
به قلم معلم

42

معلم تراز سند  تحول
 معصومه شاهی، معلم پایه دوم ابتدایى

در فصل اول ســند تحــول بنیادین با 
عنوان »بیانیة ارزش ها« دو گزارة مهم به 

شرح زیر آمده اند:
گــزارة 7: نقــش معلــم به عنوان 
هدایت کننــده و اســوه ای امین و بصیر 
در فراینــد تعلیم وتربیــت و مؤثرترین 
عنصــر در تحقق مأموریت هــای نظام 
تعلیم وتربیت رســمی کشور، از اهمیتی 

بسزا برخوردار است.
گزارة ١٢: به منزلت علم نافع، هدایتگر 
و توانمند ساز و مقام و جایگاه عالم و معلم 

باید بیش از پیش توجه شود. 
راهکار 2/10: تقویت انگیزة ارتقای شغلی 

در آنان، براساس نظام معیار اسالمی؛
 راهکار 3/11: ادامة تحصیل با توجه به 

رتبه بندی معلمان؛

 راهکار 3/11: آموزش های ضمن خدمت؛
 راهکار 6/11: ارتقــای توانمندی های 

معلمان.
یافته های تحلیل محتوای سند تحول 
بنیادین نشان می دهد که تهیه کنندگان 
ســند به مهارت حرفه ای معلمان توجه 
داشــته اند. نتیجة بررســی شاخص های 
براساس  معلمان  صالحیت های حرفه ای 

 سند تحول بنيادين يکی از مهم ترين برنامه های بلندمدت نظام آموزشی کشور بعد از پيروزی انقالب اسالمی است. اين سند 
در سال ١٣٩١ به تصويب شورای عالی انقالب رسيد. با اينکه آموزش وپرورش در چهار دهة گذشته تالش های زياد و قابل تقديری 
به عمل آورده، اما هنوز با چالش های جديدی روبه روســت. نارســايی های موجود از يک طرف و ترسيم ايران توسعه يافته در 
افق ١4٠4 از ســوی ديگر، زمينه ساز تهية سند تحول بنيادين تعليم وتربيت شــده اند. در تحقق اهداف و مأموريت های نظام 
تعليم وتربيت رسمی تأكيد شده در سند تحول، معلم )مربی( مؤثرترين نقش را دارد. هدف اين مقاله مشخص کردن ويژگی های 

معلمان از منظر سند تحول بنيادين آموزش  وپرورش است.
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سند تحول بنیادین به شرح زیر است:
اخالق حرفــه ای و ارزش ها: ایمان 
به خدای یکتــا، اعتقاد بــه دین مبین 
اســالم، صالحیت های دینــی و اخالقی 
انقالبــی، صالحیت هــای شــخصیتی، 
تعامل با نهادهای علمی و پژوهشــی، و 

هدایت کنندگی.
علمی  ارتقای  نافــع(:  )علم  دانش 
و تربیتی معلمــان و تقویت انگیزه های 
شــغلی، رویکــرد آمــوزش تخصصی و 

حرفه ای، یادگیری مداوم.
ارتقــای  هدایتگــری،  مهارت هــا: 

توانمندی های معلمان، پژوهشگری.
توسعة حرفه ای: پژوهش، توانمندساز، 
شرکت  حرفه ای،  توانمندی های  افزایش 

در دوره های ضمن خدمت.
عالوه بر نبود  جامعیت در شاخص های 
کیفی بودن  حرفــه ای،  صالحیت هــای 
شــاخص ارزش ها، غیرقابل ســنجش و 
تفســیرپذیری این شــاخص با توجه به 
مؤلفه های آن، به  دشــواری برای تعریف، 
ارزیابی و بهســازی در معلمان برای 
آن اتفاق نظــر به وجــود خواهد 
آمــد و این تــا حــدودی بر 
نظــرات اشــخاص متکی و 

استانداردناپذیر است.

رویکردهــای عمــده ای کــه تاکنون 
مبنــای ارائــة الگوهــای صالحیت های 
حرفه ای معلمــان قرارگرفته اند: رویکرد 
معلم محــور که با تکیه بر مبانی معرفتی 
تربیتی  جامعه شناختی،  )روان شناختی، 
و مدیریتی(، اصالــت ارزش را در ذات و 
کنــه معلم جســت وجو می کند و تعالی 
فردی معلــم را اصل و ناظــر بر ارتقای 
کیفیت آموزش می انگارد. شــاخص های 
عمــدة آن عبارت انــد از: دانش، مهارت، 

مسئولیت پذیری، اثربخشی و یادگیری.
رویکــرد دانش آموزمحور کــه اصالت 
ارزش را در بســتر پیشــرفت تحصیلی 
دانش آموزان و براساس برونداد آموزشی 
آن  شــاخص های  عمده ترین  می جوید. 
عبارت اند از: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، 
نظرسنجی والدین، توسعة حرفه ای برای 

مقایسة عملکرد معلمان.
مبتنی  كــه  موضوع محــور  رویکــرد 
اســت بر مبانی معرفتی علوم تربیتی و 
دانــش ارزیابی روز که اصالــت ارزش را 
در پرداخت به مقولة تعلیم و بازرســانی 
آموزشی می جوید. مهم ترین شاخص های 
این رویکرد برای صالحیت های حرفه ای 
عبارت انــد از: ارزیابــی وظیفه محــور و 
ارزیابی صالحیت حرفــه ای )مکانیکی(. 
بــه  عبارت  دیگر، در این رویکرد معلم در 
نقش انتقال دهندة دانش تعیین شده طبق 

استانداردهاست.
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، با 
وجود توجه به ویژگی های دانش آموزان، 
نقش معلــم را مهم ترین و معلم محوری 
را پررنگ تــر از ســایر رویکردها در نظر 
گرفته است. این در حالی است که اغلب 
رویکردهــای طراحی آموزشــی در دنیا 
مبتنی بر نیاز دانش آمــوزان و جامعه و 
چالش های جهانی مانند محیط زیست و 

حقوق بشر ارائه می شوند.
واقعیت این اســت که امــروزه اغلب 
دانش آمــوزان برای یادگیری و توســعة 
همه جانبة شخصیت خود به منابع زیادی 
دسترســی دارند و به نظر می رسد اغلب 
آن ها با وجود حساسیت و اهمیت شغل 
معلمی در جامعه، معلمان را الگو و اسوة 
خود برای ســبک زندگی مورد نظر قرار 
نمی دهنــد. معلمی یک حرفه اســت و 

صالحیت هــای هر حرفــه به عنوان یک 
شــغل و حرفه مشخص اســت. در عین 
حال، یادگیری و تجربه های نامنظم افراد 
و تأثیر عوامل بیرونی در شخصیت و سبک 
زندگی دانش آموزان در کنترل مدرســه 
نیست. نگاه سنتی به نقش معلم به عنوان 
یگانه دانای یاد دهنده، با توســعة دانش 
بشــری و ابزارهای اشاعة آن در سرتاسر 
جهان، با تنوع و جلوه های هنری در سایة 
نرم افزارهــای فناوری در سرتاســر زمان 
برای استفاده گســترده است. به همین 
ترتیب، تنوع ســبک زندگی و دسترسی 
مشاهده و مطالعة آسان آن ها، درست یا 
انتخاب های متنوع و متعددی  نادرست، 
به جز معلم را در اختیار دانش آموزان قرار 
داده اســت. تأکید بیش از سهم معلم در 
تحقق حیات طیبه، اندکی غیرواقع بینانه 
جلوه می کند. آموزش وپرورش و معلمان 
پــس از پیروزی انقالب اســالمی اولین 
اولویت متناسب سازی با اهداف انقالب و 
بازسازی و بهسازی بودند و گزینش، تهیة 
دانش محتوایی، تأمین مدرسان دوره های 
آموزش معلمان و مدیریت آموزشــی با 
حساسیت زیاد و مبتنی بر اهداف انقالب 

اسالمی دنبال می شد.
در نهایــت، کار معلــم طراحی و خلق 
شــرایط یادگیری همراه با فضیلت های 
اخالقی، انســانی و فرهنگی است. به این 
منظور، ضمن داشــتن رویکردی مثبت 
و دغدغه و شــوق تربیت برای توســعة 
همه جانبة آینده ســازان، الزم اســت به 
انــدازة کافی از صالحیت های دانشــی، 
نگرشــی و مهارتی برخوردار باشند. این 
مهم را حل مسائل انگیزشی و بهداشتی 
معلمان تســهیل می کند. امید آنکه در 
افق 1404 شاهد زندگی به  نسبت پاک 
در ســایة تالش همة ارکان نظام و نظام 
آموزشی، به ویژه آموزش وپرورش، باشیم.
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