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دکتر منیره رضایی 
عضو هیئت علمی
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 

صالحيت های حرفه ای
 معلم 

ـ ناظر به توصیف عمــل یادگیری در صورت های متفاوت آن 
است؛

ـ تلفیق حیطه ها و سطوح یادگیری )حوزه ها( را با خود دارد؛
ـ از وحدت و یکپارچگی در سطوح گوناگون یادگیری برخوردار 

است؛
ـ انعطاف پذیر و پویاست؛

ـ نسبت به ویژگی ها و مشخصه های فردی پذیراست.
در این سند، شایستگی معلمی کردن )معلم حرفه ای( به عنوان 
یک پدیــدة واحد و شایســتگی محوری، متشــکل از دو نوع 
شایستگی های کلیدی و اساسی ذکر شده است. شایستگی های 

کلیدی عبارت اند از:
ـ شایستگی های معطوف به دانش موضوعی؛

ـ شایستگی های معطوف به دانش تربیتی؛
ـ شایستگی های معطوف به عمل تربیتی موضوعی؛

ـ شایستگی های معطوف به دانش عمومی.
در واقع، در این ســند چهار بعد کلیدی، یازده شایســتگی، و 

چهارده بعد اساسی برای شایستگی ذکر شده اند )ص 2٤(.
- اگرچــه مراجعه بــه منابع داخلــی و خارجــی پیرامون 
صالحیت های حرفه ای معلمان و نیز اســتانداردهای حرفه ای 
تهیه شده توسط مراکز و مؤسسات خارج از کشور نشان می دهد 
دسته بندی های متفاوتی از شایستگی های معلمان ارائه شده اند، 
اما با توجه به عمده تعریف هایی که از واژة صالحیت مطرح شده اند 
و به استناد آنکه در بیشتر موارد صالحیت به   عنوان مجموعه ای از 
ویژگی ها، دانش ها و توانایی ها تعریف شده است، طیف گستردة 
شایستگی هایی که معلمان باید از آن ها برخوردار باشند، به شرح 

زیر طبقه بندی مي شود:

الف( صفات، ویژگی های شخصیتی، نگرش ها و عقاید1 
در واژه نامة فلســفه و علوم اجتماعی، »attribute« به معنای 
صفت، متغیر کیفی، خصلت و ویژگی ذکر شده است. صفات و 
به ویژه صفات حرفه ای، ویژگی هایی را ترسیم می کنند که به عنوان 
ویژگی های ضروری برای تدریس اثربخش، قابل شناســایی و 
معرفی هستند. این صفات اطمینان می دهند که معلمان برای 
چالش ها، نیازها و الزامات تدریس آماده  اند. این صفات شیوة کار 

 بنــا بر تعریــف مبانی نظری تحــول بنیادیــن در نظام 
تعلیم وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران )1390(، 
شایســتگي ها مجموعه اي تركیبي از صفــات، توانمندي ها و 
مهارت هــاي فردي و جمعي ناظر به همة جنبه هاي هویت )در 
ابعاد فردي و جمعي( است )ص 138(. دربارة مربیان تصریح شده 
است كه اقتدار شخصیتي مربي حاصل احراز شایستگي اخالقي و 

حرفه اي در فرایند گزینش و تربیت  معلم است.
شایستگي هاي اعتقادي، اخالقي، حرفه اي و تخصصي مربیان 
از طریــق تغییر در معرفت، میل، اراده، عمــل و تكرار عمل تا 
ســطح تكوین صفات و هویت حرفه اي حاصل مي شود. از آنجا 
كه بر اســاس یافته هاي فلســفة تربیت، هویت الیه ها و ابعاد 
گوناگون دارد، در بحث تربیت  معلم نیز با تأكید بر تعمیق هویت 
مربیان در ابعاد فردي، انســاني، اسالمي و ایراني،  باید بر تكوین 
همة مؤلفه هاي هویت حرفه اي - اخالق و تعهد حرفه اي، دانش 
تخصصي، دانش تربیتي، و مهارت هاي تربیتي ایشان به صورت 

یكپارچه برنامه ریزي كرد )همان، ص 38٦(.
همچنین، یكي از وظایف زیرنظام تربیت  معلم و تأمین منابع 
انساني، استقرار سازوكارهاي الزم براي رشد شایستگي هاي پایه 
و شایســتگي هاي ویژه در جهت هویت حرفه اي مربیان )دانش 
تخصصي و دانش و مهارت تربیتي مربیان( ذكر شــده اســت 

)همان(.
ـ در سند طراحی کالن )معماری( برنامة درسی تربیت  معلم 
)139٥( هم راستا با سند مبانی نظری تحول بنیادین )1390( 
شایستگی به عنوان مجموعه ای ترکیبی از صفات، توانمندی ها 
و مهارت های ناظــر به همة جنبه های هویت تعریف شــده و 

ویژگی هایی به این شرح برای آن ذکر شده اند:
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و همکاری معلمان با دانش آموزان، والدین و دیگران را توصیف 
می کنند. صفات حرفه ای شــالوده و بنیــان ارزش ها، باورها و 
مهارت ها را برای تصمیم ها و اقداماتی که معلمان در کار روزانة 
خود اتخاذ می کنند، فراهم می سازند. صفات در مجموع نگرش ها 
و رفتارهایــی را توضیح می دهند که معلمان می توانند از طریق 
آن ها توانایی خود را برای تســهیل یادگیــری دانش آموزان به 

نمایش بگذارند )کالشرستا و پاندی، 2013: 30(.
 ویژگی های شخصیتی به نقش حرفه ای معلم مربوط می شود 
که می تواند از طریق آموزش پیش از خدمت و کارآموزی مداوم 
رشد و توسعه یابد. مطالعات نشان داده اند، ویژگی هایی از قبیل 
انعطاف پذیری، شوخ طبعی، بی طرفی، شکیبایی، شور و اشتیاق، 
خالقیــت، توجه و عالقه به دانش آموزان، همگی به اثربخشــی 
معلمان کمک می کنند )مالیکو2، 200٥؛ هرسلت و همکاران3، 
2000 به نقل از لیاکوپولو 2011: ٦7( و به نظر مي رســد خود 
معلمان هم بر این باورند كه اثربخشــي آن ها نمي تواند صرفًا از 
طریق كســب دانش و مهارت ها تأمین شود، بلكه به شخصیت 

آن ها هم بستگی دارد. )همان، ص 72(
این دسته از شایستگی ها همچنین شامل نگرش ها و باورهای 
معلــم دربــارة یاددهی-  یادگیــری و نقش او می شــود. همة 
این ها شــیوه ای را که معلم انتخاب می کند، ارزشیابی و دانش 
کسب شــده را درک می کنند و نیز طریقــه ای را که در عمل از 
این دانش منتفع می شود، تحت تأثیر قرار می دهد، چراکه این 
شیوة عمل، از آن دانش شکل می گیرد )فیمن ـ نمسر٤، 1990؛ 
شون٥، 1983؛ زیچنر و لیستون٦، 199٦ به نقل از همان(. عامل 
دیگری که به اثربخشی معلمان کمک می کند، احساس تعلق به 
شغل معلمی )کوالدارسی7، 2002( و عالقه به زندگی شخصی 
دانش آموزان و خانواده های آن هاســت )هارســلت و همکاران8، 
2000(. نگرش های معلمان همچنین بر میزان تعهد آن ها نسبت 
به وظایفشان، بر شیوه ای که تدریس می کنند و بر نحوة برخورد 
آن ها با دانش آموزان، و نیز اینکه رشــد حرفه ای خود را چگونه 
تصور می کنند، تأثیر می گذارد )چن و روونگو9، 2000؛ دارلینگ ـ 

هاموند10، 2000 به نقل از سوئه چو گو 2013: 9(.
بلومک و دالنی11  )2012( هــم در مدلی که ارائه کردند و 
در آن توانایی های شــناختی و ویژگی های عاطفی ـ انگیزشی را 

به عنوان دو مؤلفة اصلی صالحیت حرفه ای معلم مشخص کردند، 
ویژگی های عاطفی ـ انگیزشی را شامل انگیزش، خودتنظیمی و 
باورهای حرفه ای دربارة یاددهی و یادگیری و محتوای موضوعی 
ذکر می کنند. در مجموع شاید بتوان نتیجه گرفت، آنچه در این 
بخش مطرح شد، شامل بیشتر مواردی می شود که اخالق و تعهد 

حرفه ای معلم را تشکیل می دهند.

ب( دانش ها
این دسته از شایستگی ها شامل آن چیزي می شود که معلمان 
می دانند یا باید بدانند. در استانداردهای حرفه ای استرالیا برای 
معلمان12 )2017( شایستگی های مورد انتظار در حیطة دانش 
حرفه ای به این شرح بیان شــده اند: »از مجموعه ای از دانش و 
پژوهش حرفه ای کمک می گیرند تا در بافت های آموزشی خود 
به نیازهای دانش آموزان خویش پاسخ دهند. آن ها دانش آموزان 
خود را به خوبی می شناســند و این شناخت شــامل آگاهی از 
پیش زمینه های متفاوت زبانی، فرهنگی و مذهبی دانش آموزان 
می شــود. آن ها می دانند تجربه هایی که دانش آموزان با خود به 
کالس درس می آورند، چگونه یادگیری آن ها را تحت تأثیر قرار 
می دهد. نیز می دانند چطور درس های خود را سازمان دهند تا 
به رشد جســمی، اجتماعی و فکری و نیز شناخت ویژگی های 

دانش آموزان دست یابند.
معلمان محتوای موضوعات و برنامة درســی خود را می دانند. 
با مفاهیم اساســی، ســاختار و فرایندهــای پژوهش مرتبط با 
برنامه هایی که آموزش می دهند، آشــنا هستند و می دانند چه 
چیزی راهبردهایی را تشکیل می دهد که به لحاظ رشدی برای 
تنظیم برنامه های یاددهی و یادگیری آن ها مناســب است و از 
این دانش براي معنی داركردن محتوا برای دانش آموزان استفاده 
می کنند. آن ها با فناوری اطالعات و ارتباطات آشــنا هستند و 
می دانند چطور از آن برای وسعت بخشیدن به روش ها و گسترة 
یادگیری دانش آموزان خود بهره بگیرند )مؤسسة استرالیایی برای 

تدریس و رهبری مدرسه، 2017: ٥(
در مالحظــة منابــع مربوط به دانــش حرفــه ای معلمان، 
درنظرگرفتن حیطه های دانش معلم از نظر شولمن13 )198٦( 
ارزشمند است. به نظر شولمن، هفت حیطة مرتبط با دانش معلم 
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وجود دارد كه شــناخت آن ها براي تدریس ضرورت دارد: دانش 
عمومي تعلیم وتربیــت، دانش راجع به دانش آموزان و چگونگي 
یادگیري آن ها، دانش موضوع درسي، دانش تربیتي محتوا، دانش 
راجع به محتواهاي دیگر، دانش راجع به برنامة درســي و دانش 
دربارة اهداف آموزشي. بلومک و دالنی1٤ )2012( هم، در مدلی 
که ارائه کردند، توانایی های شناختی را به عنوان یکی از مؤلفه های 
اصلی صالحیت حرفه ای معلم مشخص کردند که شامل دانش 
حرفــه ای، دانش پداگوژیکی عمومی، دانــش محتوایی، دانش 

محتوایی ـ پداگوژیکی می شود.
به این ترتیب، دســتة دیگری از شایســتگی های اساسی که 
معلمان باید از آن ها برخوردار باشند، شامل انواع دانشی می شود 

که می توان آن ها را به این شرح دسته بندی کرد:
الف( دانش محتوا یا موضوعی1٥؛ ب( دانش تربیتی1٦؛ پ( دانش 
تربیتــی موضوعی17؛ ت( دانش راجع به یادگیرنده18؛ ث( دانش 
برنامة درســي19؛ ج( دانش عمومي تربیتی20؛ چ( دانش دربارة 

بافت ها21؛ ح( دانش درباره خود22.

ج( عمل و مهارت های حرفه ای23 
این دســته از شایستگی ها شامل آنچه معلمان باید بتوانند یا 
می توانند انجام دهند می شــود. بنا بر اســتانداردهای حرفه ای 
اســترالیا برای معلمان2٤ )2017(، معلمان شایسته می توانند 
یادگیری را خوشایند و ارزشمند كنند. آن ها قادرند محیط های 
یادگیری قابل اطمینان، فراگیر و متغیري به وجود آورند و حفظ 
کنند و طرح های مدیریت رفتار قابل حصول و منصفانه ای را به 
اجرا بگذارند. آن ها از فنون ارتباطی سنجیده و بخردانه ای استفاده 

می کنند.
معلمان مجموعــه ای از راهبردهای تدریــس اثربخش را در 
اختیار دارند و از آن ها بهــره می گیرند تا برنامه های تدریس و 
درس های به خوبی طراحی شــده را به اجرا بگذارند. آن ها به طور 
منظم همة ابعاد شیوة عمل تدریس خود را ارزشیابی می کنند 
تا اطمینان حاصل کنند نیازهای یادگیری دانش آموزان خود را 
تأمین می کنند. اطالعات و داده های ارزیابی دانش آموز را تفسیر 
می کنند و از آن ها بهره می گیرند تا موانع یادگیری را تشخیص 
دهند و دانش آموزان را برای بهبود عملکرد خودشان به چالش 

بکشند.
آن ها در همة مراحل چرخة یادگیری مشتمل بر برنامه ریزی 
برای یادگیری و ارزیابی، تهیــة برنامه های یادگیری، تدریس، 
سنجش، ارائة بازخورد دربارة یادگیری دانش آموز و گزارش دهی 
به والدین، به طور مؤثر عمل می کنند )مؤسسة استرالیایی برای 

تدریس و رهبری مدرسه، 2017: ٥(.
در اســتانداردهای منتشرشــده از کالج معلمــان اونتاریو2٥ 
)2018(، استانداردهای عمل برای حرفة تدریس که مشتمل بر 
پنج استاندارد است، از جمله شامل عمل حرفه ای هم می شود که 
به این شرح تعریف شده است: »اعضا دانش و تجربة حرفه ای را 
به کار می گیرند تا یادگیری دانش آموزان را ارتقا بخشند. آن ها از 
پداگوژی، سنجش و ارزشیابی، منابع و فناوری مناسب و مقتضی 
در برنامه ریزی و پاســخ گویی به نیازهای تک تک دانش آموزان 

و اجتماعات یادگیری بهــره می گیرند. آن ها از طریق پژوهش، 
گفت وگو و بازاندیشی مداوم، شیوة عمل خود را اصالح می کنند.«
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