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Abstract 

Introduction: Teachers performance affects the efficiency of educational system. Efficient And competent 

teachers have the capacity to change and innovate and quality of their Performance and professional 

competencies facilitate the development of educational system. The purpose of this study was to design and 

explain a component for professional competencies primary school student-teachers at Farhangian 

University based on the literature and teachers – training scholar's viewpoints. 

Methods: This study was conducted using qualitative approach and documentary analysis research 

methods and interviews. As far as the Documentary analysis is concerned, domestic, foreign research texts 

were analyzed and the samples were taken based on data saturation principle. In the interview section, ten 

teachers- training scholars were purposefully selected and semi-structured interviews were conducted. In 

document analysis section, the note-taking form was applied as a research tool. Using documentary analysis 

approach for review the literature and research background and interviews were analyzed in two phases 

including, open and axial coding. 

Results: The research findings show that teachers’ professional competency model includes four main 

dimensions: professional knowledge, professional practice, values and attitudes, and personality traits. In 

fact, every dimension has various features that indicate its details. These details should be taken into 

consideration to formulate the framework. 

Conclusions: The study of this topic shows that teachers’ professional competency consists of an 

integrated whole obtained by means of an active combination and an interconnected relation of its aspects. 

Generally, teachers’ professional competency refers to the development of teachers' knowledge and attitude 

on one hand and the action to facilitate the meaningful education process and creation of knowledge on the 

other hand. 
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مقدمه

های آموزشی اثرگذارترین نهاد بر وضعیت رشد و توسعه ملی نظام

 وکنند هستند. از آن به عنوان کلید رشد و ترقی جامعه نوین یاد می

المللی و اختالف در میزان توسعه های بینموفقیت و شکست در رقابت

دانند های آموزشی میملی کشورها را مرتبط با قوت و ضعف در نظام

. در این میان، آموزش و پرورش بخش بنیادی نظام آموزشی است. [1]

های در آموزش و پرورش هم، معلم به عنوان مجری نهایی برنامه

آموزشی نقشی یگانه و اساسی دارد. معلمان کارآمد از لحاظ دانش، 

ابل کنند. در مقمهارت و نگرش، موفقیت سیستم آموزشی را تضمین می

د از نظر نگرش و بینش هرگز قادر نخواهد بود یک معلم ناآگاه و محدو

. بر [2]که یک برنامه خوب طراحی شده را به نحو مطلوب اجرا کند 

ساس موفقیت نظام آموزشی بستگی به دانش، مهارت و نگرش این ا

 شان دارد.ایمعلمان یا به عبارتی شایستگی حرفه

ای متناسب و مخلوق دنیای در حال تغییر اصطالح شایستگی حرفه

ها و ابهامات کمتری امروز است. در گذشته نیروی انسانی با چالش

د، اما در شرایط مبهم شد. به دانش و مهارت کمتری نیاز بومواجه می

ها برای عملکرد مطلوب و پیچیده کنونی به طیفی از دانش و مهارت

یله ای ابتدا به وسای نیاز است. مفهوم شایستگی )صالحیت( حرفهحرفه

Weinert خلق شد. او این مفهوم را به معنی توانایی خاص مورد نیاز ،

نظری عمل  ساختار Weinertیک شغل یا حرفه به کار برد. از نظر 

های فکری، دانش محتوایی خاص، شایستگی ترکیب جامعی از توانایی

ها و جزئیات معمول، های شناختی، راهبردهای حوزه خاص، روالمهارت

 های ارزشیهای کنترل ارادی، جهت گیریتمایالت انگیزشی، سیستم

شخصی و رفتارهای اجتماعی در نظامی پیچیده است. به طور کلی این 

ای خاص را تحقق ستم پیش نیازهای مورد نیاز برای حرفهنوع سی

قطه نظر تئوری، شایستگی معتقد است از ن Westera. [3]بخشد می

شود و از ای منجر مییک ساختار شناختی است که به رفتارهای ویژه

الی ها و رفتارهای عنقطه نظر عملیاتی، شایستگی میزان باالیی از مهارت

غیر  های پیچیده وشود که نشانگر توانایی ارتباط با موقعیترا شامل می

 ها،امل دانش، مهارتبینی است. این تعریف عملیاتی شقابل پیش

ادی گیری ارها، فراشناخت و استراتژی تفکر، خودآگاهی و تصمیمنگرش

نیز شایستگی به عنوان  Deakin Crick. در تعریف [4]باشد می

ها و ها و نگرشترکیبی پیچیده از دانش، مهارت درک کردن، ارزش

ای تجسم بخشیدن به عمل در حوزه تمایالت که منجر به اثربخشی و

. بدین ترتیب انجام عملکرد مطلوب [5] گردد، بیان شده استخاص می

 02/03/1397 تاریخ دریافت:

 18/06/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یاحرفه یهایستگیشا

 معلمان -دانشجو

 ییآموزش ابتدا

 انیدانشگاه فرهنگ

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل   بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  یو نوآور رییتغ تیو کارآمد از ظرف ختهیمتأثر از عملکرد معلمان است. معلمان فره یآموزش یهانظام ییکارآ :مقدمه

  یراحپژوهش ط نیاست. هدف ا یکننده توسعه نظام آموزش لیتسه شان،یاحرفه یستگیعملکرد و شا تیفیبرخوردارند و ک

  تیبنظران حوزه ترصاحب دگاهیو د اتیبر اساس ادب ییمعلمان دوره ابتدا -دانشجو یاحرفه یستگیشا یهامؤلفه نییو تب

 .معلم بود.

ناد،  اس لیو مصاحبه انجام گرفت. در بخش تحل یاسناد لیو با استفاده از روش تحل یفیک کردیپژوهش با رو :کار روش

ها انجام شد. در بخش  اصل اشباع داده هیبر پا یریگقرار گرفت و نمونه لیمورد تحل یو خارج یداخل یهامتون پژوهش

.  صورت گرفت افتهیساختار  مهیمعلم به صورت هدفمند انتخاب و مصاحبه ن تیمصاحبه ده نفر از متخصصان حوزه ترب

ها  بهو مصاح یاسناد لیپژوهش به روش تحل نهیشیو پ اتیبود. ادب یبردار شیاسناد فرم ف لیابزار پژوهش در بخش تحل

 شدند. لیو تحل هیتجز یباز و محور یدر دو مرحله کد گذار

عمل   ،یادانش حرفه یچهار بعد اصل یمعلمان دارا یاحرفه یستگیپژوهش نشان داد که مدل شا یهاافتهی :هایافته

است که   یمتنوع یهامؤلفه یدارا زیابعاد ن نیاست. هر کدام از ا یتیشخص یهایژگیها و وها و نگرشارزش ،یاحرفه

 در نظر گرفته شود. یستیچارچوب با نیو در تدو دهدیهر بعد را نشان م اتیجزئ

و   ایوپ بیدارد و از ترک کپارچهی یتیمعلمان کل یاحرفه یهایستگیکه شا دهدیحوزه نشان م نیمطالعه ا :گیرینتیجه

معلم به توسعه دانش و نگرش معلم و عمل   یاحرفه یستگیشا ی. به طور کلشودیابعاد آن حاصل م دهیارتباط درهم تن

 دارد. هآموزش معنادار و ساخت دانش اشار ندیفرا یگرلیتسه یدر راستا

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.20         مقاله پژوهشی

دانشگاه  ییدانشجو معلمان دوره ابتدا یاحرفه یهایستگیچارچوب شا نییو تب یطراح

 انیفرهنگ

 1 یآبادنیرضا ز، حسن1 ی، محمدرضا بهرنگ1آراسته  درضای، حم،*1 انیمیکر دریح

 
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ت،یریدانشکده مد ،یآموزش تیریگروه مد 1

mailto:karimyan_h@yahoo.com
http://dx.doi.org/10.29252/edcbmj.11.05.20


 و همکاران انیمیکر

180 

 .های ذاتی و اکتسابی داردای از تواناییای نیاز به مجموعهدر هر حرفه

 ای تصویر مطلوبیها تحت عنوان شایستگی حرفهمجموعه این توانایی

دهد و قابلیت و توانایی الزم برای انجام یک از کارایی فردی نشان می

 کند.بینی میشغل را پیش

نقش آفرینی در دنیای پیچیده تعلیم و تربیت نیازمند مهارت، توانایی 

ان ظرافت و دقت در و صفات خاصی است. اهمیت مسئله تربیت و میز

ای در این حوزه و متمایز شدن آن سبب مطرح شدن شایستگی حرفه

های اخیر تغییرات عمیقی شود. در دههها میآن نسبت به سایر حوزه

لمان ای معهم در عرصه تعلیم و تربیت اتفاق افتاده است. فعالیت حرفه

خت گری دانش آموزان برای کشف، اندیشیدن و ساحول محور هدایت

دانش گرایش پیدا کرده است و رویکردی فکورانه و کودک محور دارد. 

یعنی در نقطه مقابل تربیت قدیم قرار گرفته است. بدین دلیل بررسی 

های حرفه معلمی نیازمند دقت و کاوش بیشتری و تدوین شایستگی

 ایهای حرفهنظران این حوزه به شایستگیاست. بدین منظور صاحب

 اندکلی پرداخته و برخی جزئیات آن را بررسی نمودهمعلمان به طور 

ای معلمان برای تطابق با شرایط کنونی . اما بحث شایستگی حرفه[6-8]

 به طور مستمر نیاز به بازبینی دارد.

ای عوامل و نشانگرهای هستند که در تعامل و ارتباط شایستگی حرفه

شود. مفهوم و به صورت واحد، به عمل اثربخش منجر میبا هم 

 هایای از مهارتای معلمان نیز حاصل ترکیب مجموعهشایستگی حرفه

تئوری و عملی در هیئت واحدی یکپارچه است. مطالعات مختلف برای 

ای معلمان، آن را به جزئیات درک و شناسایی بهتر شایستگی حرفه

رخی اند. ارائه بالب ابعاد کلی تعریف کردهاند و در قمختلف تجزیه نموده

سازد. شایستگی های مذکور جزئیات موضوع را روشن میاز چارچوب

های در سه حیطه صالحیت Malakiای معلمان در مطالعه حرفه

 & Oliva. [9]شناختی، مهارتی و عاطفی دسته بندی شده است 

Henson های فنی، های ارتباطی، دانش پایه، مهارتپنج حوزه مهارت

. مدل [10]اند های میان فردی را ذکر کردههای اجرایی و مهارتمهارت

Blömeke & Delaney های شناختی و شامل دو جزء توانایی

ای معلمان های حرفههای عاطفی انگیزشی به عنوان صالحیتویژگی

آن را به سه بعد شناختی، عملی و  Rafaila & Duta. [11]است 

. کمیسیون اروپا [12]اند ها دسته بندی نمودهها و نگرشارزش

ه نظران این حوزچارچوب شایستگی معلمان را بر پایه تحقیقات صاحب

ها )باورها، ها و گرایشتدوین نموده است. سه بعد دانش و درک، مهارت

بندی شناسایی شده است ها و تعهدات( در این دستهها، ارزشنگرش

ای معلمان سه بعد شغلی، . در کشور آلمان برای رشد حرفه[13]

رای اجرای ای دیگر باجتماعی و فردی تعریف شده است. در مطالعه

ای های حرفهها، به چهار دسته صالحیتوظیفه تدریس، صالحیت

(، pedagogic Competenceهای آموزشی )شامل صالحیت

های (، صالحیتpersonal competenceهای شخصی )صالحیت

( تقسیم social competenceهای اجتماعی )ای و صالحیتحرفه

، نیز به شایستگی معلمان Aelterman. در این رابطه [8]شده است 

 بندی نموده و برایپرداخته و آن را در دو بعد عملکردی و نگرشی دسته

هر بعد، ده مؤلفه تعریف کرده است. وی ده مؤلفه عملکردی را تحت 

. مسئولیت در برابر 1ست:عنوان سه نوع مسئولیت معلم مطرح کرده ا

. 3. مسئولیت در برابر مدرسه و اجتماع تعلیم و تربیت و 2یادگیرنده؛ 

ویژگی معلم در بعد  Aeltermanمسئولیت در قبال جامعه. به نظر 

اند از: قاطعیت؛ رابطه محوری؛ روحیه تفکر انتقادی؛ ها عبارتنگرش

اری؛ روحیه مندی به یادگیری؛ مهارت سازمانی؛ روحیه همکعالقه

پذیری؛ و گرایش به استفاده صحیح پذیری؛ خالقیت؛ انعطافمسئولیت

 .[14]و مناسب از زبان و شیوه ارتباط 

( NBPTSبهبود عملکرد معلم و ارتقای کیفیت آموزش از نظر مؤسسه )

های اساسی چون تعهد معلم نسبت به دانش آموزان و یادگیری به مؤلفه

کافی به موضوعات مورد تدریس و شیوه آموزش موضوعات آنان، تسلط 

به فراگیران، پذیرش مسئولیت مدیریت و نظارت بر یادگیری دانش 

آموزان، تأمل بر عمل و تجارب خویش و آموختن از تجارب خویش، و 

. [15] اینکه معلمان عضوی از جامعه یادگیری هستند، متکی است

 Australian Institute for Teaching and Schoolمؤسسه 

Leadershipای و ملی برای معلمان ، در استرالیا، استانداردهای حرفه

های آشنایی با دانش و آموزش اثربخش را مشخص کرده است. مؤلفه

آموزان و شیوه یادگیری آنان، شناخت محتوا و شیوه آموزش آن، 

های ریزی برای یاددهی و یادگیری مؤثر، ایجاد و حفظ محیطبرنامه

 گزارشیادگیری غنی و امن، ارزیابی و بازخورد به دانش آموزان و تهیه 

ای با ای و ارتباط حرفههای یادگیری حرفهآن، درگیر شدن در فرصت

ها، هفت عنصر همکاران، والدین و یا سرپرستان دانش آموزان و انجمن

. [16]کلیدی از نظر این شورا برای معلمان و آموزش اثربخش آنان است 

رچوب سازمان شورای رؤسای کارکنان مدارس ایالتی آمریکا برای در چا

ده سازی و یادگیرنبهبود کیفیت فرایند یادگیری بر جریان شخصی

محوری معلم تأکید شده است. بر این مبنا شایستگی معلمان در چهار 

حوزه صالحیت شناختی؛ نیاز به دانستن، صالحیت آموزشی؛ نیاز به 

ون فردی؛ نیاز به پردازش و صالحیت میان انجام دادن، صالحیت در

. درک [17]کند بندی میفردی؛ نیاز به ارتباط داشتن دسته

نیز به  Feiman -Nemserهای معلمان از نظر صالحیت

نی به این مع"های شناختی و فراشناختیترکیبات پویا از مهارت"عنوان

ای معلمان وجود دارد: است که چهار جنبه اساسی برای شایستگی حرفه

یادگیری چگونه فکر کردن، دانستن، احساس کردن و عمل کردن به 

های دانش ها به مؤلفهدر این تعاریف و چارچوب. [13]عنوان یک معلم 

. تای و نگرش معلم اشاره شده اسمحتوایی، دانش پداگوژیک، دانش زمینه

های ذکر شده شایستگی معلمان، کلیتی یکپارچه از بر اساس چارچوب

به  ای معلم است.های ذاتی و اکتسابی است که نشانگر مهارت حرفهتوانایی

هایی که به رشد یافتگی و آمادگی فرد برای عبارتی مجموعه دانش و مهارت

دیگر، از سوی شود. های پیش روی حرفه معلمی منجر میمواجهه با چالش

ها و افراد از جمله رشد رویکرد شایستگی محور، مزایایی برای سازمان

ها و ها و تواناییالعمر، تقویت ظرفیتای مداوم و یادگیری مادامحرفه

 عملکرد مطلوب کارکنان دارد.

شایستگی حرفه معلمی فراتر از تعاریف و چارچوب مشخص، یک نوع 

ا طف به تعلیم و تربیت است. بنگرش و بینش واقع بینانه، جامع و منع

اندیشد و ها نمیای امروز به انتقال واقعیتاین رویکرد، معلم حرفه

بیند. بلکه رسالت خود را صرفاً در تدریس مطالب درسی خاصی نمی

نگاهی جامع، یکپارچه و کل نگر به مسائل تعلیم و تربیت دارد. مسائل 

. پرهیزدنگری میاز جزئی بیند ورا در ارتباطی در هم تنیده با هم می

به دیگر سخن رویکرد رفتارگرایانه معیار مناسب برای کنش وی نیست، 

گرا محور و کل نگر مورد گرایانه، سازهبلکه در مقابل رویکردی انسان

 اقبال جامعه تعلیم و تربیت قرار گرفته است.
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تربیت معلم کنونی متناسب با تحول جامعه و تغییر رویکردهای تعلیم 

های و تربیت، متحول شده و در حال گرایش به سمت تحقق شایستگی

ای معلمان به دغدغه اصلی ای است. در نتیجه شایستگی حرفهحرفه

نظام دانشگاهی، آموزش و پرورش و سیاست گذاران تبدیل شده است، 

های آموزشی و برد برنامهای معلمان بر پیشچون شایستگی حرفه

گذارد. شواهد مطالعاتی مختلفی نیز به یر میعملکرد دانش آموزان تأث

ای معلمان و عملکرد دانش آموزان اشاره های حرفهارتباط شایستگی

د توانمعتقد است که شایستگی معلمان می Cubukcuدارند، از جمله 

به رشد مثبت فردی دانش آموزان منجر شود. در مقابل معلمی که از 

نش آموزان به یادگیری را شایستگی کمی برخوردار است، نگرش دا

دهد و به خودپنداره منفی دانش آموزان منجر تحت تأثیر قرار می

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند  Mareike et al. [18]گردد می

مندی به تدریس و مهارت خود که دانش محتوای آموزش معلمان، عالقه

تنظیمی بر کیفیت آموزش و از سوی دیگر فراگیران را تحت تأثیر قرار 

 Darlingهای دیگری مانند ). نتایج پژوهش[19]دهد می

Hmmond, 2003 ؛Goldhaber, 2003 ؛Sanders & Rivers, 

ی از ، حاکHorn, Mendro & Weerasinghe,1997) [6]؛ و 1997

ای معلمان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ارتباط شایستگی حرفه

دارند که ارتباط مثبتی ای دیگر پژوهشگران اظهار میاست و در مطالعه

. [4]ای معلم و عملکرد دانش آموزان وجود دارد بین شایستگی حرفه

 Stefan FußZikuda -Michaela Gla¨ser &نتیجه مطالعه 

اثرگذاری صالحیت ادارک شده معلمان بر احساسات دانش آموزان را 

هم معتقد است توانمندسازی فراگیران منوط  Roso. [20]نشان داد 

 .[21]شان است به توانمند شدن معلمان

به ارزیابی زمان با جنبش نوسازی تربیت معلم، برخی مطالعات هم

های تربیت معلم پرداخته و آن را از لحاظ کم و کیف بررسی برنامه

، به 2010در سال  Struyven & Meystاند. در این رابطه نموده

ارزیابی میزان موفقیت برنامه آموزشی صالحیت محور معلمان که در 

در کشور بلژیک در مؤسسات آموزشی معلمان شروع شده  1998سال 

ند. نتایج نشان داد که اجرای برنامه آموزشی صالحیت محور بود، پرداخت

معلمان به واقعیت تبدیل شده ولی هنوز کامل نشده است. در حالی که 

 ها ارائه شدهها و برنامهها به طور روشن در سیاستبرخی از صالحیت

است )مانند نقش معلم به عنوان راهنمای رشد و یادگیری و معلم به 

های دیگر به صورت صالحیت وضوع درسی(، برخی ازعنوان کارشناس م

های اند )مانند معلم به عنوان همکار والدین و گروهضعیف ارئه شده

 .[14] خارج از مدرسه و به عنوان عضوی از جامعه تعلیم و تربیت(

بررسی دیدگاه معلمان دوره متوسطه در زمینه اینکه کدام خصوصیات  

کند؟ همچنین ها کمک میهای معلمان به اثربخشی کار آنو نگرش

کند؟ توسط هایی به اثربخشی معلمان کمک میچه دانش و مهارت

Liakopoulou  صورت گرفته است. در پاسخ به سؤال اول، معلمان

ها ی خاصی مانند عشق و عالقه به بچههاخصوصیات شخصیتی و مهارت

های شخصی برای اثر بخش بودن، پایداری، وجدان و حرفه خود، محرک

کاری، تخیل، خالقیت، شوخ طبعی، قاطعیت، اشتیاق و پیگیری را با 

اند. طبق ارزیابی به عمل آمده از معلمان، اثر بخشی معلم مرتبط دانسته

یادگیری هماهنگ کند، از عوامل ها را با نقش، آموزش و نگرشی که آن

ها اشاره داشتند که باشد. خصوصاً آنها میاساسی در اثربخشی آن

آموزان و احساس مسئولیت در قبال مواردی مانند انتظارات باال از دانش

آنان، احساس تعهد نسبت به کار، عالقه به بهبود پایدار، تمایل به رشد 

آموزان خشی کار آنها و رشد دانشای به اثربالعمر شخصی و حرفهمادام

شود. محققان مذکور در پاسخ به سئوال دوم پژوهش به موارد منجر می

درسی و . برنامه2. طراحی آموزشی و دانش 1اند: زیر اشاره کرده

. دانش محتوای 4. درک صحیح از یادگیرنده 3های درسی مدرسه کتاب

. ارزیابی [22]گیرد ای که در آن آموزش صورت می. زمینه5آموزشی و 

های دانشگاه تربیت معلم الهور در پنج حوزه محتوایی اصلی برنامه

 هایریزی درسی، ارائه، استفاده از وسایل سمعی و بصری، روشبرنامه

، Hussain Khan & Saeed های ارزیابی توسطتدریس و مهارت

انجام گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که برنامه در ارتقاء دانش و 

مهارت در پنج حوزه مؤثر بود و در کل عملکرد فارغ التحصیالن تربیت 

ریزی درسی، معلم به عنوان معلمان مدارس ابتدایی در سه حوزه برنامه

اده از وسایل سمعی و بصری ارائه درس و ارزیابی بهتر از دو حوزه استف

 Usharaniای دیگر . در مطالعه[23]های تدریس بوده است و روش

& Mohamad  به بررسی صالحیت اجتماعی و عاطفی معلمان جدید

معلم با  78در مؤسسات آموزش معلمان در کشور مالزی پرداختند. 

استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان 

داد که نمره صالحیت معلمان باالتر از میانگین است. ابعاد صالحیت 

 -خود مدیریتی -ل )آگاهی اجتماعیعاطفی معلمان شام-اجتماعی

 Mynatهش . نتایج پژو[24]باشد خودآگاهی و مدیریت ارتباط( می

san های تربیت معلم، دهد از نظر فارغ التحصیالن دورهنیز نشان می

ها به میزان کمی دانش و مهارت آنان را توسعه داده است. این دوره

اند و در ها معتقدند مهارت خود را هنگام کار معلمی کسب کردهآن

 .[25]اند های تربیت معلم تأکید داشتهنتیجه بر اصالح دوره

های مختلفی حاکی از این است که بروندادهای مراکز تربیت پژوهش

های اساسی در عمل معلم ایران نیز در سه دهه اخیر با مشکالت و ضعف

اند. برای مثال مطالعات مختلفی به ضعف عملکرد معلمان مواجه بوده

های فعال تدریس، روش حل مسئله، های مختلف مانند شیوهدر جنبه

گرایی به عنوان شیوه نوین یاددهی گیری از رویکرد سازندهبهره

. نتایج [28-26]های مهارتی اشاره دارند یابی به هدفیادگیری و دست

دهد که بین وضعیت موجود و مطلوب نشان می Karimiپژوهش 

 ها تفاوت معناداریای معلمان ابتدایی در کلیه مؤلفهشایستگی حرفه

. نتایج یک مطالعه تطبیقی در زمینه برنامه درسی [29]وجود دارد 

یابی به کیفیت در نظام آموزشی دهد که دستتربیت معلم هم نشان می

بیت معلم ایران نیازمند راهبردهای تلفیق و توازن تئوری و عمل در تر

های حرفه معلمی و برنامه درسی، تدوین استانداردها یا صالحیت

ها برقراری ارتباط قوی میان نظام تربیت معلم پیش از خدمت با دانشگاه

( به 2001در تحلیل نتایج پرلز ) Karimi. [30]باشد و مدارس می

ضعف و عملکرد پایین دانش آموزان ایرانی اشاره دارد و در تحلیل نتایج 

 های تدریسیادگیری، روش-خود به لزوم تجدید نظر در فرایند یاددهی

کند و بر این نکته تأکید اشاره میای معلمان های حرفهو شایستگی

گذاری در منابع نیروی انسانی، به دارد که تحول و اصالح بدون سرمایه

ویژه معلمان دوره ابتدایی امکان ندارد، از این رو باید در کیفیت انتخاب 

در  Ahmadi. [31]ریزی اصولی صورت گیرد و آموزش معلمان برنامه

بی برنامه اجرا شده و کسب شده دروس تربیتی تربیت معلم به ارزشیا

ها و منابع اکثر دروس تربیتی با این نتیجه رسید که محتوا، سر فصل

 & Kian. [32]معلمان همخوانی ندارد -ای دانشجو نیازهای حرفه
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Mehrmohammadi  به وضعیت آموزش هنر در برنامه درسی تربیت

ا در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که باید همعلم پرداختند. آن

اصالحاتی ضروری در شناساندن اهمیت و کاربرد برنامه درسی هنر برای 

ای دیگر نشان داد در . نتیجه مطالعه[33]معلمان فراهم شود -دانشجو 

های ورش ایران تأکید زیادی با مؤلفه ویژگیاسناد باالدستی آموزش و پر

 .[34]شخصیتی شده و کمترین تأکید بر مؤلفه توانایی شده است 

بر این اساس مسئله اساسی در زمینه کیفیت آموزش، آمادگی معلمان 

ای آنان نیز از طریق های حرفهاست. آمادگی معلمان و کسب شایستگی

های آموزشی پیش از خدمت میسر است. در نتیجه کیفیت دوره

ت زیادی است. در های آموزشی پیش از خدمت معلمی حائز اهمیدوره

این زمینه کم توجهی به نیازهای کنونی و بر طرف نشدن خالءهای 

تر شدن فاصله بین وضعیت های ارائه شده به عمیقموجود در برنامه

موجود و وضعیت مطلوب منجر شده است. از سوی دیگر نیاز است 

تدوین چارچوب برنامه معلم شایسته در ایران، برخاسته از زمینه و بافت 

های شایستگی محور معلمان برخاسته فرهنگی جامعه باشد. اگر برنامه

ای منفک، جدا و از زمینه و بافت فرهنگی جامعه نباشد، برنامه

توان امید چندانی در رسیدن به اهدف آن داشت ایستاست، که نمی

. در نهایت نگاه جامع به جزئیات حرفه معلمی و توجه به آن در [24]

یت ها و حساسبرنامه تربیت معلم سبب پرهیز از کلی نگری در برنامه

شود. با این و معلمان میکافی برای جذب و فرایند آموزش دانشج

رویکرد هدف این مطالعه شناسایی و تدوین چارچوب شایستگی 

ای معلمان دوره ابتدایی بر اساس توجه به نیازهای کنونی معلمان حرفه

مقطع ابتدایی، زمینه و بافت فرهنگی جامعه و ابعاد کلی و جزئیات 

ر است. وای معلمان در راستای تربیت معلم شایسته محشایستگی حرفه

بر این اساس هدف پژوهش حاضر تدوین چارچوب جامعی در زمینه 

ای دانشجو معلمان حوزه آموزش ابتدایی دانشگاه شایستگی حرفه

 فرهنگیان است.

 روش کار

در این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی تحلیل اسناد و نظریه 

. دای معلمان ابتدایی شناسایی شای چارچوب شایستگی حرفهزمینه

نظران حوزه روش پژوهش و تربیت معلم، پس از مشورت با صاحب

تصمیم بر این شد که چارچوب بر اساس ادبیات و پیشینه پژوهش و 

مصاحبه با متخصصان این حوزه تدوین گردد. بنابراین، در انجام 

ها در سه مرحله پشت سر هم گردآوری و تحلیل شدند. پژوهش، داده

ی درک موضوع و شناخت کافی از منابع و دانش در مرحله اول، ابتدا برا

ر المللی مرتبط با پژوهش حاضموجود، مبانی نظری، پیشینه ملی و بین

ها، مرور شد. پس از مطالعه و تحلیل ادبیات و پیشینه و استخراج مؤلفه

معلمان شکل گرفت. سپس  -ای دانشجوچارچوب اولیه شایستگی حرفه

ان حوزه تربیت معلم در زمینه در مرحله دوم مصاحبه با متخصص

 معلمان-ای دانشجوهای حرفهشناسایی و تکمیل چارچوب شایستگی

ها و کدگذاری آن، نتایج این دو انجام گرفت. بعد از تحلیل مصاحبه

ای هبخش با هم تلفیق گردید. در نهایت نتایج حاصل از تحلیل داده

–دانشجو  ایهای حرفهموجود در قالب الگوی پیشنهادی شایستگی

در مرحله آخر با  معلمان دوره ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ارائه شد.

 استفاده از روش روایی محتوایی به اعتباریابی الگو پرداخته شد.

در مرحله اول، از روش تحلیل اسنادی استفاده شد. تحلیل اسنادی 

پژوهشی مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد است و اسناد به کار 

رفته در پژوهش اسنادی شامل اطالعات و نتایجی هستند که توسط 

. [35]اند نویسندگان و پژوهشگران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم شده

ای جامعه آماری در این بخش، اسناد پژوهشی در زمینه شایستگی حرفه

معلمان و به ویژه معلمان دوره ابتدایی بود. بنابراین مقاالت پژوهشی و 

اسنادی استفاده شد که توسط پژوهشگران داخلی و خارجی و مؤسسات 

 ای معلمان و کیفیتمرتبط با این حوزه به منظور بهبود فعالیت حرفه

زش تدوین شده است. مالک انتخاب، مرتبط بودن منابع با نظریات آمو

ای معلمان است و بازه آموزشی، فعالیت آموزشی و شایستگی حرفه

به بعد بوده است. ابزارهای مورد استفاده  2000زمانی منابع از سال 

ها به صورت کیفی بررسی های فیش برداری از متون بود و دادهبرگه

از مشخص شدن منابع، تمام منابع مورد مطالعه قرار  شد. بنابراین بعد

گرفت. پس از مطالعه، فیش برداری اولیه و تحلیل سند، استخراج کدها 

انجام شد. پژوهشگر برای دقت بیشتر و درک بهتر به مرور مجدد منابع 

پرداخت. در تحلیل اسنادی نیز روند بررسی منابع تا زمان به اشباع 

گیری در کند. به عبارتی همانند نمونهپیدا میها ادامه رسیدن داده

روش مصاحبه، با رعایت اصل اشباع نظری به تعدادی انتخاب و بررسی 

گیرد که با مرور و بررسی آنها نکته و مفهوم جدیدی قابل صورت می

. در این پژوهش نیز تحلیل منابع تا زمان به اشباع [36]استخراج نباشد 

 و رسیدن اطالعات ادامه پیدا کرد. با پایان یافتن منابع، مرور منابع

بندی کدها شروع ای معلمان، دستهاستخراج کدهای شایستگی حرفه

شد. ابتدا کدهای مشابه که تقریباً به یک مفهوم اشاره داشتند با هم 

های تلفیق شدند. کدهای تکراری حذف شدند و در این مرحله مقوله

ها بندی کردن مقولهفرعی شکل گرفتند. سپس در مرحله آخر گروه

های ها به این صورت که مقولهل مضامین یا کشف مقولهانجام شد؛ تشکی

فرعی تحت عنوان یک مقوله محوری قرار گرفتند. طبقه بندی کدهای 

با معانی و مفاهیم مشترک و استخراج مقوله محوری. مرحله اول 

استخراج کدها شبیه کدگذاری باز و مرحله دوم شبیه کدگذاری محوری 

 است.

 10ی دقت بیشتر و جامعیت چارچوب با در مرحله دوم این بخش برا

نفر از متخصصان حوزه تربیت معلم در زمینه شناسایی چارچوب 

های شایستگی معلمان )عوامل و گویه-ای دانشجوهای حرفهشایستگی

معلمان ابتدایی( مصاحبه انجام گرفت. در مرحله دوم –ای دانشجو حرفه

 وه گلوله برفی صورتانتخاب نمونه به صورت هدفمند و استفاده از شی

گرفت. یعنی افرادی که بیشترین اطالعات و تخصص را در زمینه موضوع 

مورد مطالعه دارند، به صورت هدفمند برای پاسخگویی به سئواالت 

بخش کیفی پژوهش انتخاب و از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده 

 وای معلمان شروع شد شد. مصاحبه با پرسش مفهوم شایستگی حرفه

های مورد نیاز معلمان سپس با طرح سواالتی در زمینه دانش و مهارت

تر برای کشف ابعاد های جزئیدوره ابتدایی ادامه پیدا کرد. با پرسش

یک  ها به طور میانگینای معلمان پیگیری شد. مصاحبهشایستگی حرفه

ساعت به طول انجامید. بعد از اتمام هر مصاحبه، متن آن پیاده گردید. 

تن مصاحبه بارها مطالعه گردید و سپس تحلیل انجام شد. بنابراین م

ها طی دو مرحله کدگذاری شد. در مرحله اول جمالت نتایج مصاحبه

های که دارای معانی خاص و یا پاسخ به سؤال پژوهشی یا پاراگراف

هستند، مشخص شدند. سپس مفاهیم اصلی تحت عنوان واحد معنایی 
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حدهای معنایی کدهای برتر داده شد و سایر قرار گرفت و به این وا

مفاهیم مرتبط با واحد معنایی تحت این کدها قرار گرفت. در سطح دوم 

دند تا بندی شکدگذاری، کدهای برتر با معانی مشابه با یکدیگر دسته

های فهگیری مولطبقات تشکیل و فرایند کد گذاری تسهیل شود )شکل

لیل در سه مرحله زیر صورت ای(. بطور خالصه تحشایستگی حرفه

. تعیین 2. خواندن کلی متن برای درک کلی از محتوای آن، 1گرفت: 

. طبقه بندی کدهای اولیه مشابه در 3واحدهای معنا و کدهای اولیه، 

های حاصل شده از دو مرحله ادغام تر. در مرحله آخر دادهطبقات جامع

بعاد از ارتباط بین آنها او در نهایت طبقات در کنار یکدیگر قرار گرفته و 

 یا چارچوب اصلی پژوهش طراحی شد.

در مرحله سوم روایی محتوایی چارچوب انجام گرفت. در این مرحله 

ای دانشجو معلمان آموزش پس از تدوین چارچوب شایستگی حرفه

اوی ای حابتدایی بر اساس پیشینه و دیدگاه صاحب نظران، پرسشنامه

ای لیکرت تنظیم شد و برای اساتید و درجه 3ها در قالب مقیاس گزاره

بندی نظرات و کارشناسان حوزه تربیت معلم ارسال شد. پس از جمع

ها و چارچوب و در نهایت نتایج حاصل از تحلیل تأیید اعتبار گویه

ای های حرفههای موجود در قالب الگوی پیشنهادی شایستگیداده

 دید.دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ارائه گر

 

 
 ای معلمانفرایند و مراحل پژوهش و استخراج چارچوب شایستگی حرفه :1تصویر 

هایافته

های پژوهش، چارچوب اصلی شکل بندی یافتهپس از بررسی و جمع

ای معلمان در این پژوهش دارای چهار گرفت. چارچوب شایستگی حرفه

های ها و ویژگیها و نگرشای، ارزشای، عمل حرفهبعد کلی دانش حرفه

شخصیتی است. در ادامه به توضیح جزئیات این ابعاد پرداخته خواهد 

 شد.



 و همکاران انیمیکر
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 ایدانش حرفه

 هایای زیربنای حرفه معلمی است. این دانش به صالحیتدانش حرفه

های مورد نیاز معلم برای این حرفه داللت دارد و شناختی یا دانستنی

جنبه اکتسابی دارد. بخشی از آن در حین آموزش حرفه معلمی کسب 

شود و بخشی نیز حاصل تجارب شخصی و گروهی است که از آن می

ومی؛ دانش حاصل از تجارب زیسته معلم، یاد تحت عنوان دانش ب

ای از دانش معلم از جمله دانش برنامه شود. این بعد دامنه گستردهمی

های یادگیری، حقایق و روندهای درسی، مفاهیم و محتوا، تئوری

های کالس درس، مدرسه و بافت آموزشی و دانش مربوط به واقعیت

ای نشانگرهای دانش حرفهشود. در این پژوهش اجتماعی را شامل می

در زیر سه مؤلفه دانش موضوعی و آموزش، دانش یادگیرنده و دانش 

دول جها و نشانگرهای این بعد به شکل گیرند. مولفهای قرار میزمینه

 است. 1
 ای معلمان دوره ابتدایینشانگرهای دانش حرفه :1جدول 

 منابع ای معلماننشانگرهای دانش حرفه هامؤلفه

دانش 

موضوعی و 

 آموزش

دانش موضوعی و محتوای آموزشی؛ دانش تدریس موضوع؛ آشنایی با تلفیق دانش 

گیری و ارزشیابی آموزشی؛ ها و فرایند اندازهای در آموزش؛ دانش روشمیان رشته

مبانی و اصول آموزش و پرورش؛ ها؛ دانش آشنایی با زمان و نحوه کاربست روش

های تفکر و اندیشیدن، آشنایی با دانش راهبردها و مدیریت کالس درس. مهارت

 های نوین یادگیری.نظریه

(European Commission, 2013), (AITSL, 2011), (Ranija & 

Zakirova, 2016), (InTASC, 2011), (jff & ccsso, 2015), (Ross, 

2011), (Baumert & Kunter, 2013), Mollaeenezhad, 2012), 

(Mosapoor & Ahmadi, 2016). [3 ,6 ,7 ,13 ,16 ,17 ,37-39] 

دانش درباره 

 یادگیرنده

ی نیازهاهای شناسایی شناخت شیوه یادگیری دانش آموزان؛ آشنایی با استراتژی

دانش آموزان؛ آشنایی با منابع و پیشینه دانش آموزان برای یادگیری؛ شناخت 

های رشد گروه سنی دانش آموزان؛ آشنایی با شرایط ارزیابی یادگیرندگان ویژگی

 های فردی و فرهنگی دانش آموزان.ویژه؛ آشنایی با تفاوت

(European Commission, 2013), (AITSL, 2011), (Ranija & 

Zakirova, 2016), (InTASC, 2011), (Ross, 2011), (Baumert & 

Kunter, 2013), (Oliva & Henson, 2001), (Mollaeenezhad, 

2012) [3 ,6 ,7 ,13 ,16 ,37 ,38] 

دانش 

 ایزمینه

دانش مبانی علوم آموزشی؛ آشنایی با مسائل بین فرهنگی و هویت ملی، آشنایی با 

ای خویش؛ آگاهی از دانش دینی؛ ولیت حرفهحقوق یادگیرندگان، آشنایی با مسئ

آگاهی از دانش زبان ملی؛ دانش سازمانی، دانش مشاوره و آگاهی از وظایف 

 شهروندی خویش.

(Ranija & Zakirova, 2016), (InTASC, 2011), (European 

Commission, 2013), (Ross, 2011), (Baumert & Kunter,  
2013), (Mollaeenezhad, 2012) [3 ,6 ,7 ,13 ,37 ,38] 

 

ایعمل حرفه

دهد. ها و شایستگی معلم را نشان میای هسته اصلی فعالیتعمل حرفه

های که برای یک معلم تعیین و تعریف مقدمه و مؤخرهبه عبارتی تمام 

ای است و آنچه حائز اهمیت است شود در راستای بهبود عمل حرفهمی

 ای معلم در حین کار است.مهارت حرفه

ای به کنش و برخورد معلم با مسائل قبل، حین و بعد از عمل حرفه

چیده از کالس و خارج از کالس درس اشاره دارد. و شامل ترکیبی پی

های اجتماعی در عمل است. در این پژوهش دانش، نگرش و ارزش

ای در زیر هفت مؤلفه طراحی آموزشی، محیط نشانگرهای عمل حرفه

های پژوهشی، های آموزش و تدریس، مهارتیادگیری، مهارت

ها و گیرند. مؤلفههای ارتباطی، تفکر تأملی و ارزشیابی قرار میمهارت

 است. 2جدول د به شکل نشانگرهای این بع

 هاها و نگرشارزش

ها، استعدادهای فکری، ای از تواناییها مجموعهها و نگرشارزش

های خاص است که زمینه ساز های اخالقی، بینش، و گرایشویژگی

 ای معلم است.شکوفایی عمل حرفه

دهند و تصویر میای را شکل ها هویت حرفهها و نگرشدر واقع ارزش

و  هاکند. از سویی دیگر ارزشجامع و رویکرد کلی معلم را ترسیم می

ها و نحوه برخورد ای است که جهت فعالیتها مثل قوه محرکهنگرش

های مطلوب کند. بنابراین هر چه ارزشمعلم در عمل را مشخص می

 شجامعه تقویت شود و این بعد از کیفیت بیشتری برخوردار باشد، کن

 تر است.ای معلم در دنیای عمل بهتر و غنیحرفه

ها و نگرش نظران حوزه تربیت معلم بر حوزه ارزشبر این اساس صاحب

به عنوان بعدی اساسی از تربیت معلم تأکید دارند و بر این باور هستند 

که در جذب و فرایند آموزش دانشجویان تربیت معلم به این بعد توجه 

ها را نشان ها و نگرشنشانگرهای ارزش 3جدول . ای داشته باشندویژه

 دهد.می

 های شخصیتیویژگی

های اشاره دارد که بر خصیصه معلمی به های شخصیتی به مؤلفهویژگی

عنوان الگوی دانش آموز و توانمندی وی در اجرای بهتر نقش خویش 

 اثرگذار است.

و معرف شخصیت ممتاز معلم در های شخصیتی بازتاب دهنده ویژگی

های شخصیتی آموزان و اجتماع است. به دیگر سخن ویژگیمیان دانش

سازد و وی را از آموزش خاص این حرفه از معلم موقعیتی یگانه می

 سازد.دهنده صرف متمایز می

در این رابطه ابن خلدون نیز معتقد است که از معلمین انتظار نداریم 

ه بیش از آن توقع داریم که سرمشق خوبی برای فقط مدرس باشند، بلک

محصالن باشند و فقط در این صورت است که شایستگی اطالق معلم 

 .[40]کنند به وی را پیدا می

بندی پیشینه و دیدگاه صاحب نظران، در این مطالعه نیز پس از جمع

نشانگرهای این بعد را  4جدول چارچوبی در این زمینه تدوین گردید. 

 دهد.در چارچوب تدوین شده نشان می

 

 

 

 

http://noavaryedu.oerp.ir/en/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/azam-mollaeenezhad
http://noavaryedu.oerp.ir/en/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/azam-mollaeenezhad
http://noavaryedu.oerp.ir/en/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/azam-mollaeenezhad
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 ای معلمان ابتدایینشانگرهای عمل حرفه :2جدول 

 منابع ای معلماننشانگرهای عمل حرفه هامؤلفه

 طراحی آموزشی

انتخاب تجارب آموزشی مناسب آموزش متفاوت فردی و گروهی؛ 

های توانایی طراحی درس با استفاده از دانش فناوری و تکنیک

ا های آموزشی بفعالیتتکنولوژی آموزشی؛ توانایی ارائه و تلفیق 

های هنری و ورزشی؛ طراحی تجربیات یادگیری در راستای فعالیت

تشویق به یادگیری مشارکتی، اجتماع پژوهی، پژوهش و اکتشاف؛ 

 مند ساختن تجارب یادگیری.بافت

(Davaei et al, 2013), (Mollaeenezhad, 2012), (jff & ccsso, 2015), 
(InTASC, 2011), (Ranija & Zakirova, 2016), (European 

Commission, 2013) [6 ,7 ,13 ,17 ,37 ,41] 

 محیط یادگیری

گیری تفکر انتقادی و های یادگیری برای شکلخلق موقعیت

یادگیری محلی و هایی برای گسترش امکان خالقیت؛ خلق فرصت

جهانی؛ خلق محیط یادگیری دارای تعامل اجتماعی مناسب؛ خلق 

 محیط یادگیری حمایتی و سازنده.

(Oliva & Henson, 2001), (ISLLC, 2011), (Baumert & Kunter, 2013), 

(Ranija & Zakirova,2016), (InTASC, 2011), (AITSL, 2011) [3 ,7 ,10 ,

16 ,37 ,42] 

 فرایند آموزش

های مدیریت و نظارت بر فرایند یادگیری؛ توانایی مدیریت موقعیت

بحرانی؛ پیوند فرایند سنجش و ارزشیابی با فرایند آموزش و 

عملکردی؛ توانایی مدیریت های یادگیری؛ توانایی طراحی فعالیت

اقتضایی؛ توانایی تشریح منسجم و منطقی موضوع به صورت کتبی 

و شفاهی؛ توانایی ایجاد انگیزه و لذت یادگیری در دانش آموزان؛ به 

های های برای بهبود بخشیدن به مهارتکارگیری تکنیک

 فراشناختی و خودتنظیمی.

(ETUCE, 2008), (Vogt & Rgalla, 2009), (Hatano & oura, 2003), 
(Oliva & Henson, 2001), (ISLLC, 2011), (Mollaeenezhad, 2012), 

(Baumert & Kunter, 2013), (jff & ccsso, 2015), (European 
Commission, 2013), (AITSL, 2011), (Ranija & Zakirova, 2016), 

(InTASC, 2011) [3 ,6 ,7 ,10 ,13 ,16 ,17 ,37 ,42-45] 

های مهارت

 پژوهشی

دانش، مهارت و نگرش آموزش به شیوه پژوهشگری؛ برخورداری از 

های معلم محور؛ توانایی نگارش و روایات توانایی طراحی پژوهش

های ها و پژوهشای؛ توانایی سازماندهی طرحتجربیات حرفه

 آموزی.دانش

(Ranija & Zakirova, 2016), (Mollaeenezhad, 2012), 

(Mehrmohamadi, 2016) [6 ,7 ,46] 

های مهارت

 ارتباطی

های ارتباطی در تعامل با کلیه عوامل انسانی مؤثر در امر مهارت

آموزش؛ توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دانش آموزان؛ توانایی 

برقراری ارتباط با والدین؛ برخورداری از روحیه صبر، بردباری و 

 ها.ها؛ عشق ورزیدن به همه بچهبچه دلسوزی در کار با

(European Commission, 2013), (Ranija & Zakirova, 2016), 

(InTASC, 2011), (jff & ccsso, 2015), (Mehrmohamadi, 2016) [7 ,13 ,

17 ,37 ,46] 

 تفکر تأملی
برخورداری از دانش، مهارت و نگرش تأملی در عمل؛ تأمل در مورد 

تجارب و باورهای خویش؛ توانایی نقد کردن و نقد پذیری؛ مهارت 

 خواندن انتقادی.

(European Commission, 2013), (InTASC, 2011), (jff & ccsso, 2015), 

(Mollaeenezhad, 2012) [6 ,13 ,17 ,37] 

 ارزشیابی

ها و ابزارهای متنوع ارزیابی؛ توانایی تحلیل و گیری از روشبهره

های ارزشیابی؛ توانایی اجرای ارزیابی مستمر و ارائه تفسیر داده

های ارزیابی عینی، بازخوردهای کیفی؛ توانایی پرورش مهارت

ارزیابی دانش آموزان؛ توانایی تدوین ارزیابی همساالن و خود 

 تکالیف عملکردی اصیل.

(European Commission, 2013), (AITSL, 2011), (Ranija & Zakirova, 
2016), (InTASC, 2011), (Baumert & Kunter, 2013), (Oliva & 

Henson, 2001), (Jasman, 2002), (Mcber, 2000) [3 ,7 ,10 ,13 ,16 ,37 ,

47 ,48] 

 

 های معلمان مقطع ابتداییها و نگرشارزش :3جدول 

 

 های شخصیتی معلمان مقطع ابتداییویژگی :4جدول 

 

 منابع ای معلمانهای حرفهها و نگرشنشانگرهای ارزش هامؤلفه

ها و ارزش

 هانگرش

)بازنگری مداوم ای عالقه و تعهد به کار؛ گرایش به یادگیری و رشد حرفه

توسعه شخصی(؛ تسهیل و تداوم بخشیدن فرهنگ یادگیرنده محور؛ عشق و 

عالقه به انسان و رشد و تعالی او؛ آگاهی از باورهای تربیتی خویش؛ توانایی 

تغییر باورهای تربیتی خویش؛ باور به ارزش و اهمیت آموزش ابتدایی؛ باور 

گویی در برابر پیشرفت همه به توانایی یادگیری همه دانش آموزان؛ پاسخ

های دانش آموزان؛ مشارکت در جوامع علمی؛ گرایش به رشد نگرش و ارزش

دموکراتیک؛ احترام به تنوع اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان؛ تعهد به 

 ها و قوانین جامعه؛ آگاهی معرفت شناختی.ارزش

(European Commission, 2013), (AITSL, 2011), (Ranija & 

Zakirova, 2016), (Arasteh, 2008), (InTASC, 2011), (jff & ccsso, 

2015), (Voss et all, 2011), (Mollaeenezhad, 2012), NSW 

(INSTSTUTE OF TEACHERS), (Rhode Island professional 

Teaching standard) [6 ,7 ,13 ,16 ,17 ,37 ,43] 

 منابع ای معلمانهای شخصیتی حرفهنشانگرهای ویژگی مؤلفه

های ویژگی

 شخصیتی

برخورداری از هوش معنوی، اجتماعی و هیجانی؛ ثبات شخصیتی و خردمندی؛ 

خود تنظیمی؛ ادراک رشد یافته؛ برخورداری از تفکر سیستمی، توانایی حل 

مسئله؛ خود کارآمدی؛ خود آگاهی؛ تفکر انتقادی؛ روحیه پرسشگری؛ خالقیت، 

گرایش به کار تیمی؛ تفکر تحلیلی و پذیر؛ سالمت روحی و روانی، انعطاف

مفهومی؛ سازگاری ارتباطی و اجتماعی؛ روحیه کمک به دیگران؛ مهارت خوب 

 گر قوی بودن؛ ظاهری تمیز و آراسته.گوش دادن؛ مشاهده

Hakim, 2015), Blomeke & Delaney, 2012), (European 

Commission, 2013), (Jasman, 2002), (Arasteh, 2008), 

(Mcber, 2000), (Alterman 1995), (Mollaeenezhad, 2012), 

(Ranija & Zakirova, 2016) [6-8 ,11 ,13 ,14 ,47-49] 

http://noavaryedu.oerp.ir/en/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/azam-mollaeenezhad
http://noavaryedu.oerp.ir/en/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/azam-mollaeenezhad
http://noavaryedu.oerp.ir/en/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/azam-mollaeenezhad
http://noavaryedu.oerp.ir/en/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/azam-mollaeenezhad
http://noavaryedu.oerp.ir/en/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/azam-mollaeenezhad
http://noavaryedu.oerp.ir/en/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/azam-mollaeenezhad
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بحث

ای معلمان حاصل کسب دهد شایستگی حرفهشواهد مطالعاتی نشان می

های ای این حوزه و برخورداری معلم از ویژگیهای حرفهدانش و مهارت

ها در قالب ابعاد شخصیتی و نگرشی است. به طوری که این ویژگی

مختلف و به صورت یک کل یکپارچه در رفتار فرد نمود پیدا کند. در 

نظران، ند و کاو در پیشینه پژوهشی و مصاحبه با صاحباین پژوهش با ک

ای، عمل ای زیر با چهار بعد اصلی دانش حرفهمدل شایستگی حرفه

های شخصیتی، طراحی و تبیین ها و ویژگیها و نگرشای، ارزشحرفه

 شد.

 

 ای معلمان ابتداییهای حرفهچارچوب مفهومی شایستگی :2تصویر 

های حرفه معلمی و تدوین چارچوب جامع در عمل به دلیل پیچیدگی

لم های پیش روی معبینی بودن برخی مسائل و موقعیتغیر قابل پیش

عیت کنونی غیر واقع بینانه و دور از و متغیر بودن شرایط جامعه در وض

انتظار است. زیرا در دنیایِ کنونی شرایط مدام در حال نو شدن است و 

ها و نیازهای اجتماعی پیوسته تغییر به دنبال تحوالت مذکور، خواسته

های شود. از سوی دیگر واقعیتتر میکند و در عین حال متنوعمی

 ی نیست تا بتوان نسخه دقیقیهای ایستا و مشخصکالس درس، واقعیت

برای آن نوشت و با تسلط معلم در برخی فنون کل مسئله را حل نمود. 

اتفاقاً، برخی انتقادها از رویکردهای پیشین تربیت معلم و رویکردهای 

از  Schonگردد. برای مثال گرایانه آن به همین مورد بر میاثبات

اد م آمریکا حاکم است انتقگرایانه که بر نظام تربیت معلرویکرد اثبات

گرایانه دارد را زیر سئوال کند و حقانیت دانشی که خاستگاه اثباتمی

ر ای بهای رایج درباره دانش دقیق حرفهبرده و معتقد است که اندیشه

اساس عقالنیت تکنیکی، در دنیای عمل که مسائل خودشان را به 

ند، کارگشا کنهای درهم ریخته و نامعین عرضه میصورت موقعیت

. بر این اساس در رویکردهای اخیر، تربیت معلم با نگاهی [50]نیست 

تر سعی دارد از نقاط قوت رویکردهای قبلی استفاده نماید و تا جامع

د. های کنونی انطباق دهحد ممکن خود را با وضعیت موجود و خواسته

به عبارتی اصول و برنامه درسی کنونی تربیت معلم دچار تحول شده و 

از نگاه سنتی بر تربیت معلمان فاصله گرفته و به الگوی تربیت معلم به 

 ای گرایش پیدا کرده است.عنوان متخصص حرفه

ای نیاز است از رویکردی تلفیقی در عمل بهره الگوی تربیت معلم حرفه

ه بر بهره جستن از رویکردهای مبتنی بر تجربه و ببرد. یعنی معلم عالو

گرایی و تربیت معلم فکور نیز آشنا باشد. گرا، با رویکردهای سازهتجربی

به عبارتی معلم چند بعدی نیازهای امروز کالس درس را برآورده 

دهد معلم از فردی که به نماید. سیر تاریخی این حرفه نیز نشان میمی

خته تا به اکنون که معلم را راهنمای آموزشی و به پرداانتقال محتوا می

و به باور سازاگرایان اجتماعی « تسهیل کننده یادگیری»قول راجرز 

دا و در نهایت معلم فکور تغییر پی« مشارکت کننده در فرایند یادگیری»

ای، کرده است. در این مطالعه نیز با تمرکز بر الگوی تربیت معلم حرفه

برخی جزئیات که ضرورت دارد دانشجو معلم با چارچوب تدوین شده 

آن آشنا باشد و پایه و اساس حرفه معلمی است را از دیدگاه صاحب 

نظران و پیشینه این حوزه استخراج نموده، ولی در این اثنا به مواردی 

مثل تجربه شخصی معلم در عمل و به قول جان دیویی تأمل بر تجربه 

ر عمل و نقش تسهیل گری وی خویش، روحیه پژوهشگری و پژوهش د

نیز تأکید شده است. در این چارچوب صرفاً به مسئله آموزش تأکید 

 هاینشده، بلکه در کنار آموزش به ابعادی مهمی از تخصص و ویژگی

معلم که در راستای پرورش است، نیز اشاره شده است. چارچوب 

ای، کند و بر دانش حرفهای خطوط کلی را ترسیم میشایستگی حرفه

های مبهم تأکید ذهن باز معلم، دقت نظر و تصمیم گیری در موقعیت

دارد. به بیانی دیگر برای رویارویی با موقعیت پیچیده در دیدگاه 

پداگوژی آینده، حرفه معلمی مستلزم برقراری رابطه میان سه مؤلفه 

تعهد حرفه ای•

رشد حرفه ای•

رشد و تعالی همه ی  •
فراگیران

کثرت گرایی•

تفکر تحلیلی•

مؤلفه های فردی ذهنی•

مؤلفه های فردی شخصیتی•

دانش موضوعی و •
آموزش

هدانش یادگیرند•

دانش زمینه ای •

طراحی آموزشی•

محیط یادگیری•

فرایند آموزش•

مهارت های پژوهشی•

مهارت های ارزیابی•

مهارت های ارتباطی•

تفکر تأملی• عمل 
حرفه ای

دانش 
حرفه ای 

ارزش ها 
و نگرش 

ها

ویژگی
های 

یشخصیت
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اند از: موقعیت آموزشی، دانش پداگوژی و داوری اساسی است که عبارت

 .[51]معلم 

ی هاپژوهشبندی و تحلیل نتایج پژوهش همسو با در این پژوهش جمع

ها ای، ارزشای، عمل حرفهپیشین در قالب چهار بعد کلی دانش حرفه

بندی شده است. اما در تدوین های شخصیتی دستهها و ویژگیو نگرش

نشانگرها تمرکز بر حوزه آموزش ابتدایی بود و با نگاهی جامع، 

خصوصیات معلم دوره ابتدایی تدوین شده است. در ادامه تحلیل ابعاد 

ای گردد. دانش حرفهای معلمان ارائه میزئیات شایستگی حرفهو ج

 های ومعلمان یکی از ابعاد اصلی چارچوب تدوین شده است. دانستنی

ای معلم شناخت معلمان در زمینه مسائل آموزش و پرورش دانش حرفه

دهد. آگاهی و شناخت از مسائل تربیتی، نیازهای دانش آموز را شکل می

باشد. نیاز حرفه معلمی است و پایه و اساس می و کالس درس پیش

ای از های معلم شامل طیف وسیعی است. این طیف مجموعهدانستنی

ها مثل تخصص در زمینه موضوع تدریس، دانش دانش و آگاهی

های تدریس و فناوری اطالعات، دانش درباره پداگوژیک، دانش روش

 Malakiاین زمینه  در یادگیرنده و فرهنگ اجتماعی را در بر دارد.

های ذهنی ها و مهارتای از آگاهیهای شناختی را مجموعهصالحیت

داند که معلم را در شناخت و تحلیل مسائل و موضوعات مرتبط با می

ای معلم دانش حرفه Ross. به نظر [9]سازد تعلیم و تربیت توانا می

های تدریس خاص شامل پنج مؤلفه دانش موضوعی، دانش روش

های یاددهی و یادگیری، دانش سازمانی و موضوع درس، دانش روش

دانش  Meijer et alبندی . و در دسته[38]دانش مشاوره است 

های ای شامل شناخت موضوعی، دانش درباره یادگیرنده، روشحرفه

ای و تدریس، دانش برنامه درسی، دانش عمومی آموزش، دانش زمینه

یگری به دانش به کارگیری . در مطالعات د[52]است دانش درباره خود 

، مدیریت کالس، [53]های جدید برای آموزش موضوعی آوریفن

 هم اشاره شده است. [54]های آموزشی و ارزشیابی ها، تئوریمتدلوژی

ای به سه مؤلفه فرعی دانش موضوعی و در این مطالعه، دانش حرفه

ای تقسیم شده است. آموزش، دانش درباره یادگیرنده و دانش زمینه

دانش موضوعی و آموزش ترکیبی از دو جزء اصلی دانش در زمینه 

های آموزشی است. دانش محتوای و دانش روش محتوای آموزش

آموزش به تسلط و تخصص معلم در موضوع مورد تدریس اشاره دارد. 

تواند آن را تدریس کند. دانش بدون تسلط در دانش محتوایی، معلم نمی

های تدریس به چگونگی و نحوه آموزش دانش محتوایی در روش

استفاده از ابزارهای  های مختلف و همچنین دانشهای و موقعیتبافت

فناوری و رویکردهای مختلف ارزشیابی برای فهم و درک بهتر دانش 

تر ساختن یادگیری نزد دانش آموزان است. آموزان و به عبارتی عمیق

در حقیقت حاصل ترکیب دانش موضوعی و آموزش به دانش محتوایی 

شود. دانشی که نتیجه آن تلفیق دانش تربیتی معلم منجر می –

 توایی با زمینه عملی واقعی است.مح

ای، دانش درباره یادگیرنده است. شناخت دومین مؤلفه دانش حرفه

های اصلی یادگیرنده برای انتخاب و ارائه آموزش اثربخش، از فعالیت

آید. شناخت یادگیرنده به درک و شناخت معلم از معلم به حساب می

انتخاب تجربیات  شود وهای آموزشی منجر میوضعیت موجود و چالش

های آموزش و ارزشیابی را تسهیل یادگیری متناسب با موقعیت، روش

کند. عدم شناخت از یادگیرنده ارتباط بین معلم و شاگردان را مختل می

کند و نتیجه آن عدم شکل گیری آموزش اثربخش و عقیم ماندن می

آموزش است. این مؤلفه شامل دانش درباره نحوه یادگیری دانش 

های فردی و فرهنگی دانش آموزان، مسائل وزان، آشنایی با تفاوتآم

سازگاری و مشکالت رفتاری دانش آموزان، پیشینه فراگیران، شناخت 

های آموزشی و ارزشیابی گروهی و نیازهای یادگیری و انتخاب روش

های رشد گروه فردی متناسب با موقعیت و همچنین شناخت ویژگی

ن است. سومین مؤلفه این بخش دانش سنی خاصی از دانش آموزا

ای آگاهی از ساختار آموزشی و ای معلم است. دانش زمینهزمینه

سازمانی، مسائل اجتماعی و فرهنگی است که به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم بر آموزش تأثیر گذار است. آگاهی از این دانش نگاه جامع معلم 

ائل و مشکالت آموزشی کند و توانایی وی را در درک مسرا تقویت می

دهد. از سوی دیگر توانایی معلم در تلفیق دانش آموزان افزایش می

ها و پیوند برقرار نمودن بین مسائل آموزشی و اجتماعی دانش و مهارت

 کند.را تسهیل می

ای معلمان است. عمل ای، بعد دیگری از شایستگی حرفهعمل حرفه

معلم است که به منظور فهم ای در بر گیرنده مجموعه اقدامات حرفه

ه شود، یا بموقعیت آموزشی و انتخاب بهترین عملکرد ممکن انجام می

های کسب شده برای تحلیل عبارتی مهارت استفاده از دانش و مهارت

های مختلف است. در گیری در موقعیتو تفسیر موقعیت و تصمیم

 ان تربیت معلمای در رابطه با پیامدهای مورد انتظار از دانشجویمطالعه

در بعد دانش تربیتی موضوعی به مواردی عملکردی مانند منعکس 

های کسب شده در تلفیق دانش موضوعی و تربیتی در نمودن توانایی

ای، استفاده از سطح مدرسه و کالس درس در قالب رفتار حرفه

های فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه ها و محدودیتظرفیت

های آموزشی/ تربیتی و سازی فرصتی خلق/غنیآموزش تخصصی برا

ای کسب های حرفهای خود، استفاده از مهارتهای حرفهتوسعه توانایی

شده برای تعامل با دانش آموزان، اولیا، همکاران و مراکز علمی/پژوهشی 

ای معلم پیوند و انطباق . بنابراین مهارت حرفه[39]کنند اشاره می

دانش عمومی و تخصصی معلم با شرایط محیط آموزشی است یا به 

ها با توانایی قضاوت و نوعی معلمین نیازمند سطح وسیعی از مهارت

های ر موقعیت هستند و در واقع تدریس کیفی نیازمند مهارتعملکرد د

ای بهبود ایی برتطبیقی و ارزیابی سیستماتیک از دانش و فعالیت حرفه

ای را چنین نیز معلم حرفه Schon. در این باره [55]و نوآوری است 

کند: کسی که در رویارویی با یک موقعیت پیچیده، با بسیج تعریف می

حظه درست، اقدام های چندگانه برای تصمیم گیری درست، در لدانش

 هایکاربست دقیق و عملی مهارتای . بنابراین عمل حرفه[51]کند می

ها که در این مطالعه تحت عنوان شناختی است. برخی از این مهارت

ریزی، های برنامهبندی شده است عبارتند از مهارتای دستهعمل حرفه

توانایی پیش بینی و طراحی متناسب با امکانات و توانایی یادگیری 

جربیات مطلوب فراگیران، خلق محیط یادگیری در راستای کسب ت

پذیری و توانایی هدایت های آموزشی مانند انعطافیادگیری، مهارت

ها و فنون دار، به کار گرفتن روشدانش آموزان در جهت یادگیری معنی

مختلف ارزشیابی متناسب با اهداف یادگیری و دانش آموزان، ارائه 

بر  رتهای مدیریتی مانند توانایی مدیریت اقتضائی، نظاخوب، و مهارت

های بحرانی است. مهارت یادگیری دانش آموزان و مدیریت موقعیت

های پژوهشی وابسته به عمل برای حل مشکالت طراحی و اجرای طرح

های دانش آموزی از عناصر ها و پژوهشآموزشی و سازماندهی طرح

شود. بر اساس نظر دیوئی و شون ای محسوب میمهم عمل حرفه
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ل یا تفکر منطقی، و تفکر تأملی بخش مهمی های تحقیق در عمفعالیت

ای معلم است. بر پایه این رویکرد، معلم در عمل از از دنیای عمل حرفه

بندی چارجوب جدیدی از مسائل عمل دانش و مهارت خود برای صورت

گیرد و پیوسته نتیجه و پیامد را کند و آن را در عمل به کار میمی

 این فرایند بهبود کیفیت یادگیری دانشکند. پیامد نظارت و ارزیابی می

 ای معلم است.آموزان و رشد و توسعه شخصی و حرفه

های شخصیتی رکنی دیگر از شایستگی ها و ویژگیها و نگرشارزش

هایشان نسبت با نقش، تعهد ای معلمان است که با دیدگاهحرفه

ه حرفای، شرایط کاری و ارتقاء ای، مسئولیت پذیری، اخالق حرفهحرفه

ارتباط دارد. به باور روانشناسان اجتماعی باور و نگرش، رفتار را شکل 

دهد و نگرش نوعی آمادگی نسبتاً ثابت و مداوم روانی برای واکنش می

نسبت به اشیاء، افراد و یا موضوعات خاص است. در حرفه معلمی باور 

و نگرش فرد نسبت به تعلیم و تربیت، تربیت پذیر بودن همه دانش 

های متعالی انسان و های دموکراتیک، و ارزشموزان، رشد نگرشآ

های جامعه، بر شیوه تدریس، نحوه تعامل و عملکرد شغلی او در ارزش

دهد که دنیای عمل تأثیر گذار است. شواهد زیادی همچنین نشان می

هایی فراتر از دانش از جمله اعتقادات معلمان، ممکن است جنبه

 ای خود در تعیینکار و توانایی در ساماندهی حرفه های مربوط بهانگیزه

موفقیت معلم مهم باشند. اعتقادات معلمان شامل مفاهیم ضمنی یا 

صریح در مورد مسائل مربوط به یادگیری و مدرسه است که درک آنان 

. در این رابطه، [56]دهد از محیط و رفتار خود را تحت تأثیر قرار می

های معلم میزان تعهد او را در پژوهشگران دیگری هم معتقدند نگرش

و  کنددهد، روشی که تدریس میعمل به وظایفش تحت تأثیر قرار می

دهد، و همچنین اینکه چه درکی از رشد به شاگردانشان آموزش می

ها به عنوان فلسفه ها و نگرش. بدین ترتیب ارزش[57]ایش دارد حرفه

پایدار زندگی و تربیتی معلم یا به معنای دیگر، باورها و نگاه وی به 

هایی مانند دیدگاه توان به مؤلفهشود و میای تعریف میمسائل حرفه

ای، ای و باورهای حرفهسی و فلسفی، تعهد حرفهشنامعرفت

هایی های جامعه به عنوان جنبهای و ارزشپذیری، اخالق حرفهانعطاف

ه گیری نگرش مثبت نسبت باز این بعد اشاره کرد. بدین ترتیب شکل

ماهیت و رسالت حرفه معلمی حائز اهمیت است. کسب نگرش حقیقی 

، چراغ راه و پشتوانه استواری نسبت به اهمیت آموزش و حرفه معلمی

نماید. از سوی دیگر های پیش رو را هموار میاست که غلبه بر چالش

گیرد و معلم های جامعه از طریق نظام آموزشی صورت میانتقال ارزش

هاست. اگر معلم به عنوان روح نظام آموزشی عامل اصلی انتقال ارزش

م و تربیت باشد، یا به های مورد پسند جامعه تعلیبرخوردار از ارزش

ای به صورت واقعی در اعمال و رفتار های اخالقی و حرفهاصطالح ارزش

ای معلم در عرصه عمل تحقق پیدا مربی آشکار گردد، رفتار حرفه

 گیرد.های پذیرفته شده صورت میکند و انتقال ارزشمی

های شخصیتی است. چهارمین بعد مورد بحث در این مطالعه ویژگی

Goe صیت ها و شخبا تعریف چارچوبی برای شایستگی معلمان، قابلیت

شان دانسته و آنان را از عوامل مهم در توانمندی آنها و کیفیت تدریس

مندی، باورها و اعتقادات به عنوان معتقد است که خودکارآمدی، عالقه

. مطالعات [58]های شخصیتی بر کیفیت تدریس آنان مؤثر است ویژگی

همچنین نشان داده خصوصیات شخصیتی چون حس شوخ طبعی، 

اشتیاق، خالقیت، مراقبت و عالقه همگی در کارآمدی  عدالت، صبر،

. ثبات شخصیتی، برخورداری از [59]معلمین تاثیرگذار هستند 

ای، اعتبار اجتماعی و اصالت شخصیتی و استقالل عمل و اخالق حرفه

های شخصیتی تأثیر به عنوان ویژگی Hakimرفتاری هم در مطالعه 

 Mirhadi. [8]گذار بر فرایند آموزش و پرورش ذکر شده است 

های چون تواضع، صبر و حوصله معلم، دقیق بودن، پایداری و ویژگی

مقاومت، رابطه انسانی و صمیمیت، ظرافت و تعمق، ذهن باز و انعطاف 

. در این مطالعه نیز [60]داند پذیری را الزمه کاری معلمی می

های شخصیتی به عنوان یکی از ابعاد اصلی چارچوب شایستگی ویژگی

د نظر قرار گرفته و به جزئیات آن اشاره شده است. اما نکته ای محرفه

قابل توجه اینست که، فرهنگ، جنبه ذاتی و یادگیری پیشین بر شکل 

ها اثر گذار است، ولی گیری خصوصیات شخصیتی و ارزش و نگرش

ام ها در نظزمینه سازی برای تغییر و رشد و پرورش مناسب این ویژگی

 اهمیت زیادی است. آموزشی تربیت معلم حائز

 گیرینتیجه

نحوه آموزش در طول زمان رشد تدریجی و تکاملی خود را طی نموده 

و متناسب با تحوالت اجتماعی از رویکرد معلم محور و محتوا مدار به 

رویکرد آموزش به عنوان ابزار تسهل یادگیری و فرایندی پژوهش محور 

ر تقابل رویکردهای تغییر پیدا کرده است. در رویکردهای کنونی و د

سنتی و نوین آموزش، نقش محوری معلم در اجرای رویکردهای نوین 

لم های تربیت معاهمیت به سزایی دارد. بنابراین با توجه به اینکه دوره

نقطه شروع آشنایی با دنیای تعلیم و تربیت در عرصه نظر و عمل است، 

های و شیوهآموزش معلمان با تمرکز بر تغییر نگرش نسبت به اهداف 

های تخصصی و نوین آموزش، نوع نگاه به حرفه معلمی و کسب مهارت

 ای معلمان است.های حرفهجامع در این زمینه هدف تدوین شایستگی
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