دوفصلنامه علمی – پژوهشی

(دانشور رفتار)

دوره  ،31شماره  ،2پیاپی 22
پائیز و زمستان 3131

تحلیل جایگاه آن در اسناد باالدستی آموزش
و پرورش ایران
نویسندگان :محسن دیبایی صابر ،* 1عفت عباسی ،2کوروش
صفایی مرح

تححوی شاراوهوا  3ش سوید

4

 .1استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد.
 .2استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی.
 .3استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.
 .4استادیار گروه روشها و برنامههای آموزشی و درسی دانشگاه تهران.
*نویسنده مسئول :محسن دیبایی صابر

m.dibaei@ut.ac.ir

چکیده
بقاء و کارآمدی نظامهای آموزشی به دانش و تخصصهاای متناو  ،توانااییهاا و مهاار هاای
منابع انسانی به ویاه معلماا آ هاا بساتیی دارد؛ ها چاه معلماا از آماادیی ،شایساتیی و
 دریافت مقاله0931/08/80 :
 پذیرش مقاله0931/80/09 :

توا مندی بیش ت ب خوردار باشند ،سهم بیش ت ی در ارتقای ساح کاارآیی نظاامهاا خواهناد
داشت .پهوهش حاض با هدف تبیین مؤلفههای شایستیی ح فهای معلماا و تحلیا جاییاا آ
در اسناد باالدستی آموزش و پ ورش ایا ا واور ی فات .روش پاهوهش ،تووایفی شاام ؛
تحلی اسنادی و نیز تحلی محتوا و رویک د آ نیز کارب دی باود .جامعاه پهوه ای شاام دو
بخش؛ متو م تبط با شایستییهای ح فاهای معلماا و محتاوای چهاار ساند باالدساتی نظاام
آموزش و پ ورش (سند چ م انداز بیست سااله جمهاوری اساممی ایا ا  ،نق اه جاامع علمای
ک ور ،سند تحول بنیادین ،ب نامه درسی ملی) می باشاد کاه باا توجاه باه ماهیات موضاو  ،از
نمونهیی ی و ف نظ و ک جامعه مورد ب رسی واقع شد است .ابزارهاای اناداز ییا ی ،فا م
فیش ب داری و نیز سیاهه تحلی محتوای محققساخته بود .داد های اسنادی به شایو کیفای و
داد های تحلی محتوی با استفاد از شاخص های توویفی در ف ایند تحلیلی آنت وپای شاانو
مورد ب رسی ق ار ی فتد .عمد ت ین یافتههای پهوهش بیانی آ است که .1 :چاارچو مفهاومی
شایستیی معلما را می توا ب اساس مدارک و مستندا م تبط در پنج مؤلفاه داناش ،نیا ش،
مهار  ،توانایی و ویهییهای شخصیتی تدوین نمود .2 .میزا توجه به مولفه های شایستیی در
اسناد باالدستی آموزش و پا ورش متفااو اسات باه اوری کاه بی ات ین تاکیاد با مؤلفاه
ویهیی های شخصیتی و کمت ین تاکید ب مؤلفاه تواناایی شاد اسات .3 .در باین اساناد ماورد
ب رسی ،بی ت ین ض یب اهمیت م بوط باه ساند چ ام اناداز بیسات سااله ( )0/33و کمتا ین
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باالدستی آموزش و پ ورش است ،بازنی ی در وی استهای آتی آ ها در راستای توجه بی ات
به مؤلفههای کمت مورد توجه ،به عنوا حلقهی مفقود ض وری به شمار می آید.
کلیدواژهها :آموزش و پ ورش ،اسناد باالدساتی ،معلماا  ،شایساتییهاای ح فاهای ،تحلیا
محتوا
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مقدمه
منابع انسانی به ویژه معلم ،در فراینمد تعلمی ،و تربیم
رکن اصلی و عامل بنیادین محسوب می شود و دستیابی بمه
اهداف نظمام آمموزش و پمرورش بمدون وجمود معلممانی
برخوردار از توانمندی ها و شایستگی همای حرفمه ای میسمر
نمی شود .برای آنکه چنین معلمانی در اختیار نظام تعلمی ،و
تربیم کشممور باشممند بایممد فراینممد جمم،ب تربیم و بممه
کارگیری منابع انسانی نظام مند و مبتنی بر اهداف معین و از
پیش تعریف شده باشد .خأل الگوی مناسم بمرای تربیم
معلمممان آممموزش و پممرورش موجمم بممروز آشممگتگی و
سردرگمی در شیوه تربی و تأمین منابع انسانی در دسمتگاه
تعلی ،و تربی شده اس که کاهش چشممگیر کارآممدی و
اثربخشی آنان از عواق ناگوار آن اس و بمی ،آن ممی رود
که این خأل طی سالهای آتی اف شدید و ناگهانی کیگیم
معلمان و منابع انسانی را که اصملی تمرین عاممل در فراینمد
تربی دانش آموزان به شمار می رود موج شده و به تبمع
آن مشکالت آموزش و پرورش را تشمدید نمایمد .بمر ایمن
اسما بسمیاری از پژوهشمگرانی چمون پاالکریشمنان]1[ 1
سینگال و همکاران ]2[ 2واشیس  ]3[ 3معتقمد هسمتند کمه
سیست ،های آموزشی موجود در برآوردن نیازهای آموزشمی
محدودی دارند و نیازمند بازنگری اساسمی در ایمن زمینمه
هستند .آنها معتقدنمد از طریم نظمام آموزشمی مبتنمی بمر
شایستگی نیاز به بازنگری سیست،های آموزشی پوشش داده
میشود.
گسترش سریع رویکرد شایستگی محور و بمهکمارگیری
آن در برنامه های توسعه کارکنان بیش از هر چیم ،معلمول
م،ایا و فواید بسیاری اس که در این رویکرد نهگته اسم .
شایستگیها م،ایای متگاوتی برای سازمان هما و ممدیران در
سطوح مختلف دارند و سازمان ها نی ،به دالیمل گونماگونی
نظیر انتقال رفتارهای ارزشمند و فرهنگ سازمانی عملکمرد
مؤثر برای همه کارکنان تأکید بر ظرفی های افراد (به جای
شغل آن ها) به عنوان شیوه کسم م،یم رقمابتی تقویم
رفتار تیمی و متقابل از شایستگیها استگاده میکنند [.]4
هیل ]5[ 4شایستگی را به عنوان نتیجه به کاربردن دانش

شایستگیها مشخص میگردد .س س برناممههمای آمموزش
فردی در راستای کس این شایستگیها بمرای همر یم از
کارکنان سمازمان تمدوین و اجمرا ممیشمود [ ]11حاصمل و
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انگی،شی برای عملکرد موفقی آمی ،در ی نقش یما شمغل
مشخص اس  .سولیوان 8شایسمتگی عبمارت اسم از همر
گونه دانش مهارت یا ویژگی شخصی که ی فرد را قمادر
میسازد تا عملکرد موفقی آمی ،را به نمایش بگ،ارد [.]9
بمما تعمماریف شایسممتگی چنممین بممه نظممر مممیرسممد کممه
شایستگی همانند چتری اس که هر چی،ی را که به گونه ای
مستقی ،یا غیرمستقی ،بر روی عملکرد شمغلی تمأثیر داشمته
باشد دربرمی گیرد؛ به عبارت دیگر شایستگی تصویری از
ی انسان رشد یافته را نشان می دهد که بمرای انجمام یم
شغل آمادگی های کاممل را از همر جهم داشمته باشمد .در
حقیق شایستگی نوعی نگرش نظام مند به کارکنان دارد که
همه آن صگات ویژگی ها مهارت ها و نگرش ها در ارتبما
بمما اثربخشممی در انجممام وظممایف و مسمملولی همما را شممامل
میشود .به این ترتی شایستگی ها را می توان ابعاد رفتماری
تلقی کرد که روی عملکرد شغلی تأثیر دارند.
شایستگی ها بیانگر این اسم کمه افمراد چگونمه بایمد
انجام وظیگه کنند یا در شرای خاص چگونه واکنش نشمان
دهند یا چگونه رفتار کنند؟ [.]11
در آموزش مبتنی بر شایستگی شایستگیهای مربو به
هممر یمم از مشمماغل تعیممین و دانممش مهممارت رفتممار
ویژگممیهممای شخصممیتی و … مربممو بممه هممر یمم از
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و مهارت به طور مناس تعریف میکند .به عبمارتی دیگمر
شایستگی یعنی مهارت بعالوه دانش .دبینگر ]6[ 5شایستگی
را مجموعهای از دانش مهارت و تواناییها در یم شمغل
خاص میداند که به شخص اجازه میدهد که بمه موفقیم
در انجمام وظممایف دسم یابممد .فیل مموت 6و همکمماران []7
شایسممتگی را بممهعنمموان ترکیبممی از مهممارتهمما دانممش و
نگرش های مورد نیاز برای انجام نقش بهگونمهای اثمربخش
تعریف می کند .هانستین ]8[ 7شایستگی عمومما بمه عنموان
مجموعممه رفتارهمما یمما فعالیم هممای مممرتب انمموان دانممش
مهارت ها و انگی،ه هاسم کمه پمیشنیماز رفتماری فنمی و

تبددن مرلفههای شایسحگی حرتهای میلمان ش تحلدل رایگا آن دو اسناد باالدسحی آمرز

ش پرشو

ایران

و پممرورش کشممور در عممالیتممرین سممطوح مممورد تأکیممد
قرارگرفته اس شاهد تدوین اسناد و سیاس گم،اری همای
زیممر بنممایی و بسممیار مهمممی از جملممه «سممند چشمم،انممداز
بیس ساله» «سند نقشه جامع علمی کشور» «سمند تحمول
بنیادین نظام تعلی ،و تربی » و «برنامه درسی ملمی» هسمتی،
که هدایتگر و زمینه سماز تحقم تحمول بنیمادین در عرصمه
تعلی ،و تربی جمهوری اسالمی ایران می باشند .این اسمناد
باالدستی نقشه راه و قط نمای حرک نهادهای فرهنگمی
و آموزشی کشور محسوب می شوند .ل،ا با توجه به اهمی
این مقولمه پمژوهش حاضمر درصمدد اسم ضممن تبیمین
مؤلگه های شایستگی حرفهای معلمان به تحلیل جایگماه آن
در اسناد باالدستی آموزش و پرورش ایران اقدام کنمد تما از
این طریم ضممن شناسمایی و مشمخص نممودن وضمعی
موجود تصویر مناسبی در اختیار مسلوالن برناممهریم،ان و
سایر عالقهمندان قرار دهد.
امروزه تربی معل ،از شکل سنتی خود خمار شمده و
به صمورت یم فراینمدی پیوسمته و مانمدگار کمه هم ،در
بردارنده یاددادن و ه ،ورزیده ساختن -چه پیش از خدم
و چه حین خدم  -جلوهگر شده اس س،اوار قمویتمرین
و بیشترین توجهات اس  .حاصمل و نتیجمه تلقمی تربیم
معل ،به عنوان ی فرایند منتج به این باور شمده اسم کمه

علی رغ ،این نقش همای پراهمیم متأسمگانه در تماری
آموزش و پرورش ایران معلمان پس از اسمتخدام بمهرغم،
تمامی کاستیهای نظام استخدامی روانه کال در شمده
و کمتر شایستگیهای آنان از ابعاد حرفمهای و تخصصمی و
رواب م انسممانی سممنجیده م میشممود و فق م آممموزشهممای
کوتاه مدت موردی بر اسا تغییر محتوای برخی کتم یما
آموزشهای درازمدت ضممن خمدم بما محتموای حجمی،
آموزشی فاقد کارآیی و نامتناس با نیازهای دانش آمموزان
به آنمان ارائمه شمده اسم کمه بما گ،شم زممان دانمش و
آموخته های اولیه ناکارآمد شده هممه سماله بما روش هما و
شیوههای تکراری به تدریس ادامه میدهند []17؛ عالوه بمر
با توجه به اینکه آنچه که کودکان نوجوانمان و جوانمان در
مدرسه کسم ممی کننمد متماثر از خصوصمیات کیگیمات
شایستگی های علمی فرهنگی دینی اجتماعی اخالقمی و
معنوی معلمان اس [ ]18متاسگانه نتایج تحقیقات مختلمف
کیممامنش [ ]19و کریمممی [ ]21نشممان داده اس م کممه اک ممر
کسممانی کممه جمم،ب مراکمم ،تربیم معلمم ،شممدهانممد اصمموال
صممالحی و توانممایی الزم بممرای احممراز شممغل معلمممی را
ندارند.
با توجه تغییرات شتابنده در جهمان اممروز لم،وم تغییمر
رویکرد آمموزش معلممان از آمموزش مبتنمی بمر شمغل بمر

کیگی هر نظام آموزشی در نهایم بمه کیگیم معلممان آن
جامعه وابسته اس و همی کشموری نممی توانمد از سمط
معلوماتش باالتر رود []14؛ بنابراین در جهان امروز تعلمی،
و تربی معل ،از نظمر منمافع ملمی جم،ا منمافع سمط اول
محسوب می شود []15؛ عالوه بر این با مروری بر مباحم
مربو به فلسمگه تعلمی ،و تربیم و مطالعمات سمایر زیمر

آموزش مبتنی بر شایستگی بیش از پیش مورد تأکیمد قمرار
میگیرد .بر اسا این رویکرد نقش آموزش در سازمانهما
تغییریافته و آموزشهای سازمانی به جای تمرک ،بر یاددهی
دانش و اطالعات به سم تولید و تسمهی ،دانمش و خلم
م،ی برای سازمان از طری توسعه کارکنان توانمند و خل
مهارتهای ویژه در کارکنان حرک کرده اسم []22 21؛
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Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 4:03 IRST on Saturday December 15th 2018

نتیجه بمه کمارگیری شایسمتگی بمرای طراحمی برناممه همای
آموزشی از ی سمو تشمخیص دقیم نیازهمای آموزشمی و
اف،ایش کارایی و از سوی دیگر کاربردی بودن آمموزشهما
و پرهی ،از انتقال دانمش اسم [ .]12بمه کمارگیری الگموی
شایسممتگی در یم نظممام آموزشممی ممیتوانممد کاربردهممای
مختلگی داشته باشد از جمله اینکه برای نیازسنجی آموزشی
افراد تهیه و ارزشیابی برنامه آموزشمی ارزشمیابی کمارایی
اثربخشی آموزش و نهایتا برنامهری،ی برای رشد و پیشرف
خود بکار رود [.]13
در دورانی که ضرورت ایجاد تحول بنیادین در آموزش

نظام ها به خصوص زیر نظام منابع انسانی و ه ،چنین برنامه
درسی پژوهش و مدیری نقش های زیر عمده نقش همایی
اس که از معل ،انتظار میرود:
 .1الگوی دانش آموزان؛  .2چالشگر در کال در ؛ .3
تسممهیلکننممده تعلممی ،و تربیمم دانممشآممموزان؛  .4مربممی
دانش آموزان؛  .5مستمع دیدگاه دانش آموزان و ارائمه دهنمده
دیممدگاههممای خممود؛  .6یممار و همممراه دانممشآممموزان .7
هدای کننده و اسوه ای امین و بصیر و مؤثرترین عنصمر در
تحق مأموری های نظام تعلی ،و تربیم رسممی عممومی
[.]16
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[.]16
مرور اسناد و قوانین از این جه مه ،اسم کمه فهم،
شود آیا مشکالت و مسائل مربو به منابع انسانی به دلیمل
نبود قانون و جایگاه نازل آن در اسناد و مصوبات اسم یما
بی توجهی و ضعف کارکردی نظام ها و سازمان های ذی رب
تا با بررسی عالمانه آسی ها و شناخ دقی تمر دردهما بمه
درمان آن مبادرت کرد.
عالوه بر این نگاهی گ،را به این اسمناد (بما توجمه بمه
موارد فوق) نشاندهنمده آن اسم کمه در بعمد نظمری و از
منظر قانون گ،اری جایگاه رفیمع و شایسمته ای بمرای منمابع
انسانی در آموزش و پرورش در نظر گرفته شده اس ؛ لم،ا
به دلیل تأثیرگ،اری بر ذهن و رفتار خیل عظیمی از کودکان
و نوجوانان کشور نه تنها باید مه ،قلمداد شود بلکمه بایمد
از طری بررسی محتوایی مشمخص نممود کمه اوال تما چمه
اندازه از مؤلگه های مربو به شایستگی در این اسناد ممورد
تأکید قرار گرفتمه انمد و ثانیما ایمن اسمناد بمر کمدام یم از
مؤلگههای مربو به شایستگی بیشترین تأکید را دارند.
در زمینممه اسممناد فرادسممتی نظممام آممموزش و پممرورش
پژوهش های چندی انجام شده اسم  .حسمنی بمه بررسمی
شیوه هدف گ،اری در ویراس سوم سند برنامه درسی ملی
پرداخته اس  .وی نخس الگوی هدف گم،اری را در سمه

درسی ملی در حوزه آموزش زبان های خمارجی پرداختمه و
می کوشد به این پرسش پاسم گویمد کمه سمند مم،کور در
بخش آموزش زبان خارجی (به طور خاص زبان انگلیسی)
تا چه می،ان محق کننده اهداف کالن تعیین شده در اسمناد
فرادستی تر مانند سمند چشم ،انمداز بیسم سماله جمهموری
اسالمی ایران سند نقشه جامع علمی کشور و سمند تحمول
راهبممردی نظممام تعلممی ،و تربیم اسم  .در نهایم چنممین
نتیجهگیری میکند که برنامه درسی ملی در حوزه یمادگیری
زبان های خارجی کوشیده اس اهداف تعیین شده در اسناد
فرادستی را تا حد زیمادی تمأمین نمایمد امما تمهیمد برخمی
پیش نیازها و تدابیر جه اجرای بهینمه ایمن سمند در مقمام
عمل ضروری مینماید [.]29 28
سؤال های پژوهش
 )1می،ان درگیری اسناد فرادستی با مؤلگههای شایستگی
معلمان چگونه اس ؟
 )2اسناد باالدستی آمموزش و پمرورش تما چمه انمدازه
مؤلگه های مربو به شایستگی حرفمه ای معلممان را تحم
پوشش قرار دادهاند؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر به شیوه توصیگی شامل؛ تحلیل اسمنادی
و نی ،تحلیل محتوا 1انجام گردیده بدین صمورت کمه ابتمدا
مؤلگههای شایستگی حرفهای معلمان به کم روش تحلیل
اسنادی از متون نظری و سواب پژوهشی احصماا و سم س
می،ان توجه به این مؤلگه ها در اسمناد باالدسمتی آمموزش و

سط مگهومی گ،اره ای و سیستمی توصیف نموده و س س
با در نظر گرفتن چهار مالك سازگاری درونمی سمازگاری
بیرونممی ارتبمما طممولی و ارتبمما عرضممی بممه نقممد شممیوه
هدف گ،اری در نگاش سوم سند می پمردازد و ایمن گونمه
نتیجه گیری می کند که علیرغ ،نوآوری های انجمام شمده در
آن نگاش از سمند در بخمش همدف گم،اری نواقصمی در
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عالوه بر این نتمایج تحقیقمات عبمدالهی و همکماران []23
دانشپژوه و فرزاد [ ]24و عابمدی و همکماران [ ]25نشمان
داده اس م کممه توجممه بممه شایسممتگی معلمممان اثممربخش و
شناسممایی ایممن شایسممتگیهمما از اهمیمم و ارزش بمماالیی
برخوردار اس .
این موضون در نظام آموزش و پمرورش ایمران نیم ،در
برخی گم،ارههمای ارزشمی نظمام تعلمی ،و تربیبم رسممی
عمومی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از جمله بنمد
( 24زمینهسازی کس شایستگیهای عام حرفهای) و بند 5
(کس شایستگیهای پایه) ممورد تأکیمد قرارگرفتمه اسم

زمینه رواب طولی و عرضمی و همچنمین برخمی مموارد از
ناسازگاریهای درونی و بیرونی به چش ،میخورد [.]26
مهرمحمدی نی ،به نقد نگاش سوم برنامه درسی ملمی
می پردازد و پس از تأکید بر نقمش مهممی کمه سمند برناممه
درسی ملی در آینده آموزشی کشور ایگا می کند به بررسی و
نقد دو محور اساسی تمرک،زدایی (یا آزادسمازی) و تلگیم
(یا در ه ،تنیدگی) در برنامه درسی می پردازد و ایمن گونمه
نتیجه گیری می کند که نگاش سوم سند در زمینه توجه بمه
این دو محور از ضعف و نابسندگی رنج میبرد [.]27
علوی مقدم از منظری انتقادی به محتموای سمند برناممه

تبددن مرلفههای شایسحگی حرتهای میلمان ش تحلدل رایگا آن دو اسناد باالدسحی آمرز

ش پرشو

ایران

که به کلمه مورد نظر برخورد کرد کد مخصوص را بمه آن
مى دهد .در واحد فحوا تنها مراجعمه بمه یم کلممه بمری
مشخص کردن واحد ثب کافی نیس بلکه محق بایمد بمه
بخشی از متن مراجعه کند و بر اسما فحموای ممتن ان را
کدگ،اری کند [.]31
واحد ثب در این تحقی مضمون اس  .واحد ثب بمه
بخش معنادار و قابل رم،گم،اری محتموا اطمالق ممیشمود.
روش شمارش نیم ،فراوانمی اسم  .مقولمهبنمدی و تعیمین
شاخصها در این تحقیم بما روش جعبمهای اسم یعنمی
طبقات (مقولهها) قبل از اجرای تحقی تعیمین ممیشموند و
به همین دلیل به آن روش از پیش تعیین شده نی ،میگویند
[.]32
از آنجایی که پویایی نظام آموزش و پرورش وابسته بمه
عوامل مختلف از جمله داشمتن معلممانی توانمنمد خمالق
برخموردار از تعهمد و وفماداری بماال نسمب بمه سمازمان و
دلبسته به کار خود اس تا در محیطی پویا و سال ،با به کار
بستن تمام توان خویش برای کارایی بیش تمر و بهتمر ایمن
سازمان فرهنگی گام بردارنمد واسمناد باالدسمتی امموزش و
پرورش به م ابه نقش راهی بمدنبال تربیم چنمین افمرادی
هستند؛ الزم اس مشخص شمود کمه ایمن اسمناد بمه طمور
نظری تا چه اندازه این مه ،پرداخته اند .بر ایمن اسما در

اس .
اب،ارهای اندازه گیری در بخش تحلیل اسنادی برگههای
فیشبمرداری از اطالعمات و در بخمش تحلیمل محتموا نیم،
چ لیس محق ساخته بوده که بهمنظور تدوین آن تعداد
قابممل تمموجهی از منممابع نظممری و پژوهشممی مممرتب بمما
شایستگی های حرفهای معلمان بررسی و مؤلگه های ممرتب
به شکل جدول  2استخرا شدهاند.
2
بهمنظور حصمول اطمینمان از وجمود روایمی در چم
لیس تحلیل محتوا از روش روایمی صموری محتموایی و
نظر متخصصان استگاده شده اس  .به این ترتیم کمه فمرم
اولیه تحلیل محتوا که شامل کلیه مؤلگههای مگهومی ممرتب
با شایستگیهای حرفهای معلمان بود در اختیار گروهمی از
صاح نظران تعلی ،و تربیم بمرای تغییمر و اصمالح قمرار
گرف که پس از اعمال نظر آنهما چم لیسم مم،کور در
قال چارچوب مگهومی (جدول  )1تهیه شد.
جدول  .1مولگه های شایستگی
مؤلفهها

دانش
حرفهای معلمان

مهارت
توانایی
ویژگیهای شخصیتی

این تحقی به دنبال تحلیل اسناد باالدستی نظمام امموزش و
پممرورش بممه منظممور مشممخص کممردن میمم،ان پممرداختن بممه
مولگهای شایستگی معلمان هستی.،
جامعه پژوهشی در بخش تحلیمل اسمنادی کلیمه متمون
مرتب با شایستگیهای حرفهای معلممان بموده و در بخمش
Kerlinger

شایستگی

نگرش و ارزشها

جه تأمین پایمایی 3چم لیسم از تکنیم اجمرای
مجدد استگاده شده اس  .بدین صورت که فرم نهایی تهیمه
شده به طور ه،زمان و مج،ا در اختیار تحلیلگمر محتموای
Validity
Reliability
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پرورش ایران تحلیل محتوی شده اس  .بیابانگرد [ ]31بمه
نقل از کرلینجر 1تحلیمل محتموا را روشمی پژوهشمی بمرای
توصممیف عینممی مممنظ ،و کمممی متغیرهمما دانسممته اسمم .
پژوهشممگر در تحلیممل محتمموا پممیش از رممم ،گمم،ارى بایممد
واحممدهاى آن را تعیممین کنممد .واحممد تحلیممل محتمموا انمموان
متعددى دارد؛ از جمله «واحد ثب » و «واحد فحوا».
«واحد ثب » بخشى از متن اس که پژوهشمگر هنگمام
مطالعه هر گاه با آن برخورد مى کند با توجه به هدفى کمه
دارد به آن ی کد اختصاص مى دهد؛ بنابراین وقتى ممتن
مکتوب را تحلیل مى کند اگر واحد ثب کلمه باشد هر بمار

تحلیل محتوا نی ،چهار سند باالدستی نظام آموزشوپرورش
(سند چش ،انداز بیس ساله جمهوری اسالمی ایمران نقشمه
جامع علمی کشور سند تحول بنیادین نظام تعلی ،و تربی
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران) میباشند .در این
مطالعه از نمونهگیری صرف نظر شده و کل جامعمه آمماری
از قبیل (سند چش ،انداز بیس ساله جمهوری اسالمی ایران
نقشه جامع علمی کشور سند تحول بنیادین نظمام تعلمی ،و
تربی برناممه درسمی ملمی جمهموری اسمالمی ایمران) در
بخش تحلیل اسنادی بررسی شده بهعالوه کل متمون اسمناد
باالدستی آموزش و پرورش ایران نی ،تحلیل محتموی شمده

دشتصلنامه پژشهشهای آمرز

ش یادهدری /دشو  ،13شماو  ،2پداپی  / 24پائدز ش زمسحان 1315
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بهنجار شوند که برای این کار از این رابطه استگاده میشود:

هنجار شده ماتریس فروانی = Pفروانی مقوله=  Fشماره
پاسخگو= iشماره مقوله =  jتعداد پاسخگو = m
مرحله دوم :بار اطالعاتی هر مقوله را محاسبه کمرده و
در ستونهای مربوطه قرار میدهی ،و بمرای ایمن منظمور از
رابطه زیر استگاده میشود:

پردازش داده های جمع آوری شده از پیام ممی باشمد یعنمی
پس از رم،گ،اری پیام و مقوله بندی آن اطالعات به دس
آمممده تحلیممل شممده اسم امممروزه فنممون بسممیاری در ایممن
خصوص ارائه شده اس که اسا آن ها بر درصد گیمری
از فراوانی مقوله هما ممی باشمد ایمن دسمته از فنمون دارای
مشکالت ریاضی خاص خود می باشدکه نتایج آن ها را ک،
اعتبار خواهد کرد در این تحقی تالش شده اس از روش
جدیدی که برگرفته از تلوری سیست ،هاس برای پمردازش
نتایج استگاده شود .این روش آنتروپی شانون می باشمد کمه
پردازش داده ها را در بح تحلیل محتوی با نگماه جدیمد
مطرح می کند براسا این روش تحلیل داده ها در تحلیمل
محتوی بسیار قوی تر و معتبرتر عمل خواهد کرد .آنتروپمی
در تلوری اطالعات شاخصی اس برای اندازه گیری عمدم
اطمینان که به وسیله ی توزیع احتمال بیان می شود [.]33
براسا این روش که به مدل جبرانی مشهور اس محتوی
در اسناد باالدستی آموزش و پمرورش از نقطمه نظمر چهمار
پاسخگو (سند چش ،انداز بیس سماله جمهموری اسمالمی
ایران نقشه جامع علمی کشور سند تحول بنیمادین برناممه
درسی ملی) و پنج مولگمه ممورد همدف (دانمش نگمرش و
ارزش ها مهارت توانایی ویژگمی همای شخصمیتی) طبقمه
بندی شده اس در ابتدا پیام بر حس مقوله ها به تناسم

هنجار شده ماتریس

==(1,2,…,n) P

 Jلگماریت ،ن مری =

شماره پاسخگو= iشماره مقوله =  jتعداد پاسخگو

=m

مرحله سموم :بما اسمتگاده از بمار اطالعماتی مقولمه هما
(= ),…,n1 2iضری اهمی هر یم از مقولمههما محاسمبه
شده و هر مقولهای که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشمد از
درجه اهمیم ( )Wjبیشمتری برخموردار اسم ؛ کمه بمرای
محاسبه ضری اهمی از رابطه زیر استگاده شده:

درجه اهمی = بار اطالعاتی هرمقولمه =  Ejتعمداد
مقولهها =  nشماره مقوله = j
الزم به ذکر اس در محاسبهی  Ejمقادیر  Pijکمه برابمر
صگر باشمد بمه دلیمل بمروز خطما و جمواب بمینهایم در
محاسبات ریاضی با عدد بسیار کوچ  1/11111جایگ،ین
شده اس اما  jشاخصی اس که ضری اهمی هر مقوله
را در ی پیام با توجه به شکل پاسخگوها مشخص میکند
از طرفی با توجه به بردار  wمقولههمای حاصمل از پیمام را
نی ،رتبهبندی میکنی.]33[ ،

هر پاسخگو در قالم فراوانمی شممارش ممی شمود سم س
براسا داده های جمدول فراوانمی مراحمل بهنجمار کمردن
دادههای جدول فراوانی محاسبه بار اطالعماتی مقولمههما و
به دس آوردن ضری اهمی آنها به ترتیم زیمر انجمام
می شود:

یافتهها
 .1مؤلفههای شایستگی حرفهای معلمان کدماند؟

با توجه به این که یکی از اهداف مه ،پمژوهش حاضمر
«شناسایی مؤلگههمای شایسمتگی حرفمهای معلممان» اسم
بنابراین پس از مطالعه و بررسی ادبیات و پیشمینه پمژوهش

مرحله اول :ماتریس فراوانی های جدول فراوانمی بایمد
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متخصص دیگری نی ،قرار داده شد که بهطور مجم،ا چنمد
بخش از برخی اسناد را تحلیل نماینمد .ضمری همبسمتگی
دادههای حاصل از تحلیلهای انجام شده هم،زممان توسم
پژوهشگر اصلی و متخصص م،کور ممورد محاسمبه قمرار
گرف که نتیجه حاصله مبین ضری همبستگی  1/89بموده
اس .
داده های اسمنادی بمه شمیوه کیگمی و داده همای تحلیمل
محتمموی بمما اسممتگاده از شمماخصهممای توصممیگی در فراینممد
تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفتهانمد .کمانون
توجه این تحقی بمر مرحلمه سموم تحلیمل محتموی یعنمی

تبددن مرلفههای شایسحگی حرتهای میلمان ش تحلدل رایگا آن دو اسناد باالدسحی آمرز

در این زمینه فهرستی از عمدهترین مؤلگمههمای شایسمتگی
حرفه ای معلمان تهیه شمد و در اختیمار متخصصمان حموزه
تعلی ،و تربی قرار گرف و پس از چند مرحله بررسمی و
اصالح نهایتا چارچوب مگهومی مؤلگهها به شکل جدول 2
تدوین شد.

 .3مؤلگه مهارت :مهارت عبارت از توانایی پیادهسازی

مؤلفهها

دانش
شایستگی حرفهای
معلمان

مهارت
توانایی
ویژگیهای شخصیتی

 .1مؤلگه دانش :فرآیند توسعه دانش و معلومات نظری
به گونه معمول از راه تحصیل در سطوح دانشگاهی حاصل
مممیشممود .توسممعه دانممش و معلومممات زیربنممای توسممعه
مهارت ها و نگرش به شمار میآید و به تنهایی و به خودی
خود تأثیر چندانی در توسعه شایستگیها ندارد [ ]34دانش
از طری یادگیری و تجربمه قابمل اکتسماب اسم  .بمهزعم،
مممارلی [ ]35و کممی ]36[ 1،مالزهممی و سممبحانی نممژاد []37
دانش شامل آگاهی اطالعات درك حقای قوانین اصول
رهنمودها مگاهی ،تلوریها یا فرایندهای مورد نیماز بمرای
اجرای موفقی آمی ،ی

 .4مؤلگه توانایی :توانایی خصلتی باثبات و وسیع را مصور
میسازد که شخص را برای دستیابی و نهایم عملکمرد در
مشاغل فی،یکی و فکری مقید میسازد .در واقع توانمایی و
مهارت مشابه ه ،بوده و تگماوت آنهما در ایمن اسم کمه
مهارت ظرفیتی خاص برای انجام فی،یکمی کارهاسم امما
توانایی ظرفی انجام کارهای فکری را مشخص ممیسمازد
[ .]34بممه گگتممه مممارلی [ ]35توانممایی قابلیم شممناختی و
فی،یکی اثبات شده برای موفقی در ی وظیگمه بما طیمف
گستردهای از نتایج محتمل اس  .غالبا توانمایی مجموعمهای
از چنممدین ظرفیم هممای بنیمادین هسممتند کممه ممما را بممرای
یادگیری توانمند میسازند .تواناییها اغل وق گیر بوده و
سخ برای توسعه هستند و معمموال یم عنصمر قموی از
ظرفی ذاتی دارند .به عنوان م ال توانایی تگکر ذاتمیتمر از
دیگر تواناییهاس و میتواند برای بسیاری از افراد جهم
توسعه کامال چالشی باشد.

وظیگه اس .

 .2مؤلگه نگرش و ارزشها :معلمان تصمیمات خمود
را در چارچوبی از مجموعه ارزشها اتخماذ ممیکننمد .ایمن
ارزشها و نگرشها از مه،تمرین وجموه تممای ،معلممان از
یکدیگر اس  .به عبارتی نگرش عبمارت از تصمویر ذهنمی
انسمان از دنیما و پیرامممون آن اسم  .تصممویر ذهنمی انسممان
چارچوبی اس که میدان اندیشه و عمل وی را تبیین کمرده
و شکل میدهد .درك انسان از

 .5مؤلگممه ویژگممیهممای شخصممیتی :ویژگممیهممای

پدیدههای پیراممون خمود و تصممی،گیمری وی بمرای

شخصممیتی شممامل تمممایالت خلمم وخممو و ویژگممیهممای
شخصیتی م ل خودآگاهی و اعتمادبهنگس اس .
ویژگیهای شخصیتی ویژگیهای بادوام ی فرد که بمه
توانمماییهممای فی،یکممی و جسمممی فممرد و یمما خصوصممیات
شخصی او مربو اس و ی نمایش عمومی از رفتمار در

عمل بر مبنای تصویر ذهنی اوس [ .]33از جملمه برخمی
از این نگرشها که بر رفتار و تصمی،گیمری معلممان ممؤثر
اس عبارتاند از محتمرمشممردن تعلمی ،و تربیم نحموه
پایبندی به اخالق حرفهای.

Kim

1

Marrelli
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عل ،در عمل اس  .مهارت از راه تکمرار کماربرد دانمش در
محی واقعی بمه دسم آممده و توسمعه ممییابمد .توسمعه
مهارت منجر به بهبود کیگی عملکرد میشود؛ بدون آن در
بسیاری از موارد معلومات منشأ تأثیر زیادی نخواهند بود.
برای م ال هی معلمی بدون به کاری گیری و تجربه کمردن
کار تیمی در عمل نمیتواند مهارت کار تیمی را با مطالعمه
کس کند [.]34
2
به گگته مارلی [ ]35مهمارت ظرفم اجمرای وظمایف
فی،یکی و ذهنی با ی خروجمی مشمخص اسم  .بمهزعم،
هونگ و دیگران مهارتهما نیم ،ممیتوانمد از طیمف بسمیار
واقعی و وظمایف بمهراحتمی قابمل شناسمایی باشمد (ماننمد
مستندسازی بر اسا حمروف الگبما) تما مهمارتهمایی کمه
کمتر ملمو تر و بیشتر انت،اعی هستند.

جدول  .2مؤلگههای شایستگی حرفهای معلمان

نگرش و ارزشها

ش پرشو

ایران
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بودن ری،نگر بودن در مقابل کالن نگر بودن [.]36

ی مسیر معین اس خصایصمی م مل درونگمرا بمودن در
مقابل برون گرایی همراه بمودن در مقابمل هممواره روحیمه
تهاجمی و ناسازگار داشتن شکیبا بمودن در مقابمل عجمول

مولفه

منبع

خرده مولفه
دانش تخصصی
دانش برنامه درسی و محتوای
اموزشی

دانش

ردیکر [ ]38وولف []39؛ ویلیام []41؛ یچن []41؛ پی ر []42؛ کرکا
[]43؛ هاالز []44

راهبردها و مهارتهای تدریس ،استفاده
از زبان و چند رسانه ها
سنجش و ارزیابی

جدول  .4مولگه نگرش بر حس
مولفه

دیدگاه صاح

خرده مولفه

نظران
منبع

احساس کارامدی
تمایل کارهای تیمی ،همکاری
نگرش انتقادی به تدریس خود (ارزشیابی،
اچرا و شیوه های ازمون)
تمایل به ترویج نگرش ها و فعالیتهای
نگرش

دموکراتیک دانش اموزان

ردیکر [ ]38وولف []39؛ ویلیام []41؛ یچن []41؛ پی ر []42؛ کرکا []43؛ هاالز []44

تعهد به ارتقا و افزایش یادگیری همه
دانش اموزان
تمایل به تغییر ،انعطاف پذیری ،یادگیری
مد اوم و توسعه حرفه ای از طریق مطالعه
و انجام تحقیق

جدول  .5مولگه مهارت بر حس
مولفه

خرده مولفه

دیدگاه صاح

نظران
منبع

برنامه ریزی ،اجرا و کنترل تدریس
استفاده از مواد و تکنولوژی های تدریس
اداره و هدایت دانش اموزان و گروهها
مهارت

نظارت ،اتخاذ و ارزیابی راهبردها و فرایندهای
تدریس

ردیکر [ ]38وولف []39؛ ویلیام []41؛ یچن []41؛ پی ر []42؛ کرکا []43؛
هاالز []44

جمع اوری ،تحلیل ،تفسیر اسناد و داده ها (نتایج
ارزیابی های برونی ،نتایج یادگیری های مدرسه
ای)
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جدول  .3مؤلگه دانش بر حس

دیدگاه صاح

نظران
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جدول  .6مولگه توانایی بر حس
مولفه

دیدگاه صاح

ش پرشو

ایران

نظران
منبع

خرده مولفه
همکاری با همکاران ،والدین و گروههای اجتماعی
گروههای اجتماعی

[]43؛ هاالز []44

توانایی های شناختی ،توانایی های فراشناختی،

 .2به چه میزان در محتوای اسناد باالدستی آموزش
و پرورش ایران به مؤلفههای شایستگی حرفهای معلمان
توجه شده است؟

همچنین مشخص گردیمد کمه در اسمناد باالدسمتی بمه
صورت متگاوتی به مؤلگه های پنجگانه شایستگی حرفمهای
معلمان توجه شده اس  .می،ان توجه بدین صورت اسم

نتایج تحلیلها حماکی از آن اسم کمه از مجممون 62
فراوانی مرتب با مؤلگههای شایستگی حرفمهای معلممان 9
فراوانی ( 14/5درصد) در مؤلگه دانش  19فراوانی (31/6
درصد) در مؤلگه مهارت  5فراوانی ( 8/1درصد) در مؤلگه
توانایی  7فراوانی ( 11/3درصمد) در مؤلگمه نگمرشهما و
ارزشها و در مؤلگه ویژگمیهمای شخصمیتی  22فراوانمی
( 35/5درصد) بوده اس .

کمه در سمند چشم،انمداز بیسم سماله  19فراوانممی (31/6
درصد) در نقشه جامع علممی کشمور  12فراوانمی (19/4
درصد) در سند تحول بنیادین  5فراوانی ( 8/1درصمد) و
در برنامه درسی ملی  26فراوانی ( 41/9درصد) به مؤلگهها
اختصاص داده شده اس .

جدول  .7مولگه ویژگی های شخصیتی بر حس
مولفه

دیدگاه صاح

خرده مولفه

نظران
منبع

درک مطلب  /تفکر انتقادی  /توان
یادگیری فعال  /مهارت های عمومی پایه
ذهنی  /بکارگیری مهارتها ظرفیت فکری /
بلوغ  /توان قضاوت  /ایجاد خالقیت/
عقالنی یا شناختی /شناختی و خردمندی
مولفه ها ی فردی

(هوش حل مسئله) /هوش و آگاهی /

ذهنی

مهارتهای تحلیلی /ذهن باز /توانایی

ویژگی های

شناختی /تفکر واگرا//تفکر انتقادی /دارای

شخصیتی

مهارت فکری بودن /مثل حافظه ،منطق
استقرایی /توانایی فکر کردن و تجزیه و
تحلیل اطالتات /ظرفیت
ذهنی /توانایی عقالیی
صداقت و درستی ،سازگار بودن،
مولفه های فردی

اعتماد به نفس ،روحیه گذشت و

شخصیتی

فداکاری ،فعال بودن ،عامل بودن ،خود
کنترلی ،مثبت اندیشی
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توانایی

مهارتهای مذاکره با دانش اموزان ،والدین و

ردیکر [ ]38وولف []39؛ ویلیام []41؛ یچن []41؛ پی ر []42؛ کرکا

دشتصلنامه پژشهشهای آمرز

ش یادهدری /دشو  ،13شماو  ،2پداپی  / 24پائدز ش زمسحان 1315

Biannual Journal of Training & Learning Researches / Vol. 13, No. 2, Serial 24 / Autumn & Winter 2016-2017

جدول  .8نتایج تحلیل مؤلگههای شایستگی حرفهای معلمان در اسناد باالدستی آموزش و پرورش ایران
اسناد باالدستی آموزش و پرورش ایران
شایستگی

بیستساله

کشور

بنیادین

ملی

فراوانی

درصد

دانش

1

1

4

4

9

14/5

نگرش و ارزشها

5

2

1

1

7

11/3

مهارت

2

1

1

17

19

31/6

توانایی

2

1

1

2

5

8/1

ویژگیهای شخصیتی

9

9

1

3

22

35/5

فراوانی

19

12

5

26

62

درصد

31/6

19/4

8/1

41/9

مجموع

111

نمودار  .1می،ان کل فراوانی توجه به مؤلگههای شایستگی حرفهای معلمان در اسناد باالدستی آموزش و پرورش ایران

در جدول  3دادههای بهنجار شده توجه به مؤلگههای
شایستگی حرفهای معلمان در اسناد باالدستی آموزش و
پرورش ایران آمده اس .
جدول  .9دادههای بهنجار شده توجه به مؤلگههای شایستگی حرفهای معلمان در اسناد باالدستی آموزش و پرورش ایران
اسناد باالدستی آموزش و پرورش ایران
شایستگی

سند چشمانداز بیستساله

نقشه جامع علمی کشور

سند تحول بنیادین

برنامه درسی ملی

دانش

1/153

1/1111

1/811

1/154

نگرش و ارزشها

1/263

1/167

1/1111

1/1111

مهارت

1/115

1/1111

1/1111

1/654

توانایی

1/115

1/183

1/1111

1/177

1/474

1/751

1/211

1/115

ویژگیهای
شخصیتی
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سند چشمانداز

نقشه جامع علمی

سند تحول

برنامه درسی

مجموع

تبددن مرلفههای شایسحگی حرتهای میلمان ش تحلدل رایگا آن دو اسناد باالدسحی آمرز

مؤلگهها به دس
اس .

پس از نرمالسازی دادهها با استگاده از فرمول مرحله
دوم روش شانون مقدار بار اطالعاتی ( )EJهری از

ش پرشو

ایران

میآید که در جدول زیر آورده شده

اسناد باالدستی آموزش

سند چشمانداز

و پرورش ایران

بیستساله

بار اطالعاتی ()EJ

1/829

نقشه جامع علمی کشور

سند تحول بنیادین

برنامه درسی ملی

1/449

1/313

1/631

در مرحله پایانی ضری اهمی مؤلگههای شایستگی
حرفهای معلمان با استگاده از فرمول مرحلهی سوم روش
آنتروپی شانون محاسبه گردیده که آن ه ،در جدول زیر
آمده و هر بُعدی که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد از
درجه اهمی ( )WJبیشتری برخوردار اس  .نتایج

جدول  .11مقدار ضری

اهمی

مؤلگههای شایستگی حرفهای معلمان در اسناد باالدستی آموزش و پرورش ایران

اسناد باالدستی آموزش و

سندچشمانداز

پرورش ایران

بیستساله

نقشه جامع علمی کشور

1/373

ضریب اهمیت ()WJ

نمودار  .2ضری

جدول  5و نمودار  2نشان میدهند که از بین اسناد
باالدستی آموزش و پرورش بیشترین ضری اهمی
مربو به سند چش،انداز بیس ساله ( )1/373و کمترین
ضری اهمی مربو به سند تحول بنیادین ( )1/141بوده
اس .

اهمی

1/212

سند تحول بنیادین

برنامه درسی ملی

1/141

مؤلگههای شایستگی حرفهای معلمان در اسناد باالدستی آموزش و پرورش ایران
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و تربی اس زمانی احسا میشود که یکی از وظایف
اصلی این اسناد را سیاس گ،اری جه پرورش معلمانی
بدانی ،که همواره در راستای احیای فطرت الهی دانش
آموزان کوشا هستند.
نتایج پژوهش حاضر که با هدف تبیین مؤلگههای
شایستگی حرفهای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد
باالدستی آموزشوپرورش ایران انجام شده بود نشان داد
که؛ در مجمون  62مرتبه به مؤلگههای مرتب با شایستگی
حرفهای معلمان توجه شده که در میان مؤلگههای مورد
بررسی ویژگیهای شخصیتی با  22فراوانی و  35/5درصد
بیشترین و مؤلگه توانایی با  5فراوانی و  8/1درصد
ک،ترین می،ان توجه را داشتهاند این نون توجه میتواند
به دلیل تگاوت در ماهی هدف و حج ،اسناد باالدستی
باشد .همچنین نتایج بررسی و تحلیل می،ان توجه در اسناد
مورد بررسی که در فرایند چهار مرحلهای آنتروپی شانون
انجام پ،یرف حاکی از آن اس که می،ان بار اطالعاتی و
ضری اهمی در سند چش،انداز بیس ساله با (19
فراوانی) به ترتی  1/829و  1/373نقشه جامع علمی
کشور ( 12فراوانی)  1/212 1/449سند تحول بنیادین
(با  5فراوانی)  1/141 1/313و برنامه درسی ملی با (26
فراوانی) به ترتی  1/631و  1/283اس  .به نظر می رسد

شکل بسی نظری یا عملی ندارد بلکه بهصورت
باف های پیچیده آشکار میگردند که در آنها اعمال و
اندیشهها یکدیگر را تأیید و تقوی میکند.
نارسائی موجود میتواند بخشهای مختلف آموزش و
پرورش را تح الشعان قرار داده و آثار و پیامدهای
نامطلوبی را به ترتی در سیاس های کالن نظام اهداف
ارزشی مرتب
دورههای تحصیلی اهداف درو
سازوکارهای تأمین منابع انسانی متعهد تربی معل ،معتقد
و ارزشمدار تأمین منابع مالی و کالبدی مکگی مرتب با
تربی معلمانی شایسته و فرایندهای ارزشیابی معلمان
ایجاد نماید.
از محدودی های این تحقی میتوان به عدم وجود
پیشینه مرتب با موضون (جه مقایسه یافتهها با آنها) و
تحلیل کمی اطالعات اشاره کرد .از این رو آنچه که ارائه
شده اس پژوهشی بکر و مقدماتی برای تحلیل جایگاه
مؤلگههای شایستگی حرفهای معلمان در اسناد باالدستی
آموزش و پرورش ایران اس معرفی جامع هر ی از
مؤلگهها و همچنین تحلیل کیگی آنها نیازمند پژوهشهای
جدیدی اس که پژوهشگران حوزه مطالعات برنامه
درسی باید در تحقیقات آتی خود به آنها ب ردازند تا
درنهای به بهبود وضعی موجود منجر شود.

اشاعه شایستگی های حرفه ای معلمان در اسناد باال
دستی چنان چه باید جامعی ندارد و مبین ناهمگونی
گروه های مختلف تدوین کننده اسناد باشد؛ چنین توجهی
میتواند به دالیلی همچون؛ نگرش برنامه ری،ان درسی
ترجیحات مؤلگان اسناد باالدستی محدودی در حج،
اسناد و تلقی کافی بودن فراوانیهای بیان شده باشد.

در ادامه جهت عملیاتی ساختن یافتهها به برخی از
پیشنهادهای کاربردی اشاره میگردد:
 .1سیاس گ،اران آموزشی و برنامهری،ان درسی در
ویراس های آتی اسناد باالدستی به مؤلگههای ک،تر توجه
شده عنای بیشتری داشته باشند.
 .2برنامهری،ان درسی میتوانند با استگاده از مؤلگههای
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بحث و نتیجهگیری
اسناد باالدستی نظام آموزش و پرورش به عنوان یکی
از گستردهترین متون اثرگ،ار و جه دهنده در آموزش و
پرورش جمهوری اسالمی ایران با توجه به مخاطبان
فراوان و مستعدی که دارند و با توجه به رسال های
آموزشی و پرورشی خود (ترسی ،نقا راهبردی روشن
نمودن اف های آتی شکلدهی ایده آلها و ترسی ،انسان
مورد انتظار) باید توجه به شایستگیهای حرفهای معلمان
را ج،ا اصلیترین و محوریترین رسال های خود قرار
دهند .این ضرورت که برخاسته از نقش معلمان در تعلی،

یافتههای مرتب با وضعی مؤلگهها نشان میدهد که
توزیع توجه بین ابعاد تبیینی متناس و متوازن نیس چرا
که به برخی از مؤلگهها توجه بسیار ناچی،ی شده اس .
عل این نون از نارسایی را میتوان در دو بخش عملی و
که
اس
نظری جستجو کرد .این از آن جه
شایستگیهای حرفهای معلمان تار و پودی در ه ،تنیده
از عمل و نظر اس برخی از نارساییهای آن نتیجه
کجروی در عرصه و رواب عملی و برخی حاصل
کجاندیشی در مقام نظر اس  .با توجه به تعامل و در ه،
تنیدگی عمل و نظر ضعفهای موجود در اسناد باالدستی
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قرهبالغ هادی (« .)1389ارائه مدل شایستگی در
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 .23ص .91 – 113
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 .4غالمزاده داریوش ( .)1386طراحى الگوى شایسممتگى
مدیممران بخش دول  .رساله دکتری .دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

برنامه درسی عرضه میشوند بدون آن که تمامی زمینه
مورد یادگیری به طور کامل و منظ ،تکرار شود .در این
شیوه با تعیین توالی تجربیات یادگیری یادگیرندگان با
جنبههای معین موضوعات آشنا میشوند و موقعی برای
برخورد دوباره آنها در شکل پیچیدهتر در سالهای
متوالی فراه ،میشود .این شیوه برای این بوجود آمده که
مطالعات یادگیرندگان را عمی تر میسازد) [.]46 45
درخالل برنامههای آموزشی خود تنظی ،نموده و ارائه
دهند.
 .4طراحی بستهها و نرماف،ارهای مرتب با آموزش
مؤلگههای شایستگی حرفهای معلمان میتواند به عنوان
مکمل اسناد باالدستی مورد استگاده قرار گیرد.
 .5با توجه به کاستیهای موجود در اسناد باالدستی
آموزش و پرورش ایران متصدیان آموزش و پرورش
میتوانند به کم آموزشهای ضمن خدم اهمی
پرداختن به مگاهی ،مرتب با مؤلگههای شایستگی حرفهای
معلمان را برای عامالن برنامه درسی تشری نمایند تا آنان
در فرص ها و مناسب های گوناگون موضون را برای
به برنامه درسی پنهان1
معلمان تبیین نمایند تا این مباح
یا برنامه درسی مغگول 2در حوزه تربی معل ،تبدیل

Hidden Curriculum
Null Curriculum

ش پرشو

ایران

دشتصلنامه پژشهشهای آمرز

ش یادهدری /دشو  ،13شماو  ،2پداپی  / 24پائدز ش زمسحان 1315
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