رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،02زمستان  ،9318ص 7 -91
ISSN: 2476-3675

http://www.RassJournal.ir

زهرا قنبرپور
گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،واحد تهران مرکزي ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
زهرا قنبرپور

چکيده
در راهبرد  31سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،توسعه شایستگی ها و توانمندي هاي حرفه
اي ،تخصصی و اخالقی فرهنگیان در راستاي تحقق اهدافی همچون برقراري نظام اثربخش و
کارآمد مدیریت منابع انسانی … مورد توجه قرار گرفته است .همچنین اهدف عملیاتی ،راهکار
ها ناظر به ایجاد نظام ارزیابی صالحیت معلمان شامل شایستگی هاي حرفه اي متناسب با مبانی
و اهداف سند تحول راهبردي می باشد .این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش زمینه
اي است .جامعه این تحقیق را گروه معلمان تشکیل می دهند که عبارتند از :کلیه معلمان مقطع
ابتدایی منطقه ،5شهر تهران که در سال تحصیلی  97-98مشغول به تدریس هستند که 505
نفر برآورد شد ه است .در نتیجه عنوان شد که دانش،مهارت و نگرش در خصوص شایستگی حرفه
اي ضروري است و گروه معلمان اتفاق نظر بر وجود این شایستگی ها در هر  1حیطه (دانش و
نگرش و مهارت) شایستگی حرفه اي داشتند.

واژگان کليدي :سند تحول بنیادین ،آموزش و پرورش ،شایستگی معلمان.
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آموزش و پرورش کشور

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال پنجم)

بررسی شاخص هاي شایستگی حرفه اي معلمان در سند تحول بنيادین
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مقدمه
سند تحول بنیادین به نوعی به عنوان قانون اساسی نظام آموزش و پرورش ایران است .در مقدمه سند تحول بنیادین آمده است:
تحقق ارزش ها و آرمانهاي متعالی انقالب اسالمی مستلزم تالش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگی ،علمی ،اجتماعی ،اقتصادي است .احراز
عرصه آموزش و پرورش از مهم ترین زیر ساخت هاي تعالی پیشرفت همه جانبه کشور و ابزار جدي براي ارتقاي سرمایه انسانی شایسته کشور
در عرصه هاي مختلف است .تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشه راهی است که درآن طی مسیر منابع و امکانات الزم ،تقسیم کار در سطح
ملی و الزامات در این مسیر به صورت شفاف و دقیق مشخص شده است .در تهیه سند ملی تحول بنیادین کوشش شده است تا با الهام گیري
از اسناد باال دستی و بهره گیري از ارزشهاي بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردي نظام جمهوري اسالمی ایران ،چشم انداز و اهداف آموزش
و پرورش در افق  3101هجري شمسی تبیین شود]3[ .
نظریه شایستگی ها تحولی جدید در فهم رابطه عقل و عواطف و احساس ها است که در سند تحول مورد توجه واقع شده است.
شناخت شایستگی هاي حرفه اي و تشخیص این شایستگی ها( حرفه اي؛تخصصی،اخالقی) به عنوان شایستگی هاي شناختی در سند
راهبردي تعریف شده است .شایستگی هایی نظیر درون فردي که ویژگی هایی مانند خود شکوفایی،استقالل و خود آگاهی را شامل می شود.
وبین فردي که شایستگی هایی مانند مسؤلیت اجتماعی را در بر می گیرد،سازش پذیري که ویژگی هایی از قبیل حل مسئله و واقعیت آزمایی
را شامل می شود،نگرش در خصوص شایستگی اخالقی که کنترل تکانش و تحمل روانی را در بر می گیردو نیزخلق کلی که شامل شادمانی و
خوش بینی است» []5
از آنجا که بین تعلیم و شایستگی هاي معلم یك ارتباط قوي نهفته است رشد در هر دو این بخش ها متقابالً کیفیت تعلیم و شایستگی
هارا توسعه می دهد و خط اصلی شایستگی هاي معلم ،کیفیت عملکرد او در هنگام برخورد با یاد گیرنده است که بطور غیر مستقیم کیفیت
عملکرد اجتماع دانش آموزان تاثیر می گذارد .معلم باید جواب گوي تغییرات جامعه باشد و امروز او نه تنها براي تدریس بلکه براي فهم دانش
آموزانش و درك والدین آنها باید آماده باشد]1[ .
در کشوراسالمی ایران علیرغم توجه به تربیت اخالقی در نظام مدارس شواهد حاکی از آن است که به دلیل تحوالت سیاسی و
اجتماعی در قرون اخیر و به هم خوردن ترکیب اقشار جامعه نظامهاي اخالقی سنتی کارایی گذشته خود را از دست داده اند و بیش از هر
زمان دیگر به بررسی نظري در حوزه این شایستگی ها نیازهست.

بيان مساله
سند تحول بنیادین یك سند مترقی است که چشم انداز وافق نظام آموزشی را بسیار روشن وامیدوارکننده می نماید.اما آنچه در این
برهه اهمیت دارد ونیاز به توجه بیشتر دارد چگونگی اجراي این شاخصهاي سند تحول در معلمان و فرایند یاددهی-یادگیري می باشد که اگر
اهمیت آن بیشتر از خود سند نباشد کمتر نیست .با توجه به اهمیت شایستگی هاي معلمان در جامعه امروز و بررسی آن در سند تحول
بنیادین و بررسی تحقیقات گذشته خألیی در موضوع تربیت در سند تحول بنیادین را نشان می دهد و کم بودن پژوهش هایی در این زمینه
است]1[،
شاخص هاي شایستگی هاي حرفه اي نیز سال ها مورد توجه دانشمندان و فالسفه اسالمی و غربی قرار گرفته ،بنابراین باید مولفه
هاي شایستگی حرفه اي مورد توجه قرار بگیرد زیرا شایستگی در مدیریت منابع انسانی رویکرد جدیدي با توجه به روند تکوین و تحول هویت
داشته است ]1[ .منظور از شایستگی حرفه اي مجموعهاي ترکیبی از صفات ،آمادگی،انگیزه،توانمنديها ي اجرا و آزمایش و مهارتهاي فردي
و جمعی براي به کارگیري هاي روش هاي فعال و خالقانه به ذهن دانش آموزان است .متاسفانه مدیریت نا مناسب کالس درس ،نبودن تعامل
و ارتباط عاطفی بین معلم و دانش آموز از موانع اجراي شایستگی حرفه اي معلمان می باشد]5[ .
آشنایی با دانش ،مهارت و نگرش درمورد شایستگی حرفه اي براي معلمان به این معنی است که معلمان با مجموعهاي از رفتارها
آگاه بشوند و نیز در شیوه تدریس و تعامل با دانش آموزان به کار ببرند وترکیب پیچیده و واحدي از دانش ،مهارت ،تواناییها و انگیزهها را
منعکس کنند و با عملکرد در یك نقش خاص مرتبط است،آشنا شوندو جز نگرش و باورهایشان گردد ..براي مثال ،شایستگی گوشدادن که
معموالً در مدلهاي شایستگی وجود دارد ،شامل رفتارهایی از قبیل تماس چشمی ،تکاندادن سر ،تصدیق شفاهی ،تعبیر صحیح و… است.
اینکه یك معلم چطور شایستگی گوشدادن را به طور مناسب به کار ببرد ،به دانش دربارة گوشدادن ،توانایی درك شنیدهها ،مهارت دربارة
رفتارهاي گوشدادن و نهایتاً انگیزه براي گوشکردن وابسته است .
از دیدگاه صادقی()3197اگر به نحوه جذب معلمان بنگرید و مقایسه کنید،شایستگی هاي تخصصی و اخالقی تا حدودي رعایت می
شود که قابل تحسین است اما آنچه که به ارتباطات انسانی مربوط می ش ود ناظر است به ویژگیهاي روان شناختی و چند فرهنگی که در مقوله
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شایستگی هاي حرفه اي خال آن با توجه به مسائل پیش آمده،تا حدود زیادي احساس می شود.لذا ویژگی هاي شایستگی حرفه اي در گزینش
و استخدام معلمان کمرنگ است .ولی نظام جذب معلمان در ایران توجه خود را بر یك شایستگی دیگر متمرکز کرده است و آن مصاحبه ها
با داوطلبان معلمی با تمرکز بر سئوال هاي مذهبی است.با توجه به وجودنظام مذهبی مستقر،شاید وجود این نوع تستها هم الزم می باشد.اما
سئوالی که مطرح می شود این است که مثال نماز میت چند رکعت است؟چند بار به نماز جمعه رفته اید؟به چه کسی راي داده اید؟نظرتان در
مورد شخص سیاسی چیست؟البته این سوالها با توجه به فلسفه اسالمی حاکم بر کشور جمهوري اسالمی ایران ضروري است اما کافی نیست
چون سوالها نمی تواند معرف شایستگی هاي حرفه اي معلمان باشد.اینجاست که لزوم چرخشی اساسی و تعیین و ارائه(گواهی هاي
صالحیتهاي حرفه اي معلمان)و استقرار سازو کاري براي (ایجاد نظام صنفی معلمان)براي سنجش میزان شایستگی هاي معلمان بیش از بیش
ضروري به نظر می رسد تا شاید کمتر با حوادث هاي نامطلوب رودررو شد]6[.
سوال پژوهشگر در این پژوهش  :شاخص هاي شایستگی حرفه اي معلمان مقطع ابتدایی در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش از
دیدگاه معلمان منطقه  5تهران چیست؟

روش تحقيق
این پژوهش از نوع کاربردي و روش انجام گرفتن آن زمینهاي 3است زیرا هدف محقق توجه به آن نکات و عوامل مهم و یا با معنی
است که به صورتی در شناخت دانش ،مهارت و نگرش مورد خاص (شایستگی حرفه اي) موثر است و محقق را قادر خواهد ساخت تا به مطالعه
و بررسی دقیق و عمیقی از متغیرهاي شایستگی حرفه اي  ،به این دانش ،مهارت و نگرش دست یابد و این هدف با هدف روش تحقیق زمینه
اي تناسب دارد]7[ .بنابراین ابتدا اطالعات در زمینه مؤلفه هاي شایستگی حرفه اي از طریق فیش برداري جمع آوري می شود و سپس به
بررسی دیدگاههاي پاسخدهندگان در مورد دانش ،مهارت و نگرش جمع آوري شده بر اساس شایستگی ها که یك معلمان دارا باشد میپردازد.

یافته هاي پژوهش
گستره شایستگی حرفه اي و پارادایم هاي آن
منظور از شایستگی ها مجموعهاي ترکیبی از صفات و توانمنديهاي فردي وجمعی ناظر به همهي جنبههاي هویت (عقالنی ،عاطفی،
ارادي و عملی) ونیز تمام مولفه هاي جامعه سالم براساس نظام معیار اسالمی است ،که متربیان براي دستیابی به مراتب حیات طیبه در جهت
5

درك موقعیت خود ودیگران و عمل فردي وجمعی براي بهبود مستمر آن ،باید این گونه صفات وتوانمندي ها را «کسب» کنند]3[ .

انواع شایستگی ها
در مبانی نظري تحول بنیادین ،شایستگی هاي مورد انتظار از معلمان به دو دسته کلی تقسیم می شود .شایستگی هاي پایه مشتمل
بر شایستگی هاي اعتقادي ،اخالقی ،دانش پایه و … که رشد آنها منجر به تقویت هویت مشترك مربیان می شود وشایستگی هاي ویژ ه
مشتمل بر اخال ق و تعهد حرفه اي ،دانش تخصصی ،دانش تربیتی و مهارت هاي تربیتی ،که رشد آنها به شکل گیري و تقویت هویت حرفه
اي مربیان می انجامد .این رویکرد جامع نگر به شایستگی هاي معلم ،ملهم از یافته هاي فلسفه تربیت است که در آن هویت داراي الیه ها و
ابعاد مختلف می باشد .از این رو ضرورت دارد که در بحث تربیت معلم ،با تأکید بر تعمیق هویت مربیان در ابعاد فردي ،انسانی ،اسالمی و
ایرانی ،براي تکوین همه مولفه هاي هویت حرفه اي به صورت یکپارچه برنامه ریزي شود .در مجموع این برنامه ریزي ،شامل تدارك فرصت
هایی می شود که در آن ،امکان انتخاب ،اولویت بندي ،و بکارگیري آموخته ها در عرصه عمل ،متناسب با استعدادها و توانمندي هاي فردي
و نوع مسئولیت حرفه اي معلمان فراهم می گردد]5[ .

1

Field
 . 5شایستگیها را –عالوه برتقسیم بندي برحسب ابعاد فردي واجتماعی زندگی -چنانچه خواهیم دید میتوان برحسب سطح و لزوم کسب آنها توسط عموم
افراد جامعه به دو گروه شایستگیهاي پایه و شایستگیهاي ویژه تقسیم نمود .شایستگیهاي پایه آن دسته از صفات و توانمنديها هستند که متربیان باید
آنها را براي وصول به مرتبهاي الزم یا شایسته از آمادگی عموم افراد جامعه براي تحقق حیات طیبه کسب کنند؛ ولی شایستگیهاي ویژه آن گروه از صفات
و توانمنديهاست که در سطحی باالتر از سطح مو رد انتظار از آمادگی همگان جهت تحقق حیات طیبه است و افراد برحسب عالقه و استعداد فعلیت یافته
ي خود و نیازهاي خاص جامعه آنها را کسب میکنند.
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شایستگی هاي اخالقی

شایستگی هاي حرفه اي

شایستگی هاي تخصصی

رفتار توأم با احترام و ادب بادیگران

اجراي مسئولیت هاي حرفه اي وتبعیت از
الزامات قانونی ،اداري و سازمانی

بهره گیري از مفاهیم و زبان متناسب با
سن و سوابق دانش آموزان

توانایی خلق دانش
و تدریس با عدالت و تساوي

مسئولیتهاي حرفه اي ،علمی ،اجتماعی
معلم

ارائه دستورالعمل هاي متناسب با سطح
درك دانش آموزان

داشتن پاکدامنی و تقوا

با شبکه هاي حرفه اي تدریس و گروه
هاي وسیع تر درگیر می شوند

تغیر سواالت با توجه به توان دانش
آموزان براي حفظ عالقه آنان به

تعهد به کنجکاوي ،بردباري،صداقت ،زیبایی
و نیکویی به دانش آموزان

همکاري هاي حرفه اي درگیر شدن با
همکاران ،والدین و اعضاي جامعه محلی به
شکل حرفه اي

بکارگیري راهبردهاي مناسب طرح سوال
جهت کمك به دانش آموزان براي تفکر و
حل مسئله

پایبندي به ارزش ها ،مذهب واخالقیات

تعهد به استانداردهاي حرفه اي در حل
مسئله و تصمیم گیري

ترغیب دانش آموزان به خودارزشیابی
ازطریق طراحی سواالت

اعتقاد داشتن به تفاوت هاي فردي
دانش آموزان

داشتن رفتار و تعامل محترمانه با والدین

بکارگیري تجارب یادگیري به منظور
چالش،تالش ،انگیزش ،و مشارکت فعال

پایبندي به ارزش ها ،مذهب واخالقیات و
خودارزیابی

دادن اطالعاتی به خانواده ها در باره
پیشرفت دانش آموزان

بکارگیري استراتژي هایی براي افزایش
تفکرانتقادي وایجاد تجربه هاي یادگیري

احترام به برابري فردي دانش آموزان

ارائه پیشنهاداتی به خانواده ها براي رشد
دانش آموزان از طریق آشنایی با منابع هم
در مدرسه و هم در جامعه بزرگتر

تعیین اهداف یادگیري چالش برانگیز
وطراحی ،تنظیم و توالی برنامه هاي
یادگیري

تشخیص و احترام به تفاوت هاي قومی،
فرهنگی ومذهبی

داراي توانایی ارزیابی اثر کار خود و
برداشتن قدم براي بهبود آن

توانایی خلق روش هاي جدید و نوآوري
در روش هاي آموزشی

تعهد به ارزشها و قوانین جامعه

ارزیابی موفقیت ها و اشتباهات از طریق
تفکر در باره تدریس

آگاهی از چگونگی تولید وسازماندهی
دانش موضوعی

مهارت الهام بخشی به دانش آموزان از
طریق معرفی افراد الگو

شرکت در دوره هاي آموزشی کوتاه مدت و
عملی براي به روز کردن دانش تخصصی
خود

توانایی تحلیل مطالب و نقادي آن و
مهارت توسعه این توانایی در دانش
آموزان

قضاوت هاي منطقی و قابل مقایسه انجام می
دهند

تعهد به استانداردهاي حرفه اي در حل
مسئله و تصمیم گیري

تسلط به دانش و مهارت هاي چندگانه
ارزشیابی

بوجود آوردن احترام،اعتماد و منصف بودن
براي شأن انسانی ،تحول شناختی و خوب
بودن

اهمیت دادن به رفاه دانش آموزان و آماده
کردن منابع الزم براي موفقیت دانش
آموزان

ارتقاء تفکر انتقادي دانش آموزان از
طریق کاوشگري ،حل مسأله و بازاندیشی

الگوي احترام به ارزشهاي معنوي و فرهنگی،
عدالت اجتماعی،

فراهم کردن مشارکت همه دانش اموزان در
فعالیت هاي آموزشی از طریق برنامه ریزي
دقیق براي تجارب یادگیري

انتخاب و سازماندهی محتوا،برنامه
درسی ،سنجش و ارائه گزارش

آزادي ،رازداري ،دموکراسی در محیط

اهمیت دادن به نظرات دانش آموزان

بهره گیري از زمان آموزش براي بهینه
ساختن یادگیري

رعایت استاندارد اخالقی اعتماد؛ انصاف،بی
غل و غش بودن ،ودرستکاري بین .روابط

بکارگیري مثال ها و استعاره ها به منظور
روشن سازي ایده هاي جدید و یا مهارت و

بکارگیري روال هاي عادي ،رویه ها،
هنجارها و حمایت هاي کالسی براي
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معلمان بادانش آموزان ،همکاران ،والدین و
جامعه مبتنی بر اعتماد

ارتباط محتواي جدید با آموخته ها و دانش
ها

ایجاد محیطی احترام آمیز ،مثبت ،امن و با
محوریت دانش آموز براي وجود آوردن
یادگیري

ارزیابی عمیق فهم دانش آموزان با پرسیدن
سوال از آنها

رفتار مثبت دانش آموزان به منظور
تأمین و تضمین جوي که در آن ،همه
دانش آموزان بتوانند یاد بگیرند
به نمایش گذاشتن دانش موضوع درسی،
استانداردهاي محتواي علمی،و چارچوب
هاي برنامه درسی

سيرتحوالت و دشواري هاي نظام تربيت معلم در ایران وارائه راهکارهاي تربيتی مبتنی بر شایستگی حرفه اي
براي معلمان
بررسی سیرتحوالت در قلمرو تربیت معلم درایران از آغاز تاسیس دارالفنون به عنوان نخستین مرکز تربیت معلم تاکنون نشانگر این
واقعیت است که گرچه این نهاد تربیتی دستخوش تغییرات ومورد بازنگري مستمر به ویژه در جهت توسعه کمی قرار گرفته است لیکن به
لحاظ فقدان ضمانت هاي قانونی ،مالی واجرایی نتوانسته است باایجاد تحول در راهبردها و رویکردهاي سنتی جایگاه پراهمیتی در فرایند
اصالحات وتوسعه کیفی ومحتوایی و شایستگی حرفه اي در آموزش وپرورش پیداکند لذا بی سبب نیست که امروزه نظام تربیت معلم در
کشورایران به علت ضعف فرهنگ برنا مه ریزي علمی ونبود فرایند ارزیابی از نتایج و پیشرفت مراحل اجرایی طرحهاي اصالحی ،با تنگناها و
نارسایی هاي بسیاري چون کمبود اعتبارات مالی ،نبود اهداف روشن در زمینه گزینش و آماده سازي معلمان و استخدام آنان ،نبود نظام صنفی
براي معلمان ،فقدان تشکیالت تازه اي به منظور تحقق بخشیدن به آرمان ها و ارزشهاي جدیدي که در راستاي تامین کادر شایسته آموزشی
که بتوانند بابهره گیري از شایستگی حرفه اي خود نقش کلیدي رادر فرایند اصالحات آموزش ایفانمایند ،مواجه است ]8[.اگر به طرح هاي
توسعه تربیت معلم وتغییرات کمی مربوط به آن طی دودهه اخیر ،توجه کرد ،مالحظه می گردد که نظام تربیت معلم براي دوره هاي مختلف
در طول سال هاي گذشته ،تفاوت هایی داشته است .به دنبال پیروزي انقالب اسالمی و تغییر در دوره هاي تحصیلی مراکز تربیت معلم،
دانشسراهاي مقدماتی وراهنمایی تحصیلی و مرکز تربیت مربی  ،تعطیل ومراکزتربیت معلم دوساله در رشته هاي مختلف بدون هیچ گونه
پشتوانه مطالعات وتحقیقاتی دایر گردید.این تغییر که بر اساس سلیقه و عالیق فردي مدیران سطوح باالي وزارت آموزش وپرورش صورت
گرفته است و حجم عظیمی از سرمایه  ،کار وتالش در جهت برنامه ریزي درسی ،تالیف کتابهاي درسی ،ایجاد امکانات و تجهیزات براي این
دوره ها رابه دنبال داشت .پس از گذشت چند سال به دالیل باز شناخته نشده اي ،دانشسراهاي تربیت معلم دوساله وچهار ساله در کنارمراکز
دوساله ي تربیت معلم تاسیس شدند .این دانشسراها پس از مدتی فعالیت بار دیگر به تعطیلی گراییدند .حال این سوال مطرح می شود بر
اساس چه منطق وبرمبناي کدام یك از یافته هاي تحقیقاتی این دانشگاه ها دایر شدند و دالیل انحالل آنها چه بوده است ؟هزینه هاي از بین
رفته و تالش هاي انجام شده در این جریان راچگونه می توان جبران نمود؟و سرانجام ،نتایج حاصل ازاین تصمیمات که فاقد پشتوانه تحقیقاتی
بوده است چه تاثیرات منفی در روند توسعه ي تربیت وآماده سازي معلمان در سطح کشور داشته است؟آیا بااجراي چنین طرح هایی که بدون
توجه به نیازهاي کمی وکیفی کشور در زمینه ي تربیت معلم صورت می گیرد،این برنامه ها بخش مهمی از جامعیت وکارایی خود رااز دست
نمی دهند ونظام تربیت معلم راباتمام کمبودها ونواقصی که از گذشته وارث آن است بامشکالت ومعضالت جدیدتري روبه رونمی سازد؟[]9
بنابراین باید به آسیب شناسی به طرح مسایل مربوط به گزینش،آماده سازي و تربیت معلمان وسرانجام استخدام وجذب آنان براساس
شایستگی هاي مهم تر که از عمده ترین مسانل امروز نظام تربیت معلم کشور به شمار می آید ،پرداخته شود.

راهکارهاي آموزشی مبتنی بر ترویج شایستگی حرفه اي براي معلمان تقویت حيطه عاطفی معلمان
یکی از عوامل کـه سـالمت جسم و روان معلمان را تهدید میکند ،آسیبهاي روانی و بهداشتی و عاطفی است.شغل معلمی و تدریس
پر از اضطراب و تنش است و فشار روانی زیادي متوجه معلم میکند.در نتیجه،اضطراب و فشار وارد شده به معلم،مستقیما به دانـشآموزان
مـنتقل میشود.از جملهي این فشارها،مشکالت روزمرهي زندگی است که آرامش او،در گرو حل آنهاست.معلمان نه تنها با تدریس علم و
دانش سروکار دارند،بلکه با شرایط سنی و تفاوتهاي فردي دانـشآموزان و خـصوصیات عـاطفی و روانی آنها نیز روبهرو هـستند.اکـثر
مـعلمان در برخورد با فراگیرندگانی که مسائل روانی و عاطفی دارند،با مشکل مواجه میشوند؛به خصوص زمانی که خود معلمان نیز مشکالتی
مـانند فـشارهاي کـاري و تنگناهاي مالی داشته باشند]30[ .
آستانهي خـستگی مـعلمان در امـوري مانند صحبت کردن،باالتر از میانگین افراد عادي است در فعالیتهاي روزمره،عوامل فشارزا
فراوان اسـت.مـراجعات مکرر،سخن گفتنهاي طوالنی براي تفهیم مطالب،عصبانیت از درك نکردن مطالب از سوي فراگیرندگان،تـالش پیـگیر
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بـراي متقاعد کردن آنها،روبهرو شدن با مسائل پیشبینی نشده و دادن پاسخهاي مناسب به آنها و تـالش مـستمر براي حفظ نظم و آرامش
کالس،نیازمند صرف انرژي زیادي است.آسیبپذیري در برابر فـشارهاي روانـی کـالسی و مدیریت آن تاثیري بازدارنده دارد و سبب ناهماهنگی
در روال کارها میشود.براي همین،معلمان باید در برابر فشار کـار،بـه خصوص فشارهاي ناشی از تعامل با دیگران،استقامت کنند تا از
آسیبپذیري در شرایط ویـژه کـالس کـاسته شود]33[ .
خودپذیريو دیگرپذیري از دیگر شاخصهاي شخصیتی-روانی انسان است .رفتار خشك و غیرقابل انعطاف و نپذیرفتن ضعفها و
قوتهاي دیـگران،بـه سختگیري عصبیت و پرخاشگري منجر میشود.این امر واکنشی منفی در دیگران برمیانگیزد و بـر کـار هماهنگی تاثیر
سوء میگذارد.در مدارس رفتار بـرخی مـعلمان غـیرقابل انعطاف است و ضعفهاي خود را نمیپذیرند و مشکل را بـه دیـگران نسبت میدهند.
]35[.
معلمانی که از ضعفهاي خود آگاه نیستند نمیتوانند کاستیهاي خود را بپذیرند و بـا ایـجاد دیواري دفاعی ،به جاي نـفوذ در
شـاگردان ،در پی کـسب اقـتداري دروغـیناند،رفتارهاي سلطهجویانه در پیش میگیرند و با حـربههایی چـون تنبیه و ارعاب براي حفظ
خود،امنیت روانی کالس را به خطر میاندازند.پذیـرش دیـگران،آنگونه که هستند از عواملی است کـه قدرت نفوذ رهبران آمـوزشی را افـزایش
میدهد .اگر معلمان از تفاوتهاي فـردي و خـصوصیات دانشآموزان و شرایط سنی آنها اطالعات کافی نداشته باشند،بین آنها فرق میگذراند
و بـه بـعضی از آنها،فشار مضاعف وارد میآورند و بـرخی دیـگر را نـادیده میگیرند .بنابراین،مـعلمان بـاید با بهداشت روانی فـراگیرندگان
در سـنین متفاوت و علوم روانشناسی و تربیتی آشنا شوند و از دورههاي مربوط،بهره بگیرند.همچنینباید با کـاهش مـشکالت رفاهی و
معیشتی،فشارهاي روانی معلمان را تـقلیل داد.مـعلم باید مـورد حـمایت و احـترام مسؤوالن باشد و در سطوح مـتفاوت سلسله مراتب اداري
در مدرسه،باید با دیگران رابطهاي صمیمانه،در جهت ترك مشکالت شغل پر مسؤولیت تدریس داشـته بـاشد]35[.

ترسيم یک محيط یادگيري مبتنی بر شایستگی حرفه اي
کالسهاي درس سنتی به بچهها آموزش میدادند که شایستگی حرفه اي را بیرون کالس رها کنند زیرا فرض بر این بود که یادگیري
در مدرسه خردمند شدن است و شایستگی حرفه اي در آن یا نقش بازي نمیکنند .و این درك نادرستی بوده است زیرا شایستگی حرفه اي
و شناخت به طور غیرقابل مجزا به هم ارتباط دارند.
تحقیقاتی که طی دو دهه گذشته انجام شده است حاکی از این است که توجه به شایستگی حرفه اي و زندگی خردمندانه ما از هم
جدا و مجزا نیستند]31[.
شواهد زیادي در دسترس است مبنی بر اینکه شایستگی هاي حرفه اي نقش اساسی در سازماندهی و خلق مفاهیم شایستگی ها
دارند  .شایستگی هاي حرفه اي رفتار را تنظیم میکنند پس در کالس درس هم شایستگی هاي حرفه اي منابع اطالعات هستند .شایستگی
هاي حرفه اي ،یادگیري را با شادي یا رنج همراه می کنند که نتیجه آن پشتکار یا عقب نشینی در یادگیري است .شایستگی هاي حرفه اي،
قدرتی جهت پرورش اشتیاق به یادگیري را در بردارد (پاول )5030 ،همچنین دانش آموزان باید در کالس درس احساس آرامش کنند و از
عوامل تهدیدآمیز به دور باشند تا بتوانند به یادگیري بپردازند .معلمان هم نیاز به امنیت شغلی ،رفاه نسبی ،بیمههاي اجتماعی دارند تا بتوانند
بدون دغدغۀ خاطر به پرورش کودکان و نوجوانان اقدام کنند .و تقویت شایستگی ها در سه بعد دانش،مهارت و نگرش شان باشند .پس باید
نیازهاي مربوط به احساس امنیت ،عدم نگرانی خاطر ،محیطی امن و بدور از تهدید و خطر نیز مدنظر قرار گیرد .وقتی که دانش آموز و معلم
از نگرانی مسائل فوق ،فارغ شدند آن گاه به محبت ،دوستی و تعلق خاطر نیاز خواهند داشت]31[ .

تشکيل «سازمان نظام معلمی» ؛ یک فرصت صنفی  -حرفه اي براي معلمان
اگرچه زمزمه هاي تشکیل چنین سازمانی به سال ها پیش برمی گردد و در این زمینه طرح هایی نیز در شوراي عالی آموزش و پرورش
در چند سال اخیر مطرح بوده و چه بسا عقیم مانده است ،لیکن در باب ضرورت و اهمیت ایجاد نهاد صنفی و حرفه اي خاص براي قشر معلمان
جامعه دالیل بسیاري می توان ذکر نمود که بخش اعظمی از آنها نیز مستند به یافته هاي پژوهشی و استدالل هاي علمی فراوان هستند.البته
در خصوص پرداختن به موضوع نظام صنفی معلمان کشور ،ابتدا الزم است نسبت به برخی ابهامات و شائبه ها روشنگري نمود تا زمینه طرح
موضوع هم براي خوانندگان و هم براي طرفین موضوع شفاف تر گردد]31[.
لذا هر ساختار قانونی و رسمی ایجاد شده براي مدیریت حقوق و خواسته هاي صنفی معلمان باید در کنار نیازهاي معیشتی به نیازهاي
منزلتی ،شغلی و حرفه اي اعم از آموزش ،رتبه بندي ،اعتبارگذاري ،سنجش صالحیت هاي حرفه اي ،معیارهاي شایستگی ،شایسته ساالري،
ارتقا و… نیز بپردازد .دوم این که در خال نبود ضوابط ،معیارها یا ساختارهاي رسمی و قانونی براي پاسداشت و ارتقاي حقوق صنفی و شغلی
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معلمان ،افراد و گروه ها و انجمن هاي متعددي به شیوه قیم مآبانه وارد حوزه دفاع از حقوق صنفی معلمان می شوند که در اغلب موارد ممکن
است شبهات و نارسایی هایی را به اصل موضوع حقوق صنفی معلمان وارد سازند]31[.
تشکیل قانونی و رسمی «سازمان نظام معلمی» زمینه هر نوع پراکنده کاري ،موازي کاري ،قیم مآبی و… را تا حد امکان از بین خواهد
برد .و این که با مطرح شدن موضوع تشکیل «سازمان نظام معلمی» ،مدیران نظام آموزشی نباید تلقی استحاله اختیارات قانونی و حق
دستوردهی در صورت اجراي چنین طرحی براي معلمان را داشته باشند ؛ چرا که حق سیاست گذاري ،تقنین و نظارت براي ستاد محفوظ
بوده و اهرم هاي تعاملی نیز فعال خواهند بود ضمن اینکه بخش بزرگتري از امور استخدامی و پرسنلی و نظام پرداخت ،همچنان بر عهده
وزارت آموزش و پرورش خواهد بود و اساسا معلمان نیز نیروي انسانی آموزش و پرورش محسوب می شوند که حرفه اي تر شدن عملکرد
شغلی آنها نهایتا منجر به کارآیی و اثربخشی در نظام آموزشی کشور خواهد شد]35[ .
در دهه هاي اخیر در نظام آموزشی کشور با ارتقاي دانش ،مهارت و سطح تحصیالت معلمان و همچنین بهبود نظام تربیت معلم،
حیطه کاري آموزش و پرورشدر حوزه هاي مختلفی همچون :تدریس ،مدیریت ،نظارت ،مشاوره و… در مسیر حرفه اي شدن گام گذاشته و
بِعد حرفه اي را بر سایر ابعاد معنوي ،عاطفی ،مهارتی هنري و فنی کار معلم افزوده است .براي مثال همان قدر که عمل تربیتی یك معلم در
کالس درس باید آمیخته به اخالق ،عشق و هنر معلمی باشد به همان اندازه نیز باید از ظرافت ها و شایستگی هاي حرفه اي در عمل تدریس
و تعلیم به منظور کارآمدي و اثربخشی برآیند تالش ها برخوردار باشد تا به عنوان یك معلم حرفه اي کارآمد نمود یابد .لذا جاي هیچ گونه
تردیدي نیست که داشتن نگاه حرفه اي به کار معلم حداالمکان ب ا هدف تامین انتظارات نظام آموزشی از کارآمدي معلمان و تسریع تحقق
اهداف کالن باید بخشی از رویکرد سیاست گذاران نظام آموزشی در تشکیل نهاد صنفی معلمان باشد]35[ .
چنانچه دغدغه اصلی برنامه ریزان و مدیران نظام آموزشی مبتنی بر تحقق بالنسبه اهداف و برنامه ها باشد ،باید گفت که بر طبق
تئوري هاي نوین مدیریت آموزشی و به اعتقاد صاحب نظران تعلیم و تربیت ،بهترین سیاست هاي آموزشی و برنامه هاي درسی زمانی تحقق
مطلوب می یابند که با اراده قلبی و همکاري متعهدانه معلمان و سایر بازیگران آموزشی در مدارس همراه گردد و طبیعی است که یکی از
کانال هاي همسویی معلمان به عنوان مجریان عملی سیاست ها و برنامه هاي تربیتی ،دخالت دادن آراء و نظرات آنها در تدوین برنامه هاي
کالن آموزشی و درسی و سایر تصمیم سازي هاي ذي نفعانه می باشد و لذا ایجاد تعهد اخالقی و عملی نسبت به مسئولیت پذیري براي تحقق
کامل اهداف و برنامه ها و نیز پرهیز از مقاومت در برابر تحوالت بنیادین از ضروریات است و این زمانی میسر است که قشر فرهنگی جامعه در
چارچوب نهاد صنفی و حرفه اي همتراز خویش ،بیش از این خود را شریك برنامه ها و ملزم به تحقق آنها بداند و این خود مزید بر دالیلی
است که بایستی مسئولین و سیاست گذاران در ایجاد نظام صنفی معلمان بیشتر وجهه همت خود قرار دهند]36[.
از بعد تکالیف برنامه ها و اسناد باالدستی نیز توجه و تمرکز خاصی بر پاسداشت شان و مقام معلمان جامعه و همچنین تالش براي
ارتقاي پایه شغلی و حرفه اي و اخالقی معلمان توصیه شده است .به طوري که در «سیاست هاي کلی ایجاد تحول بنیادین در آموزش و
پرورش» ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري« ،نقشه جامع علمی کشور» ،برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه« ،سند تحول بنیادین آموزش
و پرورش» و… نسبت به تحکیم جایگاه و تکریم شان و منزلت شغلی و حرفه اي معلمان توجه ویژه اي شده و بر ایجاد سازوکارهاي تعیین
صالحیت ها و اعتبارسنجی حرفه اي معلمان در نظام آموزشی تاکید شده است.واضح است که مطلوب ترین الگوي صالحیت هاي شغلی و
حرفه اي معلمان و تن دادن به رضایت بخش ترین اعتبارسنجی حرفه اي و نظام مند از کار و عمل تربیتی معلمان ،زمانی اثربخش خواهد
بود که در چارچوب نظام صنفی متعلق به جامعه معلمان کشور ودر یك فرآیند علمی و عادالنه باشد]36[.

نتيجه گيري
از تحلیل مجموع اسناد بر می آید که نظم ومنطق توجیه شده کمتري در تربیت وتوالی طرح مضامین شاخص هاي حرفه اي در
محتواي درس ها وسند دیده می شود با این وجود  ،کم وبیش سیاست گذاران تالش داشته اند مضامین وموضوعات حرفه اي از ساده به
مشکل تنظیم شود اما این رویه در طول سال ها ثابت ومشخص نبوده است .انبوهی از مفاهیم وموضوعات شایستگی هاي حرفه اي در محتواي
درس ها چیده شده اند که این چیدمان منطق خاصی نداشته است ویا دیدگاه خاصی براي چینش آن ها در نظر گرفته نشده است و فقدان
وجود برنامه اي مدون براي ارائه وبازنمایی شایستگی هاي حرفه اي در راستاي تربیت حرفه اي مشخص می شود .
تهیه و تدوین و اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش جمهوري اسالمی ایران گامی بلند در زمینه انجام این مهم است
با توجه به متمرکز بودن نظام آموزش ایران که سند و هر گونه برنامه اي براي کل کشور الزم اجرا می باشد ،متولیان و صاحبان امر آموزش
و پرورش با دقت بیشتري این مؤلفه ها را مد دیدگاه قرار دهند وکمبود وکاستی ها را با غنی سازي برنامه هاي درسی در زمینه تربیت حرفه
اي فضاي تعلیم وتربیت را مهیاي تربیت نسلی آگاه و پیشرو در زمینه فراهم کردن شایستگی هاي حرفه اي مطلوب براي پرور دادن معلمان
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و دانش آموزان که پایه و اساس سند تحول بنیادین می باشد فراهم کنند .چنین به نظر می رسد در سند تحول بنیادین به میزان الزم به
مؤلفه هاي تربیت حرفه اي نپرداخته است الزم است از طریق برنامه هاي درسی در حال تدوین و آینده توجه بیشتري به این مؤلفه ها شود.
از مهمترین ضرورت هاي عصر حاضر در جامعه کنونی ما توجه به تربیت حرفه اي است ،لیکن در این تربیت حرفه اي باید از هر گونه
افراط و تفریط خودداري شود و همواره اصل تعادل و اعتدال مد نظر قرار گیرد.به طور کلی می توان نتیجه گرفت که مسئله تربیت حر فه
اي از نیازهاي ضروري هر جامعه انسانی است که به ویژه از دوره کودکی و نوجوانی براي والدین و برنامه ریزان آموزش وپرورش مسئولیت
آفرین است وکیفیت تحقق آن می تواند براي فرد ،خانواده و جامعه سرنوشت ساز باشد.
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