در برنامهريزي درسي و طراحي آموزشي تا دخل و تصرفهايشان در
جهت ارتقا كیفیت برنامه و كیفیت آموزش و يادگیري و مشروعیت معلم فكور سخن بهمیان آمده
است(مباني نظري تحول بنیادين.)0931 ،

)1. National Institute of Education (NIE
2. Gambhir, Broad, Evans & Gaskell
3. Yong, Daud & Rahman
4. National Curriculum Framework for Teacher Education
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كنش متخيالنه
مالزي :در خصوص برخورداري معلمان از ارزشهاي حرفهاي به توانايي تخیل و تصور حرفهاي
اشاره شده است(گو ،سعد و وانگ.)7107، 0
كنش خالق
سنگاپور :ابتكار عمل و خالقیت در تدريس جزء صالحیتهايي است كه سنگاپور براي معلمان
در میان مهارتهاي معلمي مشاهده ميشود(مؤسسه ملي آموزش و پرورش.)7101 ،
فنالند :معلمان در اجراي روشهاي تدريس و سنجش و ارزشیابي از آزادي بسیاري برخوردارند
(نییِمي.)7101 ،9لذا اين امكان وجود دارد كه آزادي عمل در روش ،زمینهساز خالقیت معلم باشد.
كرهجنوبی :تأكید بر آموزش علوم ،فناوري ،مهندسي ،هنر و رياضیات 1بهمنظور حل خالقانه
مسائل مشاهده ميشود(كیم و كیم .)7106 ،1اين درحالي است كه آموزش  STEAMبه منظور
باال بردن عالقه دانشآموزان به درك علم و كاربرد آن با تمركز بر ارتباط علم با ساير رشتهها ،از
جمله هنر و حل مسائل روزمره طراحي شده است(جو ،هانگ و سانگ .)7106 ،6براي معلمان نیز
با اين رويكرد برنامههايي تدارك ديده شده است.
مالزي :يكي از استانداردهاي حرفهاي كه معلمان بايد كسب كنند ،فعال و خالق بودن است.
برخورداري معلمان از مهارتهاي نوآوري و خالقیت نیز با اهمیت تلقي شده است(مهدويهزاوه،
ملكي ،مهرمحمدي و عباسپور .)0931،
هندوستان :در برنامه درسي تربیتمعلم ،خالقیت و نوآوري بهعنوان يك فرصت مناسب و
اساسي مورد نیاز قلمداد شده است(چارچوب برنامه درسي ملي تربیت معلم.)7113 ،
اتکا به دانش مربوط به پيشينه دانشآموزان
استراليا :در بخش دانش حرفهاي معلم ،به شناخت دانشآموزان و نحوه يادگیري آنها اشاره
شده است .معلم بايد دانشآموزان را از جنبههاي گوناگون شناسايي كند .رشد فیزيكي ،اجتماعي،
فكري ،زمینههاي زباني ،فرهنگي ،مذهبي و اجتماعي و اقتصادي متنوع ،استراتژيهاي تدريس براي
1. Goh, Saad & Wong
2. Teaching Competency Standards
3. Niemi
)4. Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics (STEAM
5. Kim, B.-H. & Kim, J.
6. Jho, Hong & Song
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دانشآموزان بومي و غیربومي ،تفاوت در تدريس مطابق با نیازهاي خاص يادگیري و راهبردهايي
براي حمايت از مشاركت كامل دانشآموزان ناتوان بهچشم ميخورند(مؤسسه استرالیايي تدريس و
رهبري مدرسه.)7101 ،0
انگلستان :به آگاهي از توانمنديهاي دانشآموزان و پیشینه دانش آنها و برنامهريزي براي تدريس
مؤثر اشاره شده است .توجه به تفاوتهاي فردي ،درك درست از موانع يادگیري دانشآموزان و
آموزش آنها در مراحل مختلف رشد ،درك درست از نیازهاي همه دانشآموزان(از جمله آناني كه
نیازهاي آموزشي خاص دارند ،آناني كه از توانايیهاي سطح باال برخوردارند ،كساني كه زبان
انگلیسي ،زبان دوم آنهاست ،كساني كه داراي ناتوانايیهاي خاص هستند) و توانمندي در ارزيابي
شیوههاي تدريس متفاوت براي مشاركت و حمايت از آنها از جمله مواردي هستند كه در زمینه
شناخت دانشآموزان در بخش پاسخ به نقاط قوت و نیازهاي همه دانشآموزان آمده است
(استانداردهاي معلمي ،وزارت آموزش و پرورش انگلستان.)7100 ،
سنگاپور :باور به اينكه همه بچهها ميتوانند يادبگیرند و نیز تعهد نسبت به پرورش
استعدادهاي كودك در بخش ارزشهاي مربوط به يادگیرنده ،نیازمند آگاهي معلم در زمینه ويژگیها و
ظرفیتهاي يادگیري دانشآموزان است كه مورد تأكید قرار گرفته است .بهعالوه ،دانش معلم نسبت
به دانشآموزان در مدل ويژگیهاي تدريس حرفهاي در قرن بیست و يكم و مدل تدريس تأملي
مشاهده ميشود(مؤسسه ملي آموزش و پرورش ،)7101 ،اما در زمینۀ اينكه معلم دقیقاً به چه
آگاهیهايي نیازمند است ،توضیحاتي وجود ندارد.
فنالند :از تمركززدايي سخن به میان آمده است كه به معلمان اجازه ميدهد تا در زمینه محلي،
تنوع میان دانشآموزان را در آموزش مدنظر قرار دهند(الوونن )7102 ،7كه در اين مورد احتماالً
تنوع فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و ...مد نظر است .همچنین شناسايي ،بهرسمیتشناختن و تدارك
برنامه براي نیازهاي ويژه دانش آموزان ،جزء وظايف معلمان در نظر گرفته شده است(نییِمي ،
.)7101

)1. Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL
2. Lavonen
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كانادا :در برنامههاي تربیتمعلم به آگاهي نسبت به يادگیرندگان اشاره شده است .همچنین
درك رشد جوانان و يادگیري دانشآموزان در حوزه شايستگي معلم مورد توجه قرار گرفته است
(گامبیر و همكاران )7112 ،و توضیحات بیشتري وجود ندارد.
مالزي :شايستگي تدريس شامل توانايي ارائه برنامه درسي تلفیقي متناسب با نیازهاي فردي
كودكان ،ارزيابي رفتار و فعالیتهاي يادگیري است .معلم بايد با فعالیتهاي رشد و هدايت كودكان از
ساختاري و اجتماعيـ اقتصادي خانوادهها ميكند .شايستگي درك دانشآموزان از نظر معلمان،
توجه به نیازها و موفقیت آنهاست .در اين زمینه ،نگرانیهاي معلمان در تأثیر آموزش بر موفقیت
دانشآموزان ،شكیبايي ،تمركز بر دانشآموزان مسئلهدار و عالئق دانشآموزان ،مدنظر است(يانگ و
همكاران.)7101 ،
هندوستان :توجه به نیازهاي يادگیري همه كودكان از جمله آناني كه به حاشیه رانده شده و
ناتوانايي دارند(چارچوب برنامهدرسي ملي .)7111 ،0بهعالوه ،معلم بايد يادگیري علمي را با
واقعیتهاي اجتماعي و شخصي يادگیرندگان تلفیق كند و پاسخگوي تنوع در كالس درس باشد .از
درك معلم در زمینه پیشینه اجتماعي ،فرهنگي و سیاسي كودكان و حساسیت او نسبت به نیازها و
مشكالت دانشآموزان نیز سخن بهمیان آمده است (چارچوب برنامهدرسي ملي تربیت معلم،
.)7113
ایران :يكي از شايستگیهاي حرفهاي و تخصصي معلم(مربي) ،شناخت و بسط ظرفیتهاي
وجودي دانشآموزان و خلق فرصتهاي تربیتي و آموزشي است كه زمینه درك و انگیزه اصالح
مداوم موقعیت آنان را فراهم ميسازد(برنامهدرسي ملي.)0930،
نسبت ویژه دیالکتيکی ميان دانش نظري و عملی
استراليا :معلم به برخورداري از دانش مربوط به مفاهیم و ساختار محتوا و راهبردهاي تدريس
ملزم شده است(مؤسسه استرالیايي تدريس و رهبري مدرسه.)7101 ،
انگلستان :برخورداري از دانش موضوعي سودمند و دانش برنامه درسي يكي از استانداردهاي
تعريفشده است((استانداردهاي معلمي ،وزارت آموزش و پرورش انگلستان .)7100 ،توسعه و
بهبود علم تعلیموتربیت ،مديريت رفتار و سنجش ،دانش و فهم نظريـعملي بههمراه بهبود دانش

)1. National Curriculum Framework (NCF
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موضوعي در زمره اصالحات جديد در زمینۀ صالحیتهاي معلمان بهچشم ميخورند(مكنامارا،
موري و فیلیپس.)7102 ،0
سنگاپور :برخورداري از مهارتهاي تعلیموتربیتي ،مديريت بر افراد ،خودمديريتي ،مديريت
اجرايي ،مهارتهاي ارتباطي ،مهارتهاي فني و روششناسانه جزء اين شايستگي محسوب ميشوند،
زيرا معلم بايد براي هر يك از آنها مطابق با تحوالت جهاني ،دانش نظري مربوط را كسب كند و
آموزشي ،دانش برنامه درسي ،دانش در ارتباط با سواد چندفرهنگي ،آگاهیهاي جهاني و آگاهیهاي
محیط زيست ،ويژگیهاي برجسته معلم قرن بیست و يكم است .در مدل رويكرد كلي و جامع براي
تقويت تربیت معلم به رابطه میان نظر و عمل اشاره شده و توازن میان دانش نظري و يادگیري مبتني
بر عمل را مورد نیاز قلمداد كرده است كه در اين زمینه پیوند محكم میان نظريه و عمل در
برنامههاي تربیتمعلم به معلمان اجازه ميدهد تا بر هر دو نوع دانش نظري و عملي بهمنظور انتقال
اثربخش در مدرسه تسلط يابند .بهعالوه ،در مدل تدريس تأملي از دانش معلم نسبت به روشهاي
ياددهيـيادگیري سخن به میان آمده است(مؤسسه ملي آموزش و پرورش.)7101 ،
فنالند :معلمان در فنالند يك دوره تربیتمعلم قوي از حیث نظري و عملي با تأكید بر توسعه
دانش تعلیموتربیتي و مبتني بر پژوهش دريافت ميكنند(سازمان همكاري اقتصادي و توسعه،7
 .)7109همچنین ،معلمان براي تدريس خود با توجه به نیازها و سبكهاي يادگیري دانشآموزان،
آموزش ميبینند .پژوهش-محوري در برنامههاي تربیتمعلم ،به تلفیق نظريههايآموزشي،
روششناسیهاي پژوهشي و تمرين مدرسهاي اشاره دارد(سالبرگ .)7101 ،9بهعالوه ،معلمان بايد
دانش كاملي نسبت به جديدترين يافتههاي پژوهشي موضوع تدريس داشته باشند(نییِمي .)7101 ،
كانادا :در برنامههاي تربیتمعلم از دانش موضوعي ،دانش برنامه درسي ،دانش عمومي
تعلیموتربیتي و دانش زمینههاي آموزشي در عمل سخن بهمیان آمده است .همچنین از طريق توسعه
حرفهاي مداوم ،معلمان ،شايستگیهاي خود را در برخي از حوزهها از جمله برنامهريزي ،آموزش،
سنجش ،مهارتهاي ارتباطي مؤثر ،درك ويژگیهاي حرفهاي و اخالقي بازسازي ميكنند .معلمان در
دوره كارشناسي ارشد در رشتههاي هنر ،تعلیموتربیت و مطالعه كودك فارغالتحصیل ميشوند.
ازطريق دروس نظري و تجارب میداني ،برنامههاي تربیتمعلم نیز به موضوعاتي ميپردازد :برنامه
1. McNamara, Murray & Phillips
2. Organisation for Economic Co-operation and Development
3. Sahlberg
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درسي و آموزش ،قانون مدرسه ،مديريت كالس درس ،روانشناسي تربیتي ،جامعهشناسي مدرسهاي
و حرفهگرايي .آگاهي از اصول ،فعالیتها و مباني تدريس نیز جزء برنامههاست(گامبیر و همكاران،
 .)7112در دانش حرفهاي ،تأمل بر پیشرفت دانشآموزان ،نظريه يادگیري ،علم تعلیموتربیت،
برنامهدرسي ،اخالقیات ،پژوهشهاي تربیتي ،و سیاستها و قوانیني كه قضاوتحرفهاي را در عمل
نشان ميدهند ،مورد تأكید قرار گرفته است(كالج معلمان اونتاريو ،0بيتا).
پرورش است كه بهگونهاي با نظريههاي تعلیموتربیت از منظر فلسفه ارتباط دارد .مهارت در
مديريت ،مهارت در پرورش روحي ،اصول آموزشوپرورش ،روانشناسي تربیتي ،مطالعات
تعلیموتربیتي ،جامعهشناسي تربیتي ،روشهاي تدريس و تمرين معلمي نیز جزء دروسي هستند كه
در مراكز تربیتمعلم ارائه ميشوند(فرهمنديان.)0923 ،
هندوستان :يكي از ويژگیهاي معلمي ،بهكارگیري دانش به مثابه تجارب شخصي در زمینههاي
مشترك تدريس و يادگیري است(برنامهدرسي ملي .)7111 ،همچنین دو حوزه گسترده برنامه درسي
را در نظر گرفتهاند :الف) مباني آموزش و پرورش شامل مطالعات يادگیرنده ،مطالعات معاصر و
مطالعات تربیتي .اين مباحث ،مقدمهاي بر مطالعه كودك ،رشد كودكي و نوجواني است .در اينجا
بهجاي تمركز صرف بر نظريههاي روانشناسي رشد كودك ،بر توجه به پیشینههاي متنوع اجتماعي،
اقتصادي و فرهنگي كودكان تأكید شده است .تمركز بر ويژگیهاي زمینههاي اجتماعي ،فرهنگي،
اقتصادي و سیاسي مدنظر است ،بنابر اين معلم بايد با مفاهیم متشكل از مجموعهاي از رشتههاي
گوناگون ازجمله جامعهشناسي ،تاريخ ،فلسفه ،علومسیاسي و اقتصاد درگیر شود .مباني
آموزشوپرورش مانند معناي تربیت ،برنامه درسي ،تدريس ،يادگیري و مدرسه بايد با نگاهي به
مباني بحثهاي پیشرفته در مورد مسائل مربوط به نظريه و عمل تربیتي مد نظر قرار گیرند ب) برنامه
درسي و نظريه تعلیموتربیت شامل مطالعات برنامهدرسي و مطالعات تعلیموتربیتي است .در اين
دروس دانشجو-معلمان با مفروضات معرفتشناختي ،ايدئولوژيكي درباره دانش ،يادگیرنده و
يادگیري ،داللتهاي آنها براي برنامهدرسي ،تعلیموتربیت و سنجش آموزش مدرسهاي آشنا ميشوند.
در توسعه روانشناختي و حرفهاي معلم به نظريه و عمل براي توسعه خود ،رشد فردي ،بهبود و
توسعه بینش نسبت به خود اشاره شده است(چارچوب برنامهدرسي ملي تربیت معلم .)7113 ،درك
موضوعات مربوط به يادگیرنده ،برنامه درسي و تعلیموتربیت ،يعني ،دورههاي عملي مكمل نظريه
1. Ontario College of Teachers

Downloaded from qjoe.ir at 22:45 +0330 on Friday September 25th 2020

مالزي :يكي از دروسي كه در آموزش پیش از خدمت ،آموزش داده ميشود فلسفه آموزش و

بررسی تطبيقی ميزان تأكيد بر استفاده از رویکرد ...

11

يادگیري با استفاده از مطالعات برنامهدرسي شامل مشاهده شیوههاي تدريس در كالس درس نیز
مدنظر است(چارچوب برنامهدرسي ملي تربیت معلم.)7113 ،
ایران :در اسناد مورد بررسي ،از شايستگیهاي ويژهاي در زمینۀ هويت حرفهاي مربیان(دانش
تخصصي و دانش و مهارتتربیتي) نام برده شده است كه از طريق تدارك فرصتهاي متنوع ،امكان
انتخاب ،اولويتبندي و بهكارگیري آموختهها در عرصه عمل ،متناسب با استعدادها و توانمنديهاي
(شايستگي تخصصي رشته) :آگاه از دانش رشتهايـ توانا در تحقیق در آن رشته .در اينجا تسلط بر
دانش موضوعي(دستاوردهاي علمي) و توانمندي در بهكارگیري دانش روشي(روشهاي علمي)
مدنظر است7 .ـ شايستگیهاي معطوف به دانش تربیتي :آشنا با دانش تربیتي و توانا براي برنامهريزي
و اجراي برنامهدرسي .بهعبارتي ،كاربرد دانش تربیتي در موقعیتهاي متفاوت تربیتي موردتوجه قرار
گرفته است9 .ـ شايستگیهاي معطوف به عملتربیتي موضوعي :قادر به آموزش در رشته .اين
شايستگي ،حاصل درهمتنیدگي و ادراك تركیبي و بهكارگیري دانش موضوعي و دانش تربیتي در
موقعیتهاي تربیتي است1.ـ شايستگیهاي معطوف به دانش عمومي :اين شايستگي به برخورداري از
سواد ديني ،سواد زباني(ملي) ،حفظ سالمت و حفظ محیطزيست تأكید دارد .همچنین توانايي
تحلیل پديدههاي فرهنگيـسیاسي و توانايي استفاده از زبان بینالمللي مورد توجه است(موسيپور
و احمدي0931 ،؛ عطاران و همكاران.)0936 ،
دیدن(تشخيص) مسئله در موقعيت
استراليا :يكي از استانداردهاي بخش عملحرفهاي ،مديريت بر رفتارهاي چالشبرانگیز نام برده
شده است كه در آن ،معلم بايد دانشعملي خود را در ارتباط با مديريت بر رفتارهاي چالشبرانگیز
نشاندهد(مؤسسه استرالیايي تدريس و رهبري مدرسه.)7101 ،
اتکا به هوش تأملی بهعالوه هوش تجربی
اين شايستگي در اسناد بررسيشده برنامههاي درسي تربیتمعلم كشورهاي مورد مطالعه
مشاهده نشد.
دغدغه یادگيري مادامالعمر و مستمر
استراليا :به درگیرشدن معلم در يادگیري حرفهاي اشاره شده است كه بايد بهمنظور بهبود عمل
تدريس ،نقش خود را در شناسايي نیازهاي يادگیريحرفهاي و منابع مرتبط درك كند و در تداوم
يادگیري بكوشد(مؤسسه استرالیايي تدريس و رهبري مدرسه.)7101 ،
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انگلستان :در اين زمینه تنها به يك عبارت كوتاه بسنده شده است و توضیح بیشتري بهچشم
نميخورد :معلمان ،دانش و مهارتهاي خود را روزآمد نگه ميدارند(استانداردهاي معلمي ،وزارت
آموزش و پرورش انگلستان.)7100 ،
سنگاپور :تالش براي يادگیري و بهبود جزء ارزشهاي هويتي معلم نام برده شده است(مؤسسه
ملي آموزش و پرورش.)7101 ،
گرفتن ويژگیهاي محلي منجر ميشود ،از تعهد معلمان نسبت به يادگیري مستمر و مادامالعمر
حمايت ميكند(الوونن .)7102 ،معلمان داراي تحصیالت عالي هستند و دانشي كافي نسبت به
جديدترين پژوهشهاي انجامشده درباره يادگیري و تعلیموتربیت دارند(گاربه ،لفانتین ،شیل،
سالكونن و والتین.)7106 ،0
كانادا :توجه به يادگیري حرفهاي مداوم در برنامههاي تربیتمعلم مورد تأكید قرار گرفته است
و معلمان نسبت به عمل اثربخش و يادگیري دانشآموز تعهد دارند .اين عمل حرفهاي از طريق
تجربه ،پژوهش ،همكاري و دانش ،نمايان ميشود .معلمان تالش ميكنند دانش حرفهاي خود را
روزآمد كنند(كالج معلمان انتاريو .)7106 ،از سويي هم گفته شده است كه يادگیري مستمر معلمان
موجب رشد و تكامل حرفهاي آنان ميشود .تعهد به يادگیري مداوم ،يك اصل محوري براي
حرفهايگرايي معلم است .دانش حرفهاي و كارآمدي مربیان از طريق درگیرشدن در يادگیري
حرفهاي تقويت ميشود كه اين امر بهطور جدي با يادگیري دانشآموز مرتبط است .درگیرشدن در
فرصتهاي متعدد يادگیري ،عملحرفهاي معلمان را بهبود ميبخشد(چارچوب يادگیري حرفه اي
براي حرفه معلمي.)7106 ،7
هندوستان :يكي از نقشهاي معلمي ،يادگیري چگونگي ايجاد كار مولد و يك رسانه آموزشي
براي كسب دانش در موضوعات مختلف ،ارزشگذاري و يادگیري مهارتهاي متعدد است(چارچوب
برنامهدرسي ملي .)7111 ،بهعالوه ،برنامه درسي تربیتمعلم ،بايد فرصتهاي مناسب و اساسي را
براي دانشجو-معلمان براي توسعه و بهبود عادات و ظرفیت خوديادگیري فراهم آورد(چارچوب
برنامهدرسي ملي تربیت معلم.)7113 ،

1. Garbe, Lafontaine, Shiel, Sulkunen &Valtin
2. Professional Learning Framework for the Teaching Profession
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ایران :در اين مورد به برنامهريزي بهمنظور رشد و ساماندهي و تعالي مراتب هستيشناختي و
ارتقاي شايستگیهاي اعتقادي ،اخالقي ،حرفهاي و تخصصي اشاره شده است و ارتقاي خودبهخودي
سطح حرفهاي مربیان ،يكي از شايستگیهاي موردنظر در زيرنظام تربیتمعلم و تأمین منابعانساني
است(مباني نظري تحول بنیادين .)0931 ،همچنین از معلم بهعنوان يادگیرنده و پژوهشگر
آموزشيوپرورشي نام برده شده است(برنامهدرسي ملي.)0930،
انگلستان :در بخشي از سند استانداردهاي معلمي( )7100از ترويج ارزش پژوهشگري در حد
يك عبارتكوتاه سخن بهمیان آمده است و توضیح ديگري ندارد.
سنگاپور :پژوهندگي از ارزشهاي هويتي معلم معرفي شده است كه بهعنوان يك ويژگي اصلي
براي معلم قرن بیست و يكم قابلیت اجرايي دارد .بررسي و پژوهش مدرسه-محور در مدل پیوند
میان نظريه و عمل بهعنوان يك راهكار براي بهبود يادگیريها مشاهده ميشود .بهعالوه ،پژوهش
بهعنوان يكي از رويكردهاي اصلي آموزشي مطرح شده است كه در مواردي از عمل تدريس از
جمله تمرين مدرسهاي ،يادگیري مسئله-محور ،مطالعات موردي و يادگیري تركیبي بهكار گرفته
ميشود(مؤسسه ملي آموزش و پرورش.)7101 ،
فنالند :در متون بررسي شده ،معلم بهعنوان پژوهشگر معرفي شده است .از اين منظر برنامههاي
تربیتمعلم بر پژوهش-محوري تأكید دارند(سالبرگ .)7101 ،تلفیق نظريههاي آموزشي،
روششناسیهاي پژوهشي و تمرين ،نقشي مهم در برنامههاي تربیتمعلم دارند(سالبرگ.)7101 ،
يكي از ويژگیهايي كه معلمان فنالندي را از معلمان ساير كشورها متمايز ميكند ،انجام دادن
پژوهش در زمینه تربیتمعلم است .آنان روشهاي گوناگون پژوهشي را با شركت در سمینارها و
پروژههاي پژوهشي ياد ميگیرند و در مطالعاتتربیتي مورد استفاده قرار ميدهند .خلق دانش و
تفكر انتقادي و علمي بهعنوان هدف اصلي مطرح شده اند .انجام دادن پژوهش ،جزء مهمترين
توانمنديهايي است كه براي معلمان تدارك ديده شده تا به تفكر انتقادي ،تفكر مستقل ،سواد علمي
و پرسش از پديدهها و دانش نائل آيند(نییِمي  .)7101 ،معلمان بايد صالحیتها و شايستگیهاي عملي
خود را بهعنوان يك پژوهشگر بهبود ببخشند و اقدامهاي آموزشي و تربیتي را تحلیلگرانه و نقادانه
با يكديگر بهكار گیرند(گاربه و همكاران.)7106 ،
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كرهجنوبی :بنیاد پیشبرد علوم و خالقیت كره ،0كنفرانس ساالنه  STEAMرا براي تسهیل
پژوهش عملي يا كاربردي(اقدامپژوهي) از طريق آموزش ضمن خدمت معلمان و ترويج همكاري
جامعه پژوهشي معلمان در نظر گرفته است(جو و همكاران .)7106 ،از آنجا كه اقدامپژوهشي از
راهحلهاي مناسب علمي براي مسائل كالس درس در تولید دانش محلي است ،ميتواند با اين
شايستگي همخواني داشته باشد.
است(مهدويهزاوه و همكاران .)0931 ،از اين منظر همراهبودن معلم با دانش و پژوهش جديد و
تأمل بر چگونگي تجربه تدريس مورد تأكید است(يانگ و همكاران.)7101 ،
هندوستان :يكي از معیارهايي كه براي ارزشیابي معلم در نظر گرفته شده ،معلم بهعنوان
پژوهشگر است كه در توضیح آن ،از اين موارد سخن به میان آمده است :فرصتهايي براي يادگیري
از سوابق مشاهده ،تحلیل مشاهدات و تفسیر واقعیت در چارچوبهاي نظري و تجربي از طريق
پروژههاي تحقیقاتي مبتني بر كالس درس ،مهارتهاي متعدد عمل متأمالنه ،تجزيهوتحلیل كتابهاي
درسي و مواد جايگزين ،تجزيهوتحلیل خطاهاي يادگیرندگان و مشاهده سبكهاي يادگیري و
استراتژيهاي آنها(چارچوب برنامهدرسي ملي تربیت معلم .)7113 ،بهنظر ميرسد توجه به اين امور
بتواند معلم را در تولید دانش مربوط به كالس و موقعیتهاي آموزشي ياري كند.
ایران :از معلمپژوهنده بر اساس دخل و تصرفهاي وي در ارتباط با بخش تجويزي يا الزامي
برنامه درسي ياد شده تا بتواند به ارتقاي كیفیت آموزش و يادگیري كمك كند(مباني نظري تحول
بنیادين .)0931 ،يادگیرنده بودن و پژوهشگر آموزشي و پرورشي نیز ويژگي ديگري است كه در
اسناد و متون ،قابل مشاهده است(برنامهدرسي ملي .)0930،توانايي بهكارگیري روشهاي پژوهش
تربیتي در حل مسائل خرد موقعیتهاي تربیتي(اقدامپژوهي) نیز شايستگي ديگري است كه مورد
توجه قرار گرفته است(موسيپور و احمدي.)0931،
انعطافپذیري و سياليت در اهداف یادگيري دانشآموزان
انگلستان :معلمان بايد انتظارات زيادي را براي هر دانشآموز تعیین كنند .آنها بايد كار
انعطافپذيري را براي دانشآموزاني كه میزان پیشرفت آنها بهطور قابل توجهي باالتر از حد انتظار

)1. Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity (KOFAC
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است ،برنامهريزي كنند .معلمان حتي بايد براي دانشآموزاني كه سطوح پايیني از موفقیتهاي قبلي را
دارند يا از زمینههاي محروم اجتماع آمدهاند ،برنامهريزي كنند(برنامه درسي ملي انگلستان.)7101 ،0
ایران :در بحث تمركززدايي و آزادسازي برنامه درسي به دخل و تصرفهاي قصد نشده ،اراده
نشده يا سیاستگذاري نشده ،اشاره شده است(مباني نظري تحول بنیادين )0931 ،كه بهگونهاي به
انعطافپذيري معلم در برنامه درسي بهمنظور كیفیتبخشي به آموزش و يادگیري ميپردازد.
طیبه ،بايد دانشجو-معلم كسب كند(موسيپور و احمدي.)0931،
كمك به ایجاد یادگيري لذتبخش
اين شايستگي در اسناد بررسيشده برنامههايدرسي تربیتمعلم كشورهاي مورد مطالعه مشاهده
نشد.
التزام به استفاده از روشها یا اشکال گوناگون ارائه در آموزش
استراليا :طراحي و اجراي تدريس و يادگیري اثربخش يكي ديگر از استانداردهاي مورد نظر در
حرفه تدريس است .معلم بايد طیفي از راهبردهاي تدريس را در نظر بگیرد .بهعالوه در انتخاب و
استفاده از منابع ،شناخت خود را درباره طیفي از منابع شامل فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا)
كه دانشآموزان را در يادگیري درگیر ميكند ،نشان دهد .به عبارت ديگر ،الزم است معلم ،ابزارهاي
گوناگون را براي ارائه تدريس اثربخش بهكار گیرد(مؤسسه استرالیايي تدريس و رهبري مدرسه،
.)7101
انگلستان :تطبیق تدريس براي پاسخ به نقاط قوت و نیازهاي همه دانشآموزان يكي از
استانداردهاي مورد توجه حرفه معلمي است .در اين بخش به تفاوتهاي فردي و رويكردهاي
تدريس مؤثر توجه شده و درك درست از موانع يادگیري دانشآموزان و يافتن بهترين راه غلبه بر
آنها بدون توضیحات بیشتر مورد تأكید بوده است(استانداردهاي معلمي ،وزارت آموزش و پرورش
انگلستان.)7100 ،
سنگاپور :برخورداري از مهارتهاي نرمافزاري و تسهیلي يكي از ويژگیهاي معلمي در نظر
گرفته شده است .همچنین يكي از رويكردهاي اصلي تعلیموتربیتي ،فن مدلسازي نام گرفته است
كه در آن ،معلم در برخي از اشكال و روشهاي تدريس درگیر ميشود از جمله
میكروتیچینگ(بازبیني و تحلیل تدريس) ،يادگیري تركیبي ،ايفاي نقش .استفاده از كار گروهي،
1. The national curriculum in England
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تمرين مدرسهاي ،مطالعات موردي و يادگیري تركیبي در زمره انواع روشهاي تدريس بهشمار
ميآيند(مؤسسه ملي آموزش و پرورش.)7101 ،
فنالند :معلمان از طريق مهارتهاي تفكر تعلیموتربیتي ،فرايند تدريس را مطابق با دانش و عمل
تربیتي معاصر ساماندهي ميكنند(سالبرگ )7101 ،و يادگیري مشاركتي ،يادگیري مسئله-محور،
تمرين تأملي و آموزش كامپیوتر را در دانشگاه فراميگیرند(سالبرگ .)7101 ،يافتههاي پژوهشي
منبع) .آزادي در اجراي روشهاي تدريس ،انتخاب روشهاي مناسب آموزشي و آموزش به شیوهاي
مؤثر و كارآمد در زمره شايستگیهاي معلمان است(نییِمي 7101 ،؛ گاربه و همكاران.)7106 ،
كانادا :معلمان بسیار شايسته ،طیفي وسیع از شیوههاي گوناگون را براي اهداف تدريس اعمال
ميكنند و با تنوع يادگیرنده و تغییر اجبارهاي محیطي منطبق ميشوند .بهعالوه ،فرايند
ياددهي -يادگیري در مدارس در زمینه ،تركیب و نیازها متنوع است(گامبیر و همكاران.)7112 ،
همه برنامههاي تربیت معلم شامل يك تجربه میداني به نام تمرين عملي است كه در آن ،معلمان
متقاضي ،در نظارت و ارزشیابي تدريس در كالسهاي درس درگیر ميشوند و تحت هدايت و
جهتدهیهاي معلمان میزبان واجد شرايط(مجرب) قرار ميگیرند(همان منبع) .در عمل حرفهاي،
معلمان از علم تعلیموتربیت ،سنجش و ارزشیابي ،منابع و فناوري در برنامهريزي براي پاسخگويي
به نیازهاي فردي دانشآموزان و جوامع يادگیري بهطور مناسب استفاده ميكنند .آنان عمل حرفهاي
خود را از طريق بررسي ،گفت وگو و تأمل مداوم مورد بازنگري و بازسازي قرار ميدهند(كالج
معلمان انتاريو ،بيتا).
كرهجنوبی :تدريس عملي ،بخشي مهم از برنامهدرسي در فرايند آمادهسازي معلم است .معلمان
در برنامههاي تدريس عملي شركت ميكنند كه طي چندين سال تحصیلي به طور تكراري ارائه
ميشوند .اين برنامهها شامل فعالیتهاي متنوعي هستند مانند مشاهده ،مشاركت ،تدريس كالسي ،كار
مديريتي عملي و (...اينگرسول.)7112 ،0
مالزي :استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در تدريس ،يادگیري و مديريت ،كیفیت نظام
آموزشي را بهبود بخشیده است .همچنین از تسلط بر فناوري اطالعات و ارتباطات ،منابع آموزشي
و رسانهها در اجراي برنامه درسي ،راهبردهاي مؤثر براي خلق محیط يادگیري مناسب ،رويكردهاي
گوناگون در روشها و فنون متنوع ،مهارتهاي فناورياطالعات و مهارتهاي آسانسازي آموزش سخن
1. Ingersoll
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بهمیان آمده است(مهدويهزاوه و همكاران .)0931 ،معلمان به استفاده از روشهاي صحیح
تعلیموتربیتي براي درگیر كردن دانشآموزان در يادگیريهايشان ميپردازند تا بر اساس تفاوت
توانمنديهاي آنان ،درس ،جالبتر شود .گفته شده كه راهبردهاي متنوع و فنون مربوط به دانش
تعلیموتربیتي در عمل ،مورد حمايت قرار ميگیرند(گو و همكاران.)7107 ،
هندوستان :به تجارب يادگیري مشاركتي مانند ايفاي نقش ،انواع پروژهها ،بحث و گفتوگو،
براي دانشجو-معلمان بهمنظور مشاهده ،مستندسازي ،تجزيهوتحلیل و تفسیر ،نمايش ،هنر،
داستانگويي و بررسیهاي تأملي فراهم ميآورد(چارچوب برنامهدرسي ملي تربیت معلم.)7113 ،
ایران :از دانش روش كار سخن بهمیان آمده(مباني نظري تحول بنیادين ،)0931 ،اما توضیح
بیشتري مبني بر چگونگي و انواع آن مشاهده نشد.
التزام به سنجش آموختههاي دانشآموزان با روشهاي غير كمی(خبرگی)
استراليا :به استفاده از انواع سنجش ،دادن بازخورد و گزارش درباره يادگیري دانشآموزان
اشاره شده است .از بازخورد مناسب و بهموقع در زمینۀ يادگیريهاي دانشآموزان ،توانايي تفسیر
دادههاي سنجش يادگیريهاي دانشآموزان و اصالح عمل تدريس نیز سخن بهمیان آمده است
(مؤسسه استرالیايي تدريس و رهبري مدرسه.)7101 ،
انگلستان :استفاده دقیق و فراوان از سنجش يكي از استانداردهاي حرفه معلمي در اين كشور
است .ذيل اين استاندارد به مواردي اشاره شده كه نشاندهنده توجه به اين موضوع است :درك
چگونگي سنجش موضوعات ،استفاده از انواع سنجشهاي تكويني و پاياني بهمنظور اطمینان از میزان
پیشرفتهاي دانشآموزان ،استفاده از دادههاي مربوط براي برنامهريزيهاي بعدي ،بازخورد منظم به
دانشآموزان بهصورت شفاهي و نشانهگذاري دقیق و تشويق دانشآموزان به پاسخگويي به
بازخوردها(استانداردهاي معلمي ،وزارت آموزش و پرورش انگلستان.)7100 ،
سنگاپور :چارچوب ارائهشده براي سنجش آموختههاي دانش آموزان ،نشان از توجه به اين
موضوع دارد .از طريق مؤلفههاي اين چارچوب ،معلمان ،داراي سواد سنجش سطح باال ميشوند و
ميتوانند بهترين شیوهها را در كالس درس بهكار گیرند تا بهطور اثربخش به سنجش دانشآموزان
بپردازند :طراحي تكالیف سنجش مناسب ،برنامهريزي سنجش بهعنوان بخشي از فرايند
ياددهي-يادگیري اثربخش ،درك اهداف و معیارهاي سنجش ،توسعه ظرفیت خودسنجي بهسمت
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تأمل و خوديادگیري ،بازخورد براي كمك به بهبود يادگیرندگان ،اجرا ،نمره و تفسیر اثربخش،
تشخیص هدف و رويههاي اخالقي(مؤسسه ملي آموزش و پرورش.)7101 ،
فنالند :معلمان در اجراي روشهاي سنجش و ارزشیابي از آزادي بسیار برخوردارند(نییِمي،
 .)7101در نتیجه ميتوانند روشهاي گوناگون سنجش را به اقتضاي شرايط در كالس درس
بهكارگیرند .همچنین ،سنجش قوتها و ضعفهاي هر يك از دانشآموزان به عهده معلمان است
كانادا :در عمل حرفهاي بهطور گذرا به سنجش و ارزشیابي براي استفاده در كالس درس اشاره
شده است(كالج معلمان انتاريو ،بيتا).
مالزي :يكي از ويژگیهاي معلمان در تدريس ،مهارتهاي سنجش و ارزشیابي نام برده شده و
جزء شايستگیهايي است كه آنان بايد كسب كنند(مهدويهزاوه و همكاران .)0931 ،سنجش كالس
درس ،طرحي براي درك نیازهاي دانشآموز در يادگیري ،هدايت معلم در امر آموزش و
منعكسكننده نقاط قوت و ضعف روند تدريس و يادگیري است(وراتراج ،كانسان عبداهلل و
اسماعیل.)7101 ،0
هندوستان :نگاه به ارزشیابي به منزلۀ يك فرايند تربیتي مداوم ،يك ويژگي مورد نظر در
برنامههاي تربیت معلم است (چارچوب برنامهدرسي ملي تربیت معلم .)7113 ،نقشهاي مهم هر
معلم در سنجش پیشرفتهاي كودكان به لحاظ رشد روانشناختي و معیارهاي ارائهشده در برنامه
درسي ،مشخص و گفته شده است كه آزمون بايد نهفقط اطالعات ،بلكه سطح باالتري از اهداف
يادگیري را پوشش دهد و معلمان بايد نقش ارزشیابي را در ايجاد انگیزه براي يادگیري كودكان
تشخیصدهند(همان منبع) .معلم نیز بايد در كالس درس به اين موارد وفادار بماند :شاخصهاي
كیفي كه به نمره منجر ميشوند ،مشخص شوند از جمله مشاهده يادگیرندگان در شرايط خاص:
تعداد ساعات مشاهده ،روش استفادهشده ،يادداشتهاي مفصل ،فرمتهاي ثبت و ضبط ،كدگذاري
دادهها ،گزارش ،تجزيهوتحلیل و تفسیر .همچنین برخي از موارد ديگر عبارت اند از نوشتن و
نگهداري گزارش :يادداشتها و دادههاي كیفي؛ تمرينهاي مدرسهاي در ارتباط با يادگیرنده :انتخاب
فعالیتها ،مواد ،تحوالت كالس درس ،تعامل با كودكان ،تأمل در مسائل مربوط به يادگیري
دانشآموزان ،توضیحات ،خالقیت ،نظموانضباط ،تأثیرات مختلف محتوا .لذا نگاه به سنجش به
منزلۀ كمك به يادگیري و نهصرفاً بهعنوان يك شاخص يادگیري معرفي شده است .براي ارزيابي
1. Varatharaj, Kanesan Abdullah & Ismail
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پارامترهاي ذكر شده در باال ،از ابزار مناسب براي يادگیري كمي و كیفي استفاده ميشود كه عبارت
اند از :برنامههاي مشاهده و سوابق ،نمونبرگها (چكلیستها) ،سنجش نمونهكارها ،0مطالعهموردي،
گزارش پروژه ،مشاركت در كارگاهها ،سمینارها ،بحثها ،پرسشنامه باز-پاسخ و مصاحبهها ،آزمونهاي
شفاهي و كتبي ،سوابق انباشتهشده ،نیمرخها و نیز فرمهاي خودارزيابي .بر اساس موارد مطرحشده
بهنظر ميرسد ،معلم بايد معیارهاي سنجش كیفي را در كالس درس مورد توجه قرار دهد
ایران :بازخورد دادن بهمنظور بسط و توسعه ظرفیتهاي وجودي و كسب شايستگیها و دستیابي
به حیات طیبه متربیان ،يكي از وظايفي است كه براي زيرنظام تربیت معلم در اسناد مورد بررسي
مشاهده ميشود(مباني نظري تحول بنیادين .)0931 ،اين در حالي است كه از نحوه بازخورد دادن و
كم و كیف آن مطلبي به چشم نميخورد .بهعالوه ،مسئولیت ارزشیابي برنامههاي درسي و تربیتي
در سطح كالس يكي از تكالیف معلم در نظر گرفته شده است(برنامهدرسي ملي.)0930،
پاسخ به سؤال دوم ـ چه شباهتها و تفاوتهایی در برنامهدرسی تربيتمعلم كشورهاي موردمطالعه از
منظر زیباییشناسانه و بر اساس شایستگيهاي معلمی وجود دارد؟

بر اساس منابع بررسيشده ،پاسخ به سؤال میزان حضور يا عدم حضور شايستگیهاي مورد نظر
حرفه معلمي در برنامههاي تربیتمعلم كشورهاي مورد مطالعه ،میزان استفاده از رويكرد
زيباييشناسانه را تعیین ميكند .بهعبارت ديگر مشخص ميشود كه از نظر كیفي و كمي(تعداد)،
حضور شايستگیهاي حرفه معلمي در برنامههاي درسي تربیتمعلم كشورها چگونه بوده است .لذا
تعداد حضور شايستگیها و نوع برخورد برنامههاي درسي تربیتمعلم كشورهاي مورد مطالعه با
شايستگیها اساس شباهتها و تفاوتها را تشكیل ميدهند .برخي از كشورها شايستگیهاي معلمي را در
برنامههاي خود در حد يك اشاره ،عبارت يا مضموني كوتاه مشخص كرده و حتي در برخي از
موارد به چند جمله كلیدي بسنده نمودهاند و برخي ديگر از كشورها براي شايستگیهاي
حرفهتدريس ،توضیحاتي مفصلتر ارائه كردهاند .جدول شماره  0بهطور اجمال شباهتها و تفاوتهاي
حضور شايستگیها را نشان ميدهد.

1. Portfolio Assessment
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جدول  :1بررسی شایستگيهاي سيزدهگانه در برنامههاي درسی تربيتمعلم كشورهاي مورد مطالعه
شایستگيهاي
سيزدهگانه

كشورها
استراليا

انگلستان

سنگاپور




ت.ن.



تأمل و تفکر

فنالند

كانادا

كره


ت.ن.








ت.ن.




ت.ن.


ت.ن.







دانشآموزان
نسبت معلم با دانش


ت.ن.

تشخيص مسئله در


ت.ن.

موقعيت


ت.ن.


ت.ن.


ت.ن.






ت.ن.







اتکا به هوش تأملی
عالوهبر هوش تجربی
دغدغه یادگيري
مادامالعمر و مستمر


ت.ن.

توليد دانش حرفهاي


ت.ن.


ت.ن.


ت.ن.


ت.ن.










ت.ن.




ت.ن.




ت.ن.



انعطافپذیري در

 ت.ن.

اهداف یادگيري
دانشآموزان
كمك به ایجاد تجربه
یادگيري لذتبخش
استفاده از روشها یا



اشکال گوناگون در


ت.ن.






ت.ن.








ت.ن.

آموزش
سنجش آموختههاي








ت.ن.


ت.ن.

1

1

1

دانشآموزان
جمع
ت.ن :.داراي توضیحات ناكافي

1

1


ت.ن.
1

1




ت.ن.

1

1
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ت.ن.


ت.ن.

خالق بودن

نظري و عملی


ت.ن.


ت.ن.


ت.ن.

تخيلورزي

دانش نسبت به پيشينه

مالزي

هندوستان

ایران
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الف) شباهتها
بررسیهاي انجام شده نشان ميدهند كه همه كشورهاي مورد مطالعه دو شايستگي «نسبت ويژه
ديالكتیكي دانش نظري و عملي» و «التزام به استفاده از روشها يا اشكال گوناگون در آموزش» را
بهگونهاي مد نظر قرار دادهاند حتي كوتاه و در حد اشاره .همچنین هیچ يك از كشورهاي مورد
مطالعه به دو شايستگي «اتكا به هوش تأملي عالوهبر هوش تجربي» و «كمك به ايجاد تجربه
معلمان از طريق استانداردها ،الگوها و چارچوبهاي مشخص و مدوني تعیینشدهاند كه پیروي از
آنها به مثابه تعهد و التزام مورد توجه قرار گرفته است ،مانند استرالیا ،انگلستان ،سنگاپور ،كانادا و
هندوستان .برنامههاي درسي تربیتمعلم ساير كشورها توصیفهايي از ويژگیهاي حرفه معلمي دارند
كه از طريق متون و اسناد بررسيشده ،قابل استخراج بودهاند.
ب) تفاوتها
با استناد به بررسیهاي انجامشده در اسناد و منابع مربوط به برنامههاي درسي تربیتمعلم ،برخي
از كشورهاي مورد مطالعه به تعداد كمتر و برخي ديگر به تعداد بیشتري از شايستگیها پرداختهاند:
كره جنوبي به چهار مورد ،كانادا به شش مورد ،استرالیا و فنالند به هفت مورد ،انگلستان ،سنگاپور،
مالزي ،هندوستان و ايران به هشت مورد .بهعالوه ،شايستگیهاي حرفه تدريس در برخي از
برنامههاي موردمطالعه توضیحاتي روشن و مناسب دارند و برخي ديگر بهشكلي گذرا و در حد
عبارتي كوتاه مورد توجه قرار گرفتهاند .همانگونه كه جدول شماره  0نشان ميدهد ،بر اساس
توضیحات سؤال اول پژوهش ،در برنامهدرسي تربیتمعلم ايران ،هفت مورد از شايستگیها داراي
توضیحات ناكافي هستند كه نسبت به ساير كشورها بیشترين تعداد بهشمار ميآيند .در میان
شايستگیهاي ارائهشده در برنامههاي درسي تربیتمعلم كشورهاي موردمطالعه ،شفافترين
توضیحات مربوط بودند به تفكر و تأمل :سنگاپور؛ خالقبودن :كره جنوبي؛ اتكا به دانش مربوط به
پیشینه دانشآموزان :استرالیا ،انگلستان ،مالزي و هندوستان؛ نسبت ويژه ديالكتیكي میان دانش نظري
و عملي :سنگاپور ،فنالند ،كانادا ،هندوستان و ايران؛ دغدغه يادگیري مادامالعمر و مستمر :كانادا؛
تولید دانش حرفهاي :سنگاپور ،فنالند؛ التزام به استفاده از روشها يا اشكال گوناگون ارائه در
آموزش :فنالند ،كانادا ،مالزي و هندوستان؛ التزام به سنجش آموختههاي دانشآموزان با روشهاي
غیر كمي(خبرگي) :سنگاپور و هندوستان .توضیحات با شفافیت كمتر در زمینۀ شايستگیها نیز
مربوط بودند به تفكر و تأمل :انگلستان ،كانادا و ايران؛ خالقبودن :سنگاپور ،فنالند و هندوستان؛
اتكا به دانش مربوط به پیشینه دانشآموزان :كانادا و ايران؛ نسبت ويژه ديالكتیكي میان دانش نظري
و عملي :استرالیا؛ دغدغه يادگیري مادامالعمر و مستمر :سنگاپور؛ تولید دانشحرفهاي :انگلستان؛
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انعطافپذيري و سیالیت در اهداف يادگیري دانشآموزان :ايران؛ التزام به استفاده از روشها يا اشكال
گوناگون در آموزش :ايران؛ التزام به سنجش آموختههاي دانشآموزان با روشهاي غیركمي(خبرگي):
كانادا و ايران.
نتيجهگيري
در نظامهاي آموزشي ،معلمان همواره بهعنوان مهمترين عامل تأثیرگذار در كسب تجارب
يادگیري دانشآموزان بهشمار ميآيند ،بنابراين سرمايهگذاري در تربیت معلم و غنيسازي
نظامآموزشي توجه خود را به صالحیتها و شايستگیهاي معلم معطوف نمايد ،اثربخشي بیشتري را
در كارنامه دستاوردهاي خود خواهد داشت .بهزعم ديباييصابر ،عباسي ،فتحيواجارگاه و
صفاييموحد( )0931بقا و كارآمدي نظامهاي آموزشي به دانش و تخصصهاي متنوع ،توانايیها و
مهارتهاي منابع انساني بهويژه معلمان آنها بستگي دارد .هر چه معلمان از آمادگي ،شايستگي و
توانمندي بیشتري برخوردار باشند ،سهم بیشتري در ارتقاي سطح كارايي نظامهاي آموزشي خواهند
داشت .نتايج پژوهش ايشان نشان داد كه در اسناد باالدستي آموزش و پرورش ايران در مجموع 67
مرتبه به مؤلفههاي مرتبط با شايستگي حرفهاي معلمان ،توجه شده است .يافتههاي پژوهشي كه
كريمي( )0922با عنوان مطالعه صالحیتهاي حرفهاي معلمان دوره ابتدايي انجام داده ،نشاندادهاند
كه معلمان دوره ابتدايي از نظر صالحیتهاي آموزشي ،علمي ،رفتاري ،شخصیتي ،اجتماعي ،فكري،
مديريتي ،عملكردي ،اخالقي ،حرفهاي ،يادگیري مادامالعمر و فناوري از وضعیت مطلوبي برخوردار
نیستند و صالحیت آنان در مؤلفههاي فناوري ،يادگیري مادامالعمر ،حرفهاي ،عملكردي ،فكري و
تدريس از سطح متوسط كمتر است .يافتههاي پژوهش ماليينژاد( )0930نشانميدهند كه عملكرد
دانشآموزان با عملكرد مراكز تربیتمعلم ،رابطه مثبت و معناداري دارد .لذا بسیاري از
صاحبنظران ،افزايش كیفیت تدريس معلم را بهعنوان هدف كلي مراكز تربیتمعلم مطرح كردهاند.
در پژوهش حاضر ،رويكرد زيباشناسانه از طريق شايستگیهاي معلمي مدنظر قرار گرفتهاست.
بهعبارت ديگر  ،معلم هر چه بیشتر در فرايند تدريس و يادگیري به ظرايف ،دقايق و جوانب كار
خود توجه كند و در عمل ،آنها را بهكار گیرد ،رويكرد زيباييشناسانهتري را در تدريس اتخاذكرده
است .يافتههاي پژوهش نشان دادهاند كه در برنامههاي درسي تربیتمعلم كشورهاي موردمطالعه به
برخي از شايستگیهاي موردنظر حرفه معلمي پرداختهاند ،اما در بسیاري از موارد توضیحات كافي و
وافي به مقصود نداشته و لذا كمتر رويكرد زيباييشناسانه را به اجرا درآوردهاند .ايران نیز از اين
قاعده مستثني نیست و در برنامههايدرسي تربیتمعلم خود به رويكرد زيباييشناسانه
نپرداختهاست.
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برنامهدرسي تربیتمعلم فكور .فصلنامه مطالعات برنامهدرسي91 ،)9( 0 ،ـ.66
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