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تاريخ دريافت مقاله: 90/6/26   تاريخ شروع بررسي: 90/8/1   تاريخ پذيرش: 91/3/27
* دانشجوی دکتری دانشگاه usm مالزی

صالحیت های حرفه ای مطلوب دانشجو معلمان دورة آموزش ابتدایی

چکیده
اینپژوهشباهدفشناساییوضعیتمطلوبصالحیتهایحرفهایدانشجومعلمان

دورهآموزشابتدایيایرانوبهمنظورپاسخگوییبهسؤالهایزیرانجامشد.
1.صالحیتهایحرفهایمطلوبدانشجومعلماندورةآموزشابتدایيایرانچیست؟

دیدگاه از ابتدایي آموزش دورة دانشجومعلمان معتبر حرفهای صالحیتهای .2
صاحبنظرانواساتیدمراکزتربیتمعلمکداماست؟

گزارشهای و مدارک و اسناد مطلوب، وضعیت در سؤالها به پاسخگویي بهمنظور
پژوهشیمعتبرداخليوخارجیمطالعهشد.همچنینوضعیتسهکشورتوسعهیافتهمورد
اسنادومدارکومستنداتعلمي از برطبقدادههايحاصل قرارگرفت.سپس بررسي
پرسشنامةمربوطبهصالحیتهايحرفةمعلميتهیهوپسازتعییناعتباروپایایيآنبین
130نفرازاساتیدمراکزتربیتمعلمبهمنظوراعتبارسنجیتوزیعشد.یافتههانشانميدهد

که:
1.باتوجهبهباوراینمطلبکهافزایشعملکرددانشآموزاندرگروتربیتمعلممؤثر
است،بسیاريازصاحبنظران،کیفیتبخشيبهبرنامةدرسيتربیتمعلمرابهعنوانهدف

کليمطرحکردهاند.
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2.بهمنظوردستیابيبههدفکیفیتبخشيدربرنامةدرسيتربیتمعلم،صالحیتهاو
شایستگيهایيبرايدانشجو-معلماندرنظرگرفتهشدهاست.درتعریفاینصالحیتها
دوراهبرداصلیتوازنوتلفیقمیانتئوريوعملموردتوافقاندیشمندانوصاحبنظران
بودهاست.براساساینباوروباتوجهبهمطالعاتانجامشدهدراینزمینه،اینصالحیتها
بهصورت مدیریتي و رفتاري و نگرشي مهارتي، و بخشصالحیتهايشناختي درسه
تلفیقیطبقهبنديوبهاجزاتقسیمبنديشد.درمجموعتماميمواردمربوطبههریکاز

صالحیتهادرسطحباالترازمیانگینموردتأییدقرارگرفتهاست.

کلیدواژهها:تربیتمعلم/صالحیتهایحرفهایدانشجومعلمان/دورةآموزشابتدایی

مقدمه
اثرگذار بر فرايند ياددهي و يادگيري گفته مي شود، مطالعات  علي رغم آنچه دربارة عوامل 
اخير دربارة نقش معلم در آموزش، همه بر اين نكته تأکيد دارند که کيفيت تدريس معلم مهم ترين 
عامل اثربخش در يادگيري دانش آموز است. در قسمت يافته هاي يكي از مطالعات عنوان شده 
است، »دانش آموزاني که از يك معلم خوب و تأثيرگذار سود مي برند، عملكرد علمي قوي تري 
پژوهشي  يافته هاي  که  آنچه  طبق  دارند«.  بود،  آنها ضعيف تر  معلم  که  دانش آموزاني  به  نسبت 
تنها گوناگوني در  بر آموزش کودکان چنان قوي است که  تأثيرگذاري معلمان  عنوان مي کنند، 
کيفيت آموزشي معلمان، مي تواند سبب ايجاد تفاوت هاي عظيم در عملكرد کودکان با بافت هاي 
اين نكته تأکيد کرد که سرمايه گذاري  بنابراين مي توان بر  اقتصادي و اجتماعي متفاوت گردد. 
توسعه  را  دانش آموزان  علمي  مي تواند عملكرد  ديگر  از هر چيز  بيشتر  معلم  تربيت  در بخش 
دهد )دارلينگ هامند1 ، 2003(. گلدهابر2 )2003( نيز با استناد به تحقيقات فرگوسن3 وهانوشك4 
و برخي ديگر از صاحب نظران، کيفيت تدريس معلم را مهم ترين عامل در پيشرفت تحصيلي 
اظهار  ريور5 )1997(  بسيار ضروري مي داند. سندرز و  را  آن  به  توجه  دانش آموزان مي داند و 
مي بينند،  آموزش  دارند ،  درتدريس  مناسبی  کيفيت  که  معلمانی  با  که  دانش آموزاني  مي دارند: 
در مقايسه با دانش آموزاني که با معلمانی که تدريس مناسبی ندارند ،آموزش ديده اند، پيشرفت 
تحصيلي بيشتري دارند. آنها پيشنهاد مي کنند که سياست هاي اتخاذ شده بايد تأکيد بر آموزش 
معلمان، دادن گواهينامه، پرداخت دستمزد و توسعه حرفه اي آنان باشد و اين عوامل برکيفيت و 

توانمندي معلمان تأثير زيادي دارد.
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دارلينگ هامند نيز با استناد به تحقيقات رايت، هورن، جوردن، مندرو و وراسينگه6 (1997) 
اظهار مي دارد كه بين كيفيت تدريس معلم و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجوددارد. 
وي معتقد است: «از آنجا كه بسياري شواهد حاكي از وجود ارتباط بين كيفيت تدريس معلم 
و افزايش يادگيري دانش آموزان است، در سال هاي اخير بسياري از ايالت هاي آمريكا به منظور 
بهبود كيفيت معلمان به آموزش و توسعه حرفه اي آنان و نيز به گواهي نامة معلمي اهميت داده و 

سياست هاي خاصي را در اين زمينه پيش گرفته اند». (منبع پيشين)
مي دهد  نشان  آمريكا  در  شده  انجام  تحقيقات  مشابه  نيز  استراليا  در  شده  انجام  تحقيقات   
كه بين كبفيت تدريس معلم و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطة مثبت وجود دارد (وزارت 

آموزش و پرورش استراليا7 ،2003)  
هر چند همه معتقدند كه بايد معلمى با تدريس موثر داشته باشيم، ليكن كمتر كسي مي داند 
تدريس موثر چيست و فرآيند تغييرات آن چگونه بوده است. 15 تا 20 سال پيش (و در برخي 
اداره  به خوبي  را  درس  كالس  بتواند  كه  مي دانستند  فردي  را  كارآمد  معلم  امروزه)  حتي  موارد 
كند، تمام بخش هاي كتاب درس را تدريس كند و از يادگيري دانش آموزان خود مطمئن باشد. 
درصورتي كه امروزه با پذيرش اين واقعيت كه در كالس هاى درس دانش آموزاني با شرايط و 
طوري  آنهارا  از  كدام  هر  بتواند  كه  است  كسى  خوب  معلم  دارند،  وجود  متفاوت  توانايي هاي 

كمك كند كه به سطحي باال از عملكرد علمي دست يابند. 
با توجه به باور اين مطلب كه افزايش عملكرد دانش آموزان در گرو تربيت معلم موثر است، 
بسياري از صاحب نظران افزايش كيفيت تدريس معلم را به عنوان هدف كلي تربيت معلم مطرح 
كرده اند. اما دربارة اينكه كيفيت تدريس معلم چيست؟ و يا چگونه مي توان آن را بهبود بخشيد، 
نظرات متفاوتي ارائه شده است.تل8 (2000) در مقاله خود، ضمن اشاره به بحث ها و ديدگاه ها ي 
مختلف در اين زمينه ، اظهار مي داردكه بحث اصلي در زمينه كيفيت تدريس معلم، آمادگي معلمان 
است. لذا مسيري كه معلمان قبل از ورود به كالس طي مي كنند، بسيار مهم است. وي در ادامه، 
در اين خصوص نتيجه گيري مي كند كه: «نبودن معيارهاي روشن براي سنجش كيفيت تدريس 
معلم، تدريس خارج از حوزة تخصصي و بي عدالتي اجتماعي از عمده عوامل مؤثر در كاهش 
كيفيت تدريس معلمان است». لذا او به استناد ساير مطالعات انجام شده و ديدگاه هاي مختلف 
مي گويد: «همه در اين باره توافق دارند كه آماده سازي معلمان نقش مهمي در توسعه كيفيت آنان 
دارد، لذا بايد با معلمان در هر سطح و مرحله اي به عنوان يك متخصص حرفه اي رفتار كرد؛ و 
براي تضمين كيفيت آموزش معلمان از ابتدا شاخص ها و استانداردهايي در نظر گرفته شود كه 
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در آن هم بر دانش محتواي درسي و هم بر روش هاي تدريس تأكيد گردد».
گودلد9 (1992) نيز به اهميت اصالحات براي آماده سازي معلمان تأكيد كرده و معتقد است 
را  معلم  تربيت  برنامه  وي  كرد.  آماده  حرفه اي  صالحيت هاي  كسب  براي  بايد  را  معلمان  كه 
برنامه اي منتخب ، منسجم و قابل ارزيابي تعريف مي كند كه دانشجو معلمان را براي تدريس در 
كالس درس آماده مي كند. از نظر او برنامه درسي تربيت معلم بايد شامل آموزش علوم مختلف 
با توجه به كاربردهاي عملي در محيط و به شكل تلفيقي صورت گيرد و صرفًا توسط اساتيد به 

شكل موضوعات جدا و آكادميك تدريس نشود. 
يادگيري  در  بتوانند  كه  است  حرفه اي  معلمان  تربيت  خدمت ،  از  پيش  برنامه هاي  از  هدف 
دانش آموزان تسهيل ايجاد كنند. اما چگونه مي توان به اين هدف دست يافت؟ موضوع اصلي اين 
است كه صالحيتي كه معلمان بايد بعد از آموزش به دست آورند ، بايد در سطح مشخص تري 
نمايان شود، تا بتوان بر اساس آنها شاخص ها و معيارهاي ارزيابي صالحيت ها، متفاوت با آنچه 
در دانشگاه ها مرسوم است، ايجاد شود (مثل تكاليف و آزمون ها)، تا بتوان در پايان دورة آموزش 
اين  مي تواند  آستانه  حداقل  ايجاد  داد.  نظر  صالحيت  آستانة  حداقل  مورد  در  خدمت  از  پيش 
اطمينان رابه جامعه بدهد كه يك معلم جوان را براي موفقيت در آموزش دادن به دانش آموزان 
آماده كرده است. ايجاد آستانة قابل دستيابي، بادر نظر گرفتن واقعيات شغل معلمي، ديدگاه هاي 
مناسب اجتماعي را به وجود مي آورد و مؤسسات پيش از خدمت را با استانداردهاي واضح و 
حساسيت  و  دقت  با  استانداردها  موضوع  كه  بود  مراقب  بايد  نتيجه  در  مي كند.  مرتبط  واقعي 
خاصي تعيين شوند، تا بتوان از آنها به عنوان ابزاري براي حرفه اي كردن آموزش پيش از خدمت 
و كار معلمان استفاده كرد، چرا كه آنها همان قدر كه مفيدند، ممكن است در آينده به شكل عامل 
بازدارنده اي عمل كنند و كاركرد معلمان را از نظر تكنيكي كاهش دهند. عدم دقت در تدوين 
بپردازد  معلمان  افراطي  كنترل  به  و  كاسته  آنها  صالحيت  از  شود  سبب  مي تواند  استانداردها 

(ترديف10 ، 2001 ).
عامل ديگري كه به تربيت حرفه اي معلمان كمك مي كند تلفيق نظريه و عمل است كه در 
موضوع كيفيت بخشي به دانشجو معلمان در پژوهش هاي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته است . 
امروزه گرايش ها از سمت الگويي كه بر اساس آن ، دانش آموزان بايد ابتدا علوم را به صورت 
نظري ياد مي گرفتند و سپس به صورت عملي از آنها استفاده مي كردند، به سمت الگويي كشيده 
شده است كه در آن يادگيري نظري و عملي به صورت متناوب انجام مي شود. عينًا به اين معنا 
كه بخش دوره هاي نظري بايد بر تجربيات عملي متمركز باشد تا بتوان شاخه هاي ديگر آن را 
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مشخص كرد و آنها را در طول آموزش تلفيق نمود. درحالي كه كارهاي عملي به عكس، فرصتي 
براي ارائه تمام يادگيري هاي نظري شخص و آزمودن آنها در مقابل واقعيات كارهاي روزمره 
در  معلمان  و  دانشگاهي  مربيان  آنچه  كه  مي رسد  به نظر  اين طور  نهايت  در  مي شوند.  محسوب 
طول آموزش عملي از آن به عنوان كيفيت آماده سازي ياد كرده اند، تداوم تجربي زيادي ندارد. در 
چنين شرايطي نياز به تعريف و تطبيق بهتري از نقش مربيان و شاغالن داريم. بنابراين آنها بايد 
در مراحل آموزش و كار با دانشجو معلمان مشاركت صحيحي داشته باشند و صميمانه آنها را در 
مراحل كار و توسعة الگوهايشان حمايت كنند، نه اينكه صرفًا الگوها و معلومات از پيش تعيين 

شده اي را به آنها منتقل سازند (ترديف، همان) .
بر اساس اين باور، اجراي طرح ها و پروژه هاي جديد و نوآورانه اي در دستور كار بنيادها و 
نهادهاي سياستگذاري مربوط به تربيت معلم در آمريكا قرار گرفت. طرح پيوستگي تربيت معلم ، 
دوره هاي كلينيكي و ارتباط يادگيري كار محور از جمله پروژه هايي هستند كه تا حدود زيادي در 
اين زمينه موفق بوده اند. اين طرح ها بر اساس اين باور به اجرا در آمدند تا پيوندي ميان نظر و 
عمل ايجاد كند، لذا برقراري ارتباط بين مراكز دانشگاهي و مدارس، تربيت معلمان راهنما، ايجاد 
تغيير در برنامه درسي مراكز تربيت معلم، و نيز تغيير رويكرد تدريس در اين مراكز و آماده سازي 

استادان و مربيان اين مراكز، از عمده مواردي بوده كه مورد توجه قرار گرفته است.
در همين زمينه مؤسسة بين المللي آموزش و پرورش كودكان در زمينه آماده سازي معلمان 
ابتدايي ابراز مي دارد كه كيفيت تجارب يادگيري در دانش آموزان از مسائل مهم و استراتژيك براي 
آينده ملي است، لذا معلمان دوره ابتدايي بايد با دانش، مهارت، ارزش ها و تكنيك هايي مجهز 
باشند تا در تعامل با دانش آموزان، والدين، همكاران، مديران و آژانس هاي اجتماعي و ديگران 
موفق باشند. معلمان بايد عالئق ، سبك هاي يادگيري و نيازهاي فردي و پيچيدة دانش آموزان را 
با تغييرات سريع گوناگوني هاي فرهنگي اجتماعي تطبيق دهند. معلمان الزم است به عنوان افراد 
حرفه اي در رشته و شغل خويش شناخته شوند. آنان بايد داراي گواهينامة معلمي و يا درجه 
ليسانس در اين زمينه باشند. براي موفقيت در دوره ابتدايي، دانشجو معلمان دوره هاي تربيت 
و  آموزش  روان شناسي  درسي،  برنامه  تدريس  زمينه  در  الزم  دانش  برداشتن  عالوه  بايد  معلم 
در  كلينيكي  و  عملي  تمرين  و  آزمايش  مطالعه،  براي  فرصت هايي  كودكان ،  رشد  و  پرورش 
محيط هاي گوناگون فرهنگي داشته باشند. بنابر اين محتواي برنامه آماده سازي معلمان ابتدايي بايد 

شامل حيطه هاي زير باشد: (مؤسسه بين المللي آموزش و پرورش كودكان11، 2002) 
1. توانايي درك و فهم، تجزيه و تحليل و ارزيابي تعداد زيادي از منابع علمى منتشر شده؛
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2. توانايي، برقراري ارتباط شفاهي و كتبي با مردم؛
3. توانايي بازتاب اطالعات و تجارب؛

4. اعتماد به نفس در توانايي خود در اجراي وظايف رياضي؛
5. دانش و مهارت علوم فيزيكي و علوم زمين؛

6. آگاهي از چگونگي تأثير نيروهاي سياسي، تاريخي بر زندگي مردم؛
7. درك شباهت ها و تفاوت هاي جوامع و گروه هاي فرهنگي؛ 

8. دانش و مهارت براي هنرهاي نمايشي و بصري؛
9. دانش و مهارت استفاده از رسانه ها و تكنولوژي.

اين مؤسسه همچنين بر اين موضوع تأكيد دارد كه برنامة پيش از خدمت معلمان بايد شامل 
داشتن دانش و تجربه نسبت به مراحل رشد كودك و اصول مربوطه دربارة كودكان در سنين 
مختلف، به لحاظ فرهنگي، زمينه هاي زباني و موارد استثنايي باشد. دانشجو معلمان دورة ابتدايي 
بايد ياد بگيرند چگونه تجارب يادگيري را به باالترين درجه برسانند به طورى كه به رشد و توسعة 
هوشمندي، احساسي، اجتماعي و زيباشناسي دانش آموزان منجر شود. آنان بايد دانش آموزان را، 
براي اين كه دربارة تفاوت ها و ويژگي هاي استثنايي فرد فرد آنان بيشتر بدانند، در موقعيت هاي 
مختلف فرايند ياددهي-يادگيري مورد مشاهده دقيق قرار دهند. بنابراين الزم است تكنيك هاي 
مشاهده و ثبت و ضبط چنين رفتارهايي رابياموزند و اين تكنيك ها مطابق تحقيق و تئوري باشد. 
معلمان در دوره پيش از خدمت، بايد با يافته هاي تحقيقات دربارة فرايند ياددهي – يادگيري 
دهند  تشخيص  بايد  آنان  گيرند.  كار  به  خود  درس  كالس  در  را  آنها  باشند  قادر  و  باشند  آشنا 
يادگيري دائما در حال تغيير است و به عنوان اعضاى حرفه اي بايد  كه اساس دانش ياددهي – 
تغييرات تئوري ها و بحث هاي عملي را در كنار يكديگر ببينند و نيز معلمان را به عنوان يادگيرنده 
مادام العمر بدانند. آنها بايد مسئوليت مطالعه، به كار گيري و تشخيص يك رشته فعاليت هاي مناسب 
را، كه نشان دهندة رويكردهاي متفاوت دربارة دانش ساخته شده و كاربرد آنها در تدريس در 
سطح ابتدايي است، داشته باشند. همچنين بايد تجارب ارزيابي داشته باشند كه آنان را قادر سازد 
روش هاي مناسب ارزيابي براي هر يك از رشته ها مطابق با سن رشد، ويژگي ها و خصوصيات 
دانش آموزان انتخاب كرده و قدرت تفسير و ارتباط نتايج به طور دقيق و علمي را براي آنان فراهم 
آورد. دانشجو معلمان دوره ابتدايي بايد به طور عمومي تربيت شوند و اطالعات و تجارب آنان 
در تمام حيطه هاي برنامه درسي باشد. آنان بايد براي آموزش در هنرهاي زباني، رياضيات، علوم، 
مطالعات اجتماعي، بهداشت، تربيت بدني و هنرهاي نمايشي و بصري به روشي كه به گسترش و 
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توسعه يادگيري منجر شود، آماده شوند. برنامه تربيت معلم بايد نقش معلمان را در پويايي تغييرات 
برنامه درسي نشان دهند و براي تشريك مساعي با ديگر معلمان حرفه اي  براي انجام اين وظيفة 
مهم آماده شوند. اين برنامه بايد در تمام حيطه هاي برنامة درسي دورة ابتدايي فرصت هاي تجارب 
يادگيري در زمينه مديريت و نظارت كلينيكي را فراهم كند. دانشجو معلمان، الزم است به تدريج 
دانش آموزان  با  كار  فرصت هاي  بايد  آنان  دهند.  افزايش  درس  كالس  در  را  خود  مسئوليت هاي 
پايه هاي مختلف و در محيط هاي مختلف فرهنگي با توانايي ها و استعدادهاى مختلف نيز مي شود را 
داشته باشند. اين فعاليت ها را بايد به واحدهاي آنان اضافه كنند. آنان بايد فراگيرند كه چگونه به طور 
نقادانه مواد آموزشي و منابع مناسب و تكنولوژي را انتخاب و دربارة مديريت كالس و روش هاي 
مختلف ارزيابي تجربه به دست بياورند. تشريك مساعي با ديگر حرفه اي ها در مدرسه بايد به آنان 
مهارت هاي ساخت گروه ها و كاربرد تمام منابع براي دستيابي به يادگيري دانش آموزان را فراهم 
سازد. همچنين بايد فرصت تعامل با والدين و گسترش مهارت هاي خود دربارة برقراري ارتباط با 
آنان را داشته باشند. از طريق برنامه تربيت معلم، دانشجو معلمان به فرصت هايي نياز دارند كه براي 
بازتاب تحليل دربارة عملكرد خود به خوبي آنچه مستقيماً به عنوان درون داد از دانشگاه دريافت 

داشته اند، فكركرده آن را مورد ارزيابي قرار دهند (همان منبع)
در اين راستا نتايج تحقيقي كه مركز تحقيقات آموزش و نوآوري وابسته به سازمان مشترك 
اقتصاد و توسعه در سال 1994 انجام داد، موضوع كيفيت تدريس معلم، در 11 كشور استراليا، 
اتريش، فنالند، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، نيوزلند، نروژ، سوئد، انگلستان و آمريكا مورد بررسي قرار 

گرفت وصالحيت هاى زير براي افزايش كيفيت تدريس معلم تعيين شده است:
1. نشان دادن تعهد

2. داشتن دانش موضوعي و مهارت
3. داشتن عشق به دانش آموزان

4. داشتن مجموعه اي از صفات و رفتارهاي اخالقي و نمونه بودن 
5. اداره كردن مؤثر گروه ها 

6. استفاده از تكنولوژي جديد
7. تسلط بر الگوهاي چندگانه ياددهي – يادگيري

8. تطبيق دادن و ابتكار داشتن در تمرين هاي عملي 
9. شناختن نيازهاي فردي دانش آموزان

10. تبادل آراء و عقايد با همكاران

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

فصلنامه نوآورى هاى آموزشى. شمارة44، سال يازدهم، زمستان 401391

11. تمرينات عملي 
12. توسعه دادن تدريس حرفه اي

13. مشاركت در جامعه به طور وسيع تر
پس از اين بررسي جامع ، دربارة عوامل مرتبط با استانداردهاي كيفيت تدريس معلم، مركز 
تحقيقات نوآوري آموزشي وابسته به سازمان مشترك اقتصاد و توسعه تدريس را با يك عبارت 
كوتاه و دقيق تحت عنوان «دانش و پرورش حرفه اي»  معرفي مي كند (مركز مطالعات و تحقيقات 

نوآوري12  ،1994) 
همچنين نتايج مطالعه تطبيقي انجام شده در منطقه آسيا پاسيفيك كه در زمينه نظام آموزش 
معلمان در پنج كشور آسياي غربي (تايوان، ژاپن، هنگ كنگ، سنگاپور، چين) استراليا وآمريكا انجام 
شد، نشان داد ه است كه علي رغم وجود تفاوت ها در كشورهاي مورد مطالعه شباهت هاي بسياري در 
ماهيت مشكالت در زمينه تربيت معلم وجود دارد . اين مشكالت در باره برقراري ارتباط و توازن بين 
تئوري و عمل در برنامه درسى تربيت معلم و شرايط استخدام، مكان برگزاري كالس ها و ويژگي هاي 
مدرسان بود ( موريس و ويليامسون13  ، 1998). درسال 1999 مطالعه ديگرى توسط انجمن همكاري 
اقتصادي آسيا پاسيفيك14 انجام شد، هشت كشور آمريكا، فرانسه، آلمان، نيوزلند، هنگ  كنك ، چين، 
ژاپن و كانادا از نظر آموزش و به خصوص آموزش معلمان مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان 
داد كه كشورهاى مورد مطالعه، كيفيت تدريس معلم را به عنوان هدف اصلى قرار دادند و تمركز 
آنها بر برنامه تربيت معلم بود. در اين مطالعه منظور از كيفيت معلم تعيين صالحيت  هاى حرفه اى 
درسه محور دانش تعليم و تربيت، دانش موضوعي، مهارت ها و نگرش هاي مورد نياز براي تدريس 
اثربخش بوده است. همچنين داشتن درك عميق از فرايند رشد كودك ، مهارت هاي ارتباطي، اخالق 
و توانايي و روزآمدسازي يادگيري، و افزايش طول دوره تمرين عملي و كار ورزي از موارد ديگري 
بود كه در اين مطالعه مورد تأكيد قرار گرفته است. مطالعه ديگرى نيز در سال 1999 انجام داده شد 
كه در آن به بررسي وضعيت موجود 18 كشور در زمينه آموزش و پرورش معلمان به لحاظ گزينش 
داوطلبان، محتواي برنامه تدريس و آماده سازي كلينيكي پرداخته و آنها را مورد پرداخته است. در 

اين مطالعه موارد زير تأكيد شده است:
1. بيشتر كشورها هدف خود را بر كيفيت بخشي به تدريس معلمان متمركز كرده اند كه برخي 

از آنها در سطح ملي و در برخي ديگر در سطح محلي تعريف شده اند؛
اين  است .  معلمان  براى  حرفه اى  صالحيت هاى  تعيين  شامل  معلمان  به  بخشي  كيفيت   .2
صالحيت ها بايد دربرگيرنده مفاهيمى باشند كه عبارتند از: دانش تعليم و تربيت، دانش موضوعي 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

41 صالحيت هاى حرفه اى مطلوب دانشجو معلمان دورة آموزش ابتدايى

(تخصصي) مهارت ها و نگرش هاي الزم براى تدريس موثر، درك قوي از رشد دانش آموزان، 
مهارت هاي ارتباطي مؤثر، احساس قوي دربارة اخالق و توانايي بازسازي يادگيري هاي جديد با 

توجه به تغييرات آينده؛
3. مأموريت آموزش معلمان در اغلب اين كشورها نظير آمريكا، فرانسه، آلمان، نيوزلند، هنگ 

كنگ و چين با تأكيد بر تكنولوژي هاي اطالعات است؛ 
 4. در ژاپن، فرانسه، آلمان و چين اهداف در سطح ملي تعريف شده است. در آمريكا هر 

ايالت استانداردهايي براي آموزش معلمان در نظر گرفته اند؛ 
5. بيشتر كشورها ، علي رغم تفاوت ها تركيبي از واحدهاي كاري در موضوعات تخصصي، 
روان شناسي  نظير  تربيت  و  تعليم  واحدهاي  ديگر  و  دانش آموزان  رشد  و  تدريس  روش هاي 
آموز ش و پرورش، تاريخ و فلسفة آموزش و پرورش و تجارب عملي تدريس را دارند. گستردگي 

واحدهاي عملي با توجه به سطوح تحصيلي تعيين مي شود.
6. طول دوره تمرين معلمى (كارورزى) متفاوت است . براي معلمان ابتدايي بين 4 هفته در 
نيوزلند تا برنامه يكساله در آلمان، فرانسه، لوكزامبورك، بلينگام و چين است و عمومًا يك واحد 
برنامه  طول  در  يافتن  گسترش  سمت  به  گرايش  اما  است  معلم  تربيت  برنامه  انتهاي  در  كاري 
تربيت معلم دارد. از دانشجويان خواسته مي شود كه كالس ها را مشاهده و به عنوان مربي و كمك 

مربي به معلمان كمك كنند و آمادگي براي تدريس واقعي را پيدا كنند ( كوب15 ،1999). 
همچنين نتايج مطالعه اي كه با عنوان «رشد حرفه اي معلمان به عنوان يادگيرندگان در طول 
عمر: الگوها، تمرين ها و عوامل مؤثر در آن» توسط ولگاس و ريمرز16 در سال 2000 انجام شد 
نظام آموزش معلمان و نحوه توسعه حرفه اي آنان در 15 كشور انگلستان، آلمان، هلند، اسپانيا، 
سوئد، پرتغال، اوكراين، ژاپن، چين، مالزي، سنگاپور، استراليا، اسراييل، آمريكاي شمالي و كانادا 

مقايسه شد، نتايج نشان مى دهد :
1. توسعه حرفه اي معلمان بايد به عنوان فرايندي كه از دوره پيش از خدمت شروع شده و 
تمام طول زندگي فرد را دربر مي گيرد تلقي شود. اين نظام بايد به طور نظام مند طراحي، حمايت، 

بودجه بندي و بررسي شود و موجب ارتقاء و اثربخشي معلمان شود.
تمرينات  با  توأم  و  تعليم و تربيت  دانش  بايد  معلمان  خدمت  از  پيش  برنامه هاي  محور   .2
عملي باشد. اين برنامه ها بايد معلمان را قادر سازد در زمينه هاي مختلف و پيچيده و با گروه هاي 
با  بايد  معلمان  حرفه اي  توسعه  برنامه هاي  هدف  همچنين  كنند .  تدريس  دانش آموزان  مختلف 

اهداف برنامه درسي منطبق باشد.
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3. معلمان بايد براي مشاركت در طراحي برنامه هاي توسعه حرفه اي، تشويق شوند. عالوه 
بر آن به معلمان بايد فرصت و امكانات شركت در كنفرانس ها، گروه ها، فعاليت هاي مربوط به 
تجارب يادگيري و غيره داده شود. مدارس و مراكز تربيت معلم بايد به طور مشاركتي با يكديگر 

همكاري داشته باشند.
4. نوع برنامه هاي توسعه حرفه اي كه به معلمان ارائه مي شود بايد در پاسخگويي به نيازهاي 

آنان، عالئق و در جهت توسعه حرفه اي آنان باشد .
5. فناوري و آموزش از راه دور بايد به عنوان وسيله اي توسعه حرفه اي معلمان را حمايت كند 

و استفاده از اين امكانات بايد با توجه به محدوديت هاي هر كشور مورد نظر قرار گيرد.
كه  ديگري  الگوهاي  و  معلم  تربيت  دوره هاي  در  حرفه اي  توسعه  جنبه هاي  شناسايي   .6

مي تواند در اين زمينه به معلمان كمك كند بايد مورد شناسايي قرار گيرد.
مهارت هاي  بايد  معلم  تربيت  دوره هاي  در  شده  كسب  مهارت هاي  و  تخصصي  دانش   .7

برقراري ارتباط بين معلم و والدين را گسترش دهد.
در همين راستا برخي كشورها اقدام به تهيه استانداردهايي براى افزايش كيفيت تدريس معلمان 
نموده اندكه در اين بخش به سه كشور آمريكا، استراليا و انگلستان در زمينه آموزش ابتدايى اشاره مي شود:
استانداردهاي كيفيت تدريس معلم ابتدايي در آمريكا به شرح زير است : (پايگاه اطالع رسانى 

انجمن ملي استانداردهاي تدريس حرفه اي ، بخش استانداردهاي معلمان ابتدايي17 ، 2004)
1. دانش دربارة دانش آموزان: معلمان موفق دربارة رشد دانش آموزان و روابط آنها با يكديگر 

اطالعات دارند و توانايي ها، ارزش ها و عالئق آنان را به خوبي مي شناسند.
درسي  برنامه  و  محتوايى  دانش  دربارة  موفق  معلمان  درسي:  برنامه  و  محتوا  دانش   .2

دانش آموزان اطالعات دارند و آنچه را كه براي يادگيري دانش آموزان مهم است را مي دانند.
3. يادگيري محيطي: معلمان موفق فعاليت هاي مدرسه را به گونه اي سازماندهي مي كنند كه 
تشريك  و  دموكراسي  تمرين  براي  سازي  شبيه  نظير  فعاليت هايي  آن  در  بتوانند  دانش آموزان 

مساعي را انجام دهند. 
و  فردي  تفاوت هاي  به  احترام  براي  دانش آموزان  به  موفق  معلمان  گوناگوني:  به  احترام   .4

گروهي كمك مي كنند.
5. منابع آموزشي: معلمان موفق براي كمك به يادگيري، مواد آموزشي غني و معتبر را خلق، 

ارزيابي و انتخاب مي كنند.
6. كاربردهاي معنا دار دانش: معلمان موفق ، دانش آموزان را در يادگيري درگير مي كنند و به 
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آنان كمك مي كنند كه چگونه مي توانند اين موضوعات را مطالعه كرده و مسائل مختلف را در 
زندگي فردي و دنياي اطراف شناسايي كنند.

7. راه هاي چندگانه دانستن: معلمان موفق ، دانش آموزان را با روش هاي چندگانة مورد نياز، 
براي يادگيري مفاهيم كليدي در موضوعات مدرسه اي آماده مي كنند. آنان موضوعات اصلي را 

كشف مي كنند و دانش را بر اساس آن مي سازند.
8. ارزيابي: معلمان موفق، از قوت ها و ضعف هاي روش هاي ارزيابي آگاهند و دانش آموزان 

را به هدايت يادگيري خود تشويق مي كنند.
9. مشاركت والدين: معلمان موفق ، تعامل مثبت و سازنده با خانواده برقرار مي سازند و به 

نوعي آنان را در آموزش فرزندانشان شريك مي سازند.
10. بازتابي: معلمان موفق، به طور منظم به تحليل، ارزيابي و بازتاب فعاليت هاي خود پرداخته 

و به تقويت و اثربخشي و كيفيت تمرين خود مي پردازند.
11. مشاركت در حرفه گرايي: معلمان موفق، با همكاران خود به طور گروهي كار مي كنند و 

به اثربخشي مدرسه و پيشرفت دانش كمك مي كنند.
در استراليا صالحيت هاي زير براي معلمان دوره ابتدايي پيشنهاد شده است :

ارزش هاي  و  مباحثه  نقادي،  هوشمندي،  براي  اشتياق  و  دانش  از  عميق  درك  و  آگاهي   .1
مرتبط با رشته موضوعي و يا حيطه برنامه درسي كه قرار است با توجه به اهداف كلي و جزيي 

برنامه درسي دانش آموزان، تدريس كند؛ 
2. لذت بردن از تدريس به دانش آموزان و داشتن انتظار باال از آنچه آنان بايد بدان دست 
يابند، آگاهي از نيازهاي فردي دانش آموزان، عالئق و استعدادهاي آنان و چالش با آنان در زمينه 
ايجاد انگيزش، حمايت و اصالح فعاليت هاي آنان، بخصوص در موارد شكست هاي تحصيلي؛

3. تدريس به دانش آموزان با صداقت، عدالت، و تساوي، تشخيص و احترام به ارزش ها ي 
فرد، خانواده، گروه، فرهنگ ها و جامعه، تعهد به قوانين ملي و محلي؛

4. قدرت انتقال فكر به دانش آموزان، داشتن روحيه شوخ طبعي با آنان، استفاده از شخصيت هاي 
قوي،  اعتماد به نفس  داراي  انساني،  ارزش هاي  داراي  تحمل،  با  دقيق،  كمياب،  ارزشي  و  كيفي 
داراي ارزش هاي احترام به خود و ديگران، رافت، احترام به تفاوت ها و گوناگوني هاي فرهنگي 

به طورمستند، الگو بودن براي الهام بخشيدن به دانش آموزان.
5. بازخورد و قضاوت دربارة تدريس خود، از دانش آموزان، همكاران و ديگران در جامعه 

يادگيرنده با داشتن آگاهي از نقش حياتي آموزش و پرورش، جامعه، فرهنگ، مذهب و...
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پيشرفت  و  خود  تدريس  از  ارزيابي  به منظور  اطالعات  فناوري  از  ارزيابي  و  بكار گيري   .6
يادگيري دانش آموزان .

7. دادن بازخوردهاي منظم به دانش آموزان و هدايت پيشرفت يادگيري دانش آموزان . 
8. استفاده از روش هاي تدريس مناسب و مديريت محيط يادگيري، تمرين برقراري ارتباط و 
مهارت هاي بين فردي و توسعة حرفه اي خود، دانش عميق، تيزبيني در قضاوت، توسعه تدريس از 
طريق افزايش مجموعه نمايش هاي آماده و تطبيق تدريس خود با آهنگ توسعه و تحقيقات معتبر.

و  درسي  برنامه  آموزش،  توسعة  براي  همكاران  با  مشاركتي  كار  يعني  آموزشي  رهبري   .9
توسعه منابع انساني، كمك به اطمينان از رسيدن به اهداف آموزشي در زمينه جامعه يادگيرنده، 

مورد مالحظه قرار دادن تفاوت هاي فرهنگي . (كالج تربيت معلم استراليا18 ،2000) 
همچنين استانداردهاي كيفيت معلم براي دانشجو معلمان دورة ابتدايي در كشور انگلستان به 

شرح زير است ( برگرفته از پايگاه اطالع رساني آژانس تربيت معلم انگلستان19،  2004 ).
موضوعي  دانش  از  مناسبي  و  درست  درك  بايد  معلم  دانشجو  موضوعي:  دانش  درك   .1
مربوط به دروس انگليسي،رياضي و علوم داشته باشد. به عنوان مثال الزم است 10 واحد درسي 
دربارة خواندن، نوشتن، گرامر، هجي كردن مربوط به درس انگليسي را بگذراند. همچنين بايد 
مواد كمك آموزشي را بشناسد. اين دانش الزم است با توجه به برنامه درسي ملي دانش آموزان 
طراحي شودو منطبق با آن باشد. در اين رابطه الزم است دانشجو معلمان، دانش مربوط به فناوري 
اطالعات و استفاده از آن در دروس فوق را كسب كرده و نيز نسبت به پژوهش هاي اخير انجام 
شده دربارة تدريس و يادگيري آگاهي الزم را كسب كنند. عالوه براين واحدها دانشجويان الزم 

است واحدهايي را پيرامون موضوعاتي نظير مذهب ، هنر و رياضيات تخصصي بگذرانند. 
2. برنامه ريزي، تدريس و مديريت كالس: طراحي موضوعات درسي به نحوي كه به طور 
روشن نشان داده شود كه موضوع الزم است، چگونه درس داده شود. آماده سازي مواد تدريس و 
منابع مناسب كمك آموزشي براي تدريس، تدارك كارهاي عملي و فعاليت هايي نظير شبيه سازي، 
سؤال هاي  كردن  آماده  تدريس،  در  اطالعات  فناوري  از  استفاده  برنامه ريزي  نيز  و  نقش  بازي 
مربوط به موضوع و در گير نمودن دانش آموزان براي پاسخ به سؤال ها، از جمله فعاليت هايي 
است كه دانشجو – معلمان بايد براي آن آمادگي الزم را كسب كنند و واحدهايي را در دانشكده 
نظير  خاص  درسي  موضوعات  در  معلمان   – دانشجو  نمودن  آماده  جهت  است  بگذرانند.الزم 
مذهب ، هنر و رياضيات تخصصي، بخشي از واحدهاي درسي اين دوره به برنامه ريزي، تدريس 

و مديريت كالس اختصاص يابد. 
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3. هدايت، نظارت، ارزيابي، ثبت و ضبط فعاليت ها، گزارش دهي و پاسخگويي: دانشجو 
معلمان الزم است، واحدهايي را در خصوص كسب مهارت هاي ثبت و نگهداري فعاليت هاي 
دانش آموزان، ارائه گزارش هاي منظم كمي و كيفي به والدين، شناخت اهداف ارزيابي و توانايي 
منطبق  آن  اهداف  با  تدريس  فعاليت هاي  آيا  اين كه  تشخيص  آن،  با  تدريس  فعاليت هاي  تنظيم 
است و نيز هدايت فعاليت هايى در جهت اهداف درس بگذرانند. عالوه براين واحدها، دانشجو 
استعداد،  با  و  عقب مانده  از  اعم  استثنايي،  كودكان  زمينه  در  را  واحدهايي  بايد  ابتدايي  معلمان 
بهداشت، شهروندي و نيز آموزش هاي الزم براي دستيابي به استانداردهاي درسي نيز بگذرانند. 

(اداره استانداردهاي آموزش و پرورش20 ،2002)
با توجه به موارد ذكر شده آنچه در تربيت دانشجو معلمان امروزه مورد نظر است موضوع 
كيفيت بخشي به برنامه هاي درسى آنان در دوره پيش از خدمت است كه به صورت يك هدف 
كلى براى مراكز تربيت معلم در نظر گرفته شده است . در اين راستا و براى دستيابى به اين هدف 
و افزايش كيفيت تدريس معلمان ، صالحيت هاى حرفه اى براى آنان در نظر گرفته شده است  كه 
به سه صالحيت دانش و مهارت ، صالحيت مديريتى و صالحيت نگرشى و رفتارى طبقه بندى 
شده است. صاحب نظران بر اين نكته تأكيد دارند كه اگر هر يك از اين صالحيت ها به خوبى 
تعريف شوند و به صورت استاندارهاى روشن تدوين گردند . اين استاندارها معيارى براى ارزيابى 
دانشجو معلمان در طول و پايان دوره پيش از خدمت خواهد بود و مسئوالن بايد مطمئن شوند 
دانشجو معلمان به سطح قابل قبولى از عملكرد منطبق بر استانداردها دست يافته اند . در تدوين 
اين استانداردها بر تلفيق نظريه و عمل به ويژه در تدوين استانداردهاى مربوط به صالحيت هاى 

دانش و مهارت تأكيد شده است .
هر چند اقدامات انجام شده پيرامون موضوع تربيت معلم و افزايش كيفيت تدريس معلم از 
موضوعات مهمى است كه اغلب كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه به آن پرداخته اند ليكن 
نتايج پژوهش هاي انجام شده درايران در طول سال هاي 1373-1387 نشان مي دهد مشكالت 
و ضعف هاي اساسي در برنامه درسي موجود مراكز تربيت معلم كشور وجود دارد و اين برنامه 

نتوانسته حرفه مندي هاي الزم را در دانشجو معلمان به وجود آورد.
به طور مثال نتايج پژوهش توانا و معتمدي در سال1373 نشان مي دهد كه ارزشيابي از آموخته هاي 
دانشجو معلمان بيشتر در سطح دانش و فهميدن طرح مي شود. اين مورد دربارة درس شيوه هاي 
ارزشيابي كه در مراكز تربيت معلم ارايه مي شود نيز صادق بوده است به نحوي كه بيش از 98 درصد 
از سواالت مدرسان در سطح دانش و فهميدن قرار داشته است. يافته هاي تحقيق استيري در سال 
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1374 نيز نشان داده است كه آموخته هاي فارغ التحصيالن اين مراكز كارساز نبوده و در برخورد با 
واقعيات آموزشي از بهره وري كمي نسبت به هزينه آن برخوردار است، عابدي در تحقيق خود در 
سال 1377 اظهار مي دارد كه محتواي كتاب هاي تربيتي دوره كارداني تربيت معلم در ارايه و ايجاد 

توانايي هاي اساسي تدريس داراي ضعف هاي عمده است و بايد در آنها تجديد نظر شود.
 نتايج پژوهش لياقتدار در سال،1377 كه در خصوص وضعيت كارورزي معلمان در مراكز 
تربيت معلم انجام شده است، نشان مي دهد كه رويه كنوني كارورزي در اين نظام نه تنها اثربخش 
و سازنده نيست، بلكه يكي از عوامل دلسردي داوطلبان معلمي مي باشد. در اين پژوهش همچنين 
نشان  آموزش و پرورش،  توسط  رابطه  اين  در  شده  انجام  تحقيقات  نتايج  كه  است  شده  تأكيد 
مي دهد كه تمرين دبيري با روية فعلي اثربخش نبوده و بيشتر جنبه تشريفاتي دارد و نيز به دليل 
لذا  نمي شود،  عرضه  كارورزي  درس  پيش نياز  دروس  دوساله،  آمادگي  دورة  طول  بودن  كوتاه 
دانشجو معلمان فاقد اعتمادبه نفس كافي بوده و عملكرد غير مؤثر دارند. نتايج يافته هاي تحقيق 
كاشف در سال 1378 نشان داد كه دروس اصلي تخصصي تا حدودي توانسته نيازهاي فني و 
مهارتي دانشجو معلمان را تأمين كند و كمبود امكانات و كم بودن ساعات دروس عملي، فقدان 
كتاب هاي درسي مناسب از مشكالت اصلي مراكز تربيت معلم در رشته تربيت بدني بوده است.

ابتدايي  دورة  معلمان  آشنايي  ميزان  با  رابطه  در  سال 1379  در  عابدي  پزوهش  يافته هاي   
استان اصفهان با نظريه هاي يادگيري و به كارگيري آنها در فرايند تدريس نشان مي دهد آشنايي و 
آگاهي معلمان از نظريه هاي يادگيري در سطح پاييني قرار دارد و معلمان در بيشتر اوقات از اين 
نظريه ها در تدريس استفاده نمي كنند. همچنين نتايج پژوهش ماليى نژاد درسال1385 نشان دهندة 
تفاوت هاي اساسي در برنامه هاي تربيت معلم پيش از خدمت ايران با كشورهاي موفق مي باشد. 
پژوهش انجام شدة وي در سال 1387 نيز مبين آن است كه بين وضعيت موجود و وضعيت 

مطلوب برنامه درسى تربيت معلم تفاوت معناداري وجود دارد . 
از آنجا كه در سال هاي اخير دركشورهاي مختلف اعم از توسعه يافته و در حال توسعه تالش هاي 
جدي براي بهبود كيفيت مراكز تربيت معلم صورت گرفته و تغييرات زيادي در زمينه آماده سازي 
معلمان انجام شد ه است  ، باز انديشي در مسئله تربيت معلم به عنوان امري ضروري تلقي شده و 
بر كيفيت بخشي حرفه مندي هاي وي بر اساس تغيير بنيادي در تبيين صالحيت ها و استانداردهاى 
شيوه هاي آموزش و تقويت منابع اطالعاتي و توانايي پژوهشي مبتني بر تلفيق نظر و عمل تأكيد 
مي ورزد. با توجه به اينكه موضوع افزايش كيفيت تدريس معلم ، هدف كلى است كه صاحب نظران 
و پژوهشگران بر آن تأكيد نموده اند و به منظور دستيابى به اين هدف صالحيت هاى حرفه اى تدوين 
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نموده اند ، اين پژوهش نيز با هدف شناسايى وضعيت مطلوب صالحيت هاى حرفه اى دانشجومعلمان 
دورة آموزش ابتدايي ايران و به منظور پاسخگويى به سؤال هاى زير انجام شده است. 

1. صالحيت هاى حرفه اى مطلوب دانشجومعلمان دورة آموزش ابتدايي ايران چيست؟
2. صالحيت هاى حرفه اى دانشجومعلمان دورة آموزش ابتدايي معتبراز ديدگاه اساتيد مراكز 

تربيت معلم كدام است؟

روش پژوهش
اين پژوهش توصيفي است. ابتدا براساس نتايج حاصل از مطالعات انجام شده در بخش مبانى 
نظرى و پيشينة تحقيق صالحيت هاى حرفه اى مورد نظر براى معلمان ، استخراج و در سه دسته، 
رفتارى،  صالحيت هاى مديريتى و صالحيت هاى نگرشى –  صالحيت هاى شناختى مهارتى _ 
طبقه بندى شد. در مرحلة بعد صالحيت ها در قالب يك پرسش نامه طراحى و نظرات 10 نفر 
معلمان  بايد  كه  صالحيت هايى  در باره  موضوعى  متخصصان  و  تربيتى  علوم  صاحب نظران  از 
گزينه اي  مقياس 9  با  دوم  پرسش نامه  ايشان  نظرات  به  توجه  با  و  شد  جمع آورى  باشند  داشته 
ليكرت طراحى شد كه پايايي آن نيز با 93 نفر محاسبه شد و مورد تأييد قرار گرفت. در اين 
پرسشنامه صالحيت هاي شناختي و مهارتي شامل 16 گويه ، صالحيت هاي مديريتي 16گويه و 

صالحيت هاي  نگرشي و رفتاري 10 گويه به شرح زير بوده است:

جدول شماره 1 . ساختار و تحليل پايايي پرسشنامه صاحب نظران و اساتيد مراكز تربيت معلم

ضريب پايايي شماره سئوال هاتعداد سئوال هاابعاد پرسشنامه
(مقياس آلفا)22 

.19540و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و13و14و15و16و1617شناختي - مهارتي

12و18و29و30و31و32و33و34و35و36و37و38و163مديريتي
.99624و40و41و42

.199485و20و21و22و23و24و25و26و27و1028نگرشي
.9785----42كل پرسشنامه

N = 93
جدول شماره 1 ابعاد، فراواني سئوال هاي پرسشنامه مورد استفاده را به تفكيك، همراه با ضريب 
آلفا نشان مي دهد. بيشترين ضريب آلفا مربوط به بعد مديريتي و كمترين آن مربوط به بعد نگرشي 
است. با توجه به اطالعات ارائه شده سه بعد مورد نظر، از پايايي الزم برخوردار هستند. و در كل 
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همه ابعاد با ضريب آلفاي .9785 بيانگر آنند كه گزينه هاي مورد استفاده در تبيين موضوع مورد 
مطالعه از همساني نسبتاً بااليي برخوردارند. ابعاد و سؤال هاى مربوط به هريك به شرح زير مى باشد:

1. صالحيت شناختي مهارتي 
دانش مربوط به توانايي ها، ارزش ها و عالئق دانش آموزان  .1-1

دانش مربوط به چگونگي رشد دانش آموزان   .2-1
1-3. مهارت استفاده از دانش ، توانايي ها ، عالئق دانش آموزان در كالس درس

1-4. دانش مربوط به موضوعات درسي 
1-5. مهارت استفاده از روش هاي تدريس مناسب با موضوع درس

آگاهي از چگونگي توليد و سازماندهي دانش موضوعي  .6-1
آگاهي از چگونگي پيوند دانش موضوعي با رشته هاي ديگر  .7-1

آگاهي از نحوه كاربرد دانش موضوعي در دنياي واقعي   .8-1
توانايي تحليل مطالب و نقادي آن و مهارت توسعه اين توانايي در دانش آموزان   .9-1

1-10. اطالع از پيش زمينه ها و پيشينه دانش دانش آموزان و توانايي تغيير و اصالح آن در ضمن كار
1-11. تسلط به دانش و مهارت هاي چند گانه ارزشيابي

1-12. دانش و مهارت هاي تحقيق و اطالع از پژوهش هاي اخير دربارة تدريس و يادگيري
1-13. مهارت هاي پرورش خالقيت و حل مسأله

يافته ها،  با  خود  دانش  قضاوت  تطبيق،  توانايي  و  خود  دانش  روزآمدسازي  مهارت   .14-1
عقايد و تئوري هاي جديد

1-15. دانش و مهارت استفاده از فناوري درفرايند يادگيري
1-16. اطالع از برنامه درسي دانش آموزان واستفاده از روش هاي تدريس در زمينه هاي متغير 

محيطي

2. صالحيت هاي نگرشي و رفتاري
2-1 . تعهد به يادگيري دانش آموزان؛

2-2. احترام به برابري فردي دانش آموزان؛ 
2-3 . تشخيص و احترام به تفاوت هاي قومي، فرهنگي، مذهبي؛

2-4. تعهد به ارزش ها و قوانين جامعه؛
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2-5. داشتن عشق و عالقه به دانش آموزان و تدريس؛ 
2-6. درك تفاوت هاي فردي دانش آموزان و تدريس با عدالت و تساوي؛ 

2-7. داشتن پاكدامني و تقوا؛
2-8. تقويت حس كنجكاوي، بردباري، صداقت، زيبايي و نيكويي به دانش آموزان؛

2-9. اعتقاد به يادگيري در طول عمر؛
2-10. داشتن روحيه شوخ طبعي، نشاط و انعطاف پذيري.

3. صالحيت هاي مديريتي
توانايي تفكر عقالني و قدرت استدالل؛  .1-3

مهارت الهام بخشي به دانش آموزان از طريق معرفي افراد الگو؛  .2-3
توانايي برنامه ريزي و سازماندهي درس؛  .3-3

3-4.  توانايي مديريت كالس؛
3-5.  توانايي ايجاد انگيزه در دانش آموزان؛

توانايي استفاده بهينه از زمان؛  .6-3
دانش آموزان  درگيركردن  و  تدريس  به  كمك  براي  دانش آموزان  درگيرنمودن  توانايي   .7-3

درجهت يادگيري در طول عمر؛ 
3-8.  توانايي استفاده از روش هاي كار مشاركتي در كالس درس و با والدين؛

3-9.  توانايي برقراري ارتباط با همكاران و تشريك مساعي با آنان و در گيرشدن در يادگيري مادام العمر؛
3-10. توانايي تعامل انساني مناسب با دانش آموزان و همكاران؛

پيشرفت  براي  جامعه  و  مدرسه  منابع  از  استفاده  و  ارزيابي  انتخاب،  خلق،  توانايي   .11-3
دانش آموزان؛

3-12. توانايي تحليل، ارزيابي و بازتابي فعاليت هاي خود وتقويت اثربخشي آن؛
3-13. دادن بازخوردهاي منظم به دانش آموزان و والدين و هدايت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان؛

3-14. توانايي خلق روش هاي جديد و نوآوري در روش هاي آموزشي؛
3-15. توانايي پرورش خود شكوفايي، شخصيت و مسئوليت شهروندي دانش آموزان؛

دانش آموزان،  اظهارنظرهاي  به  دادن  گوش  بيان)،  (قدرت  كردن  عرضه  در  مهارت   .16-3
برقراري ارتباط با دانش آموزان و دانش آموزان با يكديگر .

جامعه آماري اين پژوهش را مدرسان 39 مركز تربيت معلم در رشته آموزش ابتدايي كشور 
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تشكيل مى دهند. نمونه آمارى شامل 130نفر از اساتيد مراكز تربيت معلم در رشته آموزش ابتدايى 
انتخاب  مرحله اي  نمونه گيري  و  طبقه اي  نمونه گيري  روش هاي  تركيب  از  استفاده  با  كه  است 
شده اند. ابتدا با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي مراكز تربيت معلم كشور برحسب موقعيت 
جغرافيايي به پنج منطقه شمال جنوب مركز، شرق و غرب تقسيم شد. بر اين اساس استان هاي 
مركز  منطقه 2  هر  از  سپس  شدند  انتخاب  خوزستان  خراسان،  شرقي،  آذربايجان  تهران،كرمان، 
تربيت معلم (يك مركز دخترانه و يك مركز پسرانه به شرط دارا بودن رشته آموزش ابتدايي) 
به طور تصادفي انتخاب و در مرحله بعد پرسشنامه بين 13نفر از اساتيد هر مركز به طور تصادفي 
توزيع و جمع آوري شد . در مجموع اين پرسشنامه بين 130 نفر از صاحبنظران و اساتيد مراكز 

تربيت معلم توزيع شدكه در نهايت 93 پرسشنامه مورد بررسى نهايى قرار گرفت (جدول 2). 

جدول شماره 2. اطالعات توصيفي استادان مراكز تربيت معلم شركت كننده در اين مطالعه بر 
اساس جنسيت و استان 

     استان ها
جنسيت

شاخص
استان هاي مورد مطالعه

جمع
اهوازخراسانآذربايجان شرقيكرمانتهران

زن
8961125فراواني

8/69/76/51/11/126/9درصد

مرد
51022161568فراواني

5/410/87/2317/216/11/73درصد

جمع
131928171693فراواني

14/020/430/118/317/2100/0درصد

 جدول 2 فراواني افراد شركت كننده در اين مطالعه را به تفكيك استان نشان مي دهد. اساتيد 
مراكز تربيت معلم در استان آذربايجان شرقي با 30,1 درصد و استان تهران با 14 درصد به ترتيب 

بيشترين و كمترين تعداد افراد شركت كننده در اين مطالعه را بخود اختصاص داده اند.
آزمون هاي  از  پژوهش  اين  در  پرسشنامه ها  از  حاصل  داده هاي  تحليل  و  تجزيه  منظور  به 
پارامتريك و تحليل واريانس و نيز فراواني و درصد وآزمون هاي غير پارامتريك نظير كولموگروف 

اسميرنف استفاده شده است.
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يافته هاى پژوهش 
سوال1. صالحيت هاي حرفه معلمي دورة آموزش ابتدايي در وضعيت مطلوب كدامند ؟

در اين زمينه با توجه به اطالعات حاصل از مدارك و اسناد علمى پژوهشى ابتدا صالحيت هاى معلمان 
دوره آموزش ابتدايى با توجه به راهبرد توازن و تلفيق تئورى و عمل درسه بخش كلي زير طبقه بندي شد:

1. صالحيت هاي شناختي و مهارتي؛
2. صالحيت هاي نگرشي و رفتاري؛

3. صالحيت هاي مديريتي.
هريك از اين صالحيت ها شامل مقوله هايي است كه الزم است دانشجو معلمان دوره آموزش 
ابتدايي پس از طي دوره تربيت معلم در اين مقوله ها توانمندي و دانش و نگرش الزم را كسب كنند.
جدول شماره 3 وضعيت توصيفي سئوال هاي ابعاد صالحيت شناختي – مهارتي، صالحيت هاي 
مديرتي و صالحيت هاي نگرشي و رفتاري مربوط به صالحيت هاي مورد انتظار ازنظر استادان 
مراكز تربيت معلم را نشان مي دهد. مطابق آنچه در اين جدول ارائه شده است، تمامي گزينه هاي 
مربوط، با توجه به شاخص گرايش مركزي به دست آمده درسطح نسبتًا مطلوبي يعنى باالتر از 
ميانگين  مورد تأييد قرار گرفته اند. دو سئوال چهارده و شانزده به ترتيب با 2,4200 و 2,2412 
انحراف استاندارد در مقايسه با ساير گزينه ها بيشترين محل اختالف را در بين اساتيد داشته اند. 
به بيان ديگر عليرغم ميانگين بااليي كه به اين دو سئوال اختصاص يافته است، اساتيد در اين دو 

سئوال كمتر اتفاق نظر داشته اند. 
در زمينة گزينه هاي بعد مديريتي، صالحيت هاي مورد انتظار تمامي گزينه ها در سطحي باالتر 

از ميانگين مورد تأييد قرار گرفته اند.
وضعيت توصيفي سئوال هاي بعد نگرشي، نشان مي دهد تمامي گزينه هاي مربوط، با ميانگين بااليي 
كه به دست آورده اند، در سطح با التر از ميانگين  مورد تأييد قرار گرفته اند. سئوال شماره بيست و چهار 
با ميانگين 8,1075 در مقايسه با بقيه گزينه ها از مطلوبيت بيشتري نزد اساتيد برخوردار بوده است.
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جدول 3. اطالعات توصيفى سؤال هاى صالحيت هاى شناختى - مهارتى، مديريتى و نگرشى و رفتارى 
صالحيت هاى 

شناختى و 
مهارتى - 
سؤال هاى 

شماره 

صالحيت هاى شاخص ها

مديريتى 
سؤال 

صالحيت هاى شاخص ها

نگرشى 

و رفتارى 

(سؤال) 

شاخص ها

ميانگين
انحراف 
استاندارد 

ميانگينچولگى
انحراف 
استاندارد

ميانگينچولگى
انحراف 

استاندارد
چولگى

2/364-7/77421/6884نوزده 2/043-7/72041/3938دوازده2/490-7/66671/6833يك

2/226-7/49462/0034بيست2/029-7/56991/7717هيجده1/823-7/44091/7161دو

2/181-7/76341/7840بيست ويك2/940-7/98921/5708بيست و نه2/314-7/86021/5365سه 

2/844-7/96771/9136بيست ودو3/184-8/15051/5874سى 2/733-8/05381/4474چهار

2/892-8/23661/3625پنج
سى و 
يك

2/780-7/70971/9425بيست وسه8/07531/6434-2/916

2/990-8/10751/9307بيست وچهار2/986-7/97851/8177سى و دو7/12901/83102/095شش

2/788-7/93551/8985بيست وپنج2/326-7/62371/9049سى و سه1/793-7/00001/7693هفت

2/425-7/79571/7230بيست وشش2/059-7/49461/8035سى و چهار1/526-7/36561/6797هشت

2/208-7/33331/8611بيست وهفت2/073-7/43011/8556سى و پنج 2/170-7/53761/8566نه

1/689-7/56991/5562ده
سى و 
شش

2/348-7/35781/9707بيست وهشت7/54841/9700-2/554

1/894-7/61291/6221يازده
سى و 
هفت

2/894-7/236615/4922جمع7/41941/7528-2/623

2/110-7/81721/8055سيزده
سى و 
هشت

7/46242/1088-2/210

2/109-7/41941/8435سى و نه2/020-7/43072/4200چهارده

2/282-7/62372/0265چهل1/637-7/55911/7660پانزده

1/894-7/09682/2412شانزده
چهل و 

يك 
7/55911/9971-2/231

3/002-7/98921/8088چهل و دو2/289-7/64521/8512هفده

جمع2/568-121/021521/8791جمع
123/05

38
23/1880-2/783
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جدول شماره 4. آزمون تك نمونه اى كولموگراف - اسميرنف  بعد شناختى - مهارتى، بعد مديريتى و بعد 
نگرشى و رفتارى 

ى 
ارت
 مه

ى و
خت
شنا

ى 
ت ها

حي
شاخص ها صال

ى 
ريت
مدي

ى 
ت ها

حي
صال

شاخص ها

ى 
تار
 رف
ى و

رش
 نگ

اى
ت ه

حي
شاخص ها صال

سطح معنى دارىكولموگراف سطح معنى دارىكولموگرافسطح معنى دارىكولموگرف

1/9780/0011/8710/0022/1080/001

آزمون تك نمونه اي كولموگراف-اسميرنف در جدول شماره4،  صالحيت هاي شناختي و 
مهارتي را از جنبه استنباطي مورد تحليل قرار داده است. همان گونه كه مشاهده مي شود، وضعيت 
شاخص هاي مورد مشاهده با وضعيت مورد انتظار در سطح كمتر از (P<./001) معنادار است. 
اين به آن معني است كه ارزيابي باالي موجود، مبتني بر داليل متقني است و شانس و تصادف 

در نتيجة به دست آمده دخالتي ندارد.
زمينه  در  جدول ،  دراين  اسميرنف   – كولموگراف  نمونه اي  تك  آزمون  تحليل  همچنين 
صالحيت هاي مديريتي نشان مي دهد كه اطالعات ارائه شده در سطح كمتر از (P<./002) مورد 
تأييد مي باشد. به بيان ديگر معنادار است. بنابر اين انتخاب هر يك از گزينه هاي مربوط به بعد 
مديريتي در اين بخش مبتني بر دليل خاصي است و قيد تصادفي بودن نتايج به دست آمده منتفي 
است. آزمون تك نمونه اي كولموگراف – اسميرنف در مورد صالحيت هاي نگرشي و رفتاري نيز 
نشان مي دهد كه اين نتايج در سطح (P<./001) معنادار مي باشد. بنابر اين فرض تصادفي بودن 

نتايج حاصل از اين بعد منتفي است. 
            

جدول شماره 5. اطالعات توصيفى سؤال هاى كل پرسش نامة استادان 

صالحيت هاى مورد انتظار (مجموع سؤال هاى پرسشنامه)
شاخص ها

ميانگينباالترين نمرهپايين ترين نمره

197/88جمع
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جدول شماره 6. آزمون تك نمونهاى كولموگراف- اسميرنف- كل پرسش نامة استادان 

صالحيت هاى مورد انتظار (مجموع سؤال هاى پرسشنامه)
شاخص ها

سطح معنى دارىكولموگراف

2/1150/001سؤال هاى كل پرسش نامه

جداول شماره 5 مجموعه صالحيت ها و گزينه ها را به طوركلي از نظر اساتيد نشان مي دهد. 
ميانگين  به دست آمده نشان مي دهد كه هر سه بعد صالحيت هاى مورد نظر در اين بخش مورد 
اسميرنف نيز در  تأييد اساتيد مراكز تربيت معلم مي باشد. آزمون تك نمونه اي كولموگراف – 

سطح (P<0/001) اين نتيجه را تأييد مي نمايد. 
سوال 2. صالحيت هاى معتبراز ديدگاه صاحب نظران كدام است؟ 

در مجموع تمامي موارد مربوط به هر يك از صالحيت ها در سطح 7/88  مورد تأييد بوده 
است . در بخش صالحيت هاي نگرشي گزينه «داشتن پاكدامني و تقوا» در مقايسه با ساير گزينه ها 
سئوال  دو  ومهارت  دانش  صالحيت هاي  بخش  در  است.  بوده  برخوردار  با الترى  ميانگين  از 
چهارده (مهارت روزآمد سازي دانش خود و توانايي تطبيق قضاوت دانش خود با يافته ها ، عقايد 
روش هاي  از  استفاده  و  دانش آموزان  درسي  برنامه  از  (اطالع  شانزده  و  جديد)  تئوري هاي  و 
تدريس در زمينه هاي متغير محيطي) در مقايسه با ساير گزينه ها بيشترين محل اختالف را در بين 
اساتيد داشته اند. به بيان ديگر علي رغم ميانگين بااليي كه به اين دو سئوال اختصاص يافته است، 
اساتيد در اين دو سئوال كمتر اتفاق نظر داشته اند. همچنين در بعد مديريتي كمترين توافق بين 
صاحب نظران و استادان مراكز تربيت معلم در دو سئوال شماره سي و هشت (توانايي تحليل، 
ارزيابي و بازتابي فعاليت هاي خود و تقويت اثربخشي آن ) و چهل (توانايي خلق روش هاي 

جديد و نوآوري در روش هاي آموزشي) بوده است . 

بحث و نتيجه گيري و پيشنهادها
براي  الزم  مهارت هاي  و  دانش  محتواي  و  معلم  تدريس  كيفيت  در باره  آنچه  به  توجه  با 
حرفه مندي او ذكر شد، همة كشورها طي دو دهه گذشته در تالش بوده اند تا از طريق اجراي 
جديد،  ديدگاه هاي  در  دهند.  افزايش  را  مراكز  اين  كيفيت  معلم ،  تربيت  مراكز  در  اصالحات 
آموزش و پرورش توانايي تغييرات اقتصادي و اجتماعي جديدي را دارد كه كشورها را در صحنة 
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رقابت جهاني حفظ مي كند. طبق اين ديدگاه ها، نقش معلمان و تربيت معلم در اين رابطه بسيار 
حياتي است، لذا ايجاد اصالحات در تربيت معلم، يكي از اهداف مهم آموزشي در كشورهاي رو 

به توسعه و توسعه يافته بوده است.
عملكرد  كه  مي دهند  نشان  معلم  تربيت  موضوع  پيرامون  شده  انجام  پژوهشي  يافته هاي 
دانش آموزان با عملكرد مراكزتربيت معلم رابطه مثبت و معنادارى دارد. لذا بسياري از صاحب نظران 
افزايش كيفيت تدريس معلم را به عنوان هدف كلي مراكز تربيت معلم مطرح كرده اند. در اين 
ديدگاه منظور از كيفيت تدريس معلم ، تعيين صالحيت ها و تدوين استانداردهاى روشن براى 
دستيابى به اين صالحيت ها و نيز ارزيابى دانشجومعلمان در طول و پايان دوره پيش از خدمت 
است . اين صالحيت ها الزم است به نحوى تدوين شوند كه هم بر دانش محتواي درسي و هم 
بر افزايش مهارت دانشجو معلم تأكيد گردد . همچنين براي كسب صالحيت هاي حرفه اي برنامه 
تربيت معلم بايد برنامه اي منتخب ، منسجم و قابل ارزيابي باشد تا دانشجو معلمان را براي تدريس 
در كالس درس آماده كند. اين برنامه بايد شامل آموزش علوم مختلف با توجه به كاربردهاي 
عملي در محيط و به شكل تلفيقي صورت گيرد و صرفًا توسط اساتيد به شكل موضوعات جدا 
و آكادميك تدريس نشود. بنابر اين موضوع تلفيق نظريه و عمل كه در بحث هاي كيفيت بخشي 
به فرايند آماده سازى دانشجو معلمان در پژوهش هاي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته است بر 
اين اساس استوار است كه امروزه گرايشات از سمت الگويي كه بر اساس آن ، دانش آموزان بايد 
ابتدا علوم را به صورت نظري ياد مي گرفتند و سپس به صورت عملي از آنها استفاده مي كردند، 
به سمت الگويي كشيده شده است كه در آن يادگيري نظري و عملي به صورت متناوب انجام 
باشند.  عملي  تجربيات  بر  مبتنى  كه  شوند  برنامه ريزى  نحوى  به  بايد  نظري  دوره هاي  مي شود. 
براين اساس الزم است دانشجويان اين مراكز زماني فارغ التحصيل شوند كه بتوانند شواهدي داّل 

بر تلفيق دانش و مهارت كه از طريق ارزيابي عملكرد مورد بررسى قرار مى گيرد ، ارائه دهند . 
كيفيت  افزايش  هدف  به  دستيابى  به منظور  كه  است  داده  نشان  مطالعه  اين  نتايج  همچنين 
تدريس دانشجو معلمان بايد صالحيت هايى تدوين شود . اين صالحيت ها در سه محور شامل 
رفتارى  و  نگرشى  صالحيت هاى  و  مديريتى  صالحيت هاى  مهارت ،  و  دانش  صالحيت هاى 
آموزش  بين المللي  مؤسسه  مطالعات  نتايج  با  پژوهش  اين  نتايج  شد .  اعتبارسنجى  و  شناسايى 
و پرورش كودكان، 2002 و نتايج پژوهش تطبيقى مركزتحقيقات آموزش و نوآوري وابسته به 
سازمان مشترك اقتصاد و توسعه در سال 1994 ونتايج مطالعه تطبيقي انجام شده در سال 1999 
آسيا  درمنطقه  كه  تطبيقي  پژوهش  نتايج  و   ، پاسيفيك  آسيا  اقتصادي  همكاري  انجمن  توسط 
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پاسيفيك در سال 1998 كه توسط موريس و ويليامسون، انجام شد مطابقت دارد . همچنين نتايج 
اين پژوهش با نتايج پژوهش با  عنوان «رشد حرفه اي معلمان به عنوان يادگيرندگان در طول عمر: 
الگوها، تمرين ها و عوامل مؤثر در آن» كه توسط النورا ولگاس و فرناندو ريمرز در سال 2000 

انجام شد مطابقت دارد.
نتايج  به  توجه  با  زير  پيشنهادهاى  مطالعه  مورد  محورهاى  از  هريك  در  اساس  براين 

پژوهش هاى انجام شده ، ارائه مى شود :
دوره  در  معلمان  دانشجو  درسي  برنامه  محتواي   : مهارت  و  دانش  صالحيت هاى  محور   .1
آموزش ابتدايي الزم است به نحوي سازماندهي شوند كه به تلفيق بين نظريه و عمل منجر شود . 
واحدهاي تدريس و يادگيري بايد به گونه اي سازماندهي وتحت كنترل گروهي از مربيان شامل 
اساتيد دانشگاهي و معلمان مدارس آموزشي و در صورت نياز ساير افراد مجرب باشد، تا از تأثير 

متقابل واحدهاي فوق اطمينان حاصل شود. بر اين اساس پيشنهاد مى شود :
1-1. در اين دوره براي آموزش دانشجومعلمان، واحدهاى تلفيقى كسب دانش و مهارت 
بدني،  تربيت  بهداشت،  اجتماعي،  مطالعات  علوم،  رياضيات،  زباني،  هنرهاي  زمينه  در  تدريس 
مهارت  و  دانش  كسب  همچنين  برنامه ريزى شود.  فناوري  مذهب،  بصري،  و  نمايشي  هنرهاي 
دربارة مراحل رشد كودكان و اصول مربوط به آنان، روان شناسي آموزش و پرورش، درك بنيادهاي 
پيش بيني  شود.  پژوهي  اقدام  و  ارزشيابي  ابتدايي،  آموزش و پرورش  اجتماعي  فلسفي،  تاريخي، 
دوره آموزش هنر بايد به روش كامًال عملي برگزار شود دانشجو معلمان بايد در اين دوره دربارة 
نقاشي، طراحي، مواد چاپي، مجسمه سازي و پارچه بافي و... آموزش هاي عملي الزم را بگذرانند. 
الزم است دانشجو معلمان ، واحدهاي تخصصي ديگري را در زمينة رياضيات تخصصي، هنر، 
جغرافي و مذهب بگذرانند. اخيرا در برخي مطالعات آموزش هاي جهاني شدن، موضوع چند 
فرهنگي، آموزش مهارت هاي زندگي نيز به آموزش هاي معلمان در اين رشته اضافه شده است. 
1-2. دانشجو معلمان بايد با يافته هاي تحقيقات دربارة فرايند يادگيري آشنا باشند و قادر 
دانش  اساس  كه  دهند  تشخيص  بايد  آنان  گيرند.  كار  به  خود  درس  كالس  در  را  آنها  باشند 
يادگيري دائما در حال تغيير است و به عنوان اعضاء حرفه اي بايد تغييرات تئوريها و بحث هاي 

عملي را در كنار يكديگر ببينند و نيز نقش معلمان را به عنوان يادگيرنده مادام العمر بدانند.
در اين دوره الزم است دوره هاي خاص مربوط به آموزش فناوري اطالعات و نحوه    .3-1
استفاده از آن در تدريس دروس مختلف تدارك ديده شود.  بر اين اساس پيشنهاد مي شود آموزش 
مانند:  موضوعاتي  مقدماتي  دوره  در  شود .  برنامه ريزي  عالي  و  مقدماتي  دورة  دو  در  فناورى 
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مقدمه اي بر رايانه در آموزش و پرورش، مهارت هاى كار با رايانه مانند واژه پردازي24 و انتشار25 
آن، اينترنت26 ، چندرسانه اي ها27 و طراحي صفحات وب ارائه شود. در دوره هاي پيشرفته دانشجو 
معلمان الزم است واحدهايي در زمينه تدريس توام با فناوري كه به كاربرد فناوري در محيط 
كار به آنان كمك مي كنند وشبكه  الكترونيكي (ارتباطات رسانه اي رايانه اي، كنفرانس رايانه اي، 
ارتباطات علمي همزمان و برنامة آموزش و راهنمايي از راه دور و شيوه تهيه پرونده الكترونيكى 

را بگذرانند . 
در طراحي واحدهاي درسي دوره آموزش ابتدايي الزم است دانشجو معلمان با وسايل    .4-1
و تجهيزات كمك آموزشي اعم از ديداري، شنيداري آشنا شوند. آنان بايد از وسايل آموزشي 
كه در يادگيري تسهيل ايجاد مي نمايند و اغلب جنبه بازي دارد استفاده نمايند، مانند جعبه هاي 
جادويي رياضي . كارگاه هايي كه براي دانشجو معلمان تدارك ديده مي شود بايد به آنان مهارت 
داستان گويي و تبديل متون درسي به متن هاي نمايشي و نحوه استفاده در كالس درس را بياموزد. 
همچنين آنان بايد بتوانند انواع مختلف روش هاي ياددهي و يادگيري نظير روش بازي نقش و 

ساير فنون نمايشي و ...را به كار گيرند.
1-5. براي بهبود وضعيت تمرين معلمي (دوره هاي كارورزي) اغلب كشورها طول دوره را 
افزايش داده و آن را در طي يكسال و گاهي دوسال برگزار مي كنند. بيشتر كشورهاي توسعه يافته 
به اين نتيجه رسيده اند كه الزم است دوره كارورزي برنامه هاي تربيت معلم در طول دوره تربيت 
معلم برنامه ريزي شود . همچنين ، تا دو سال اول شروع به كار معلم تازه كار را نيز در برگيرد و 
برنامه هاي حمايتي ادامه يابد، در همين زمينه بحث هايي جدي در زمينه برقراري ارتباط موثر 
دانشگاه ها با مدارس مطرح شده است . بر اين اساس دانشجو معلمان مي توانند تجارب خود را در 
محيط واقعي تمرين و تكميل كرده و بازخورد دريافت دارند. همچنين ارتباط اساتيد دانشگاهي با 
معلمان و مديران مدارس باعث مي شود كه هم اساتيد از مشكالت دنياي واقعي كالس و مدرسه 
باخبر باشند و هم كادر مدرسه بتوانند در جريان يادگيري ، از نظرگاه ها و ديدگاه هاي آكادميكي 
آگاهي يابند. از ديدگاه صاحبنظران در ديدگاه كلينيكي نوين نيز ارتباط بين مراكز دانشگاهي و 

مدارس ديده شده است. 
كالس  ساماندهى  برنامه ريزى ،  شامل  محور  اين  مديريتى :  صالحيت هاى  كسب  محور   .1
درس، ايجاد انگيزه در دانش آموزان، استفاده بهينه از زمان، درگير نمودن دانش آموزان براي كمك 
به تدريس ، روش هاي كار مشاركتي در كالس درس و با والدين، برقراري ارتباط با همكاران 
و تشريك مساعي با آنان و در گيرشدن در يادگيري مادام العمر، توانايي تعامل انساني مناسب با 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

فصلنامه نوآورى هاى آموزشى. شمارة44، سال يازدهم، زمستان 581391

دانش آموزان و همكاران، توانايي خلق، انتخاب، ارزيابي و استفاده از منابع مدرسه و جامعه براي 
اثربخشي  تقويت  و  خود  فعاليت هاي  بازتابي  و  ارزيابي  تحليل،  توانايي  دانش آموزان،  پيشرفت 
آن، دادن بازخوردهاي منظم به دانش آموزان و والدين و هدايت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ، 
توانايي خلق روش هاي جديد و نوآوري در روش هاي آموزشي و توانايي پرورش خود شكوفايي، 

شخصيت و مسئوليت شهروندي دانش آموزان است . بر اين اساس پيشنهاد مى شود :
2-1. دانشجو معلمان دوره آموزش ابتدايي الزم است واحدهايي را در زمينه برنامه ريزي و 
مديريت كالس درس بگذرانند. اين واحدها به نحوى برنامه ريزى شود كه درآن دانشجو معلمان 
بتوانند مواد آموزشي و كمك آموزشي را براي دروس آماده كنند و فعاليت هايي نظير شبيه سازي، 
خيالبافي، بازي نقش و... را با توجه به نوع درس سازماندهي و به روش مشاركتي و تشكيل 
گروه هاي دانش آموزي اجراكنند. روش هاى تشريك مساعي با ديگر معلمان حرفه اي را بياموزند . 
همچنين بايد فرصت تعامل با والدين و گسترش مهارت هاي خود دربارة برقراري ارتباط با آنان 

را داشته باشند.
2-2. آنان بايد در طي واحدهاي تئوري و عملي، عالوه بر آشنايي با روش هاي ارزيابي و 
اهداف آن ، روش هاي ارزيابي و گزارش دهي با توجه به موضوعات مختلف، چگونگي تشكيل 
پرونده براي دانش آموزان و ثبت و ضبط فعاليت هاي آنان و گزارش دهي به والدين را مطابق با 
سن رشد، ويژگي ها و خصوصيات دانش آموزان ابتدايي آموخته و قدرت تفسير و ارتباط نتايج 

به طور دقيق و علمي را داشته باشند.
2-3. دراين دوره آنان استراتژي هاي تفكر انتقادي، حل مسأله و مهارت هاي عملكردي را 
به خوبي شناخته و مورد استفاده قرار مي دهند . دانشجويان تئوري هاي مديريت، رفتارسازماني، 
انگيزشي و تصميم گيري، و كاربرد آن را ياد مي گيرند. همچنين كاربرد الگوهاي مؤثر ارتباطات 
را  كالس  در  تعاملي  و  مساعي  تشريك  روش هاي  تحقيق،  روش  و  رسانه اي  كتبي  شفاهي، 

مي آموزند .
2. محور صالحيت هاي نگرشي و رفتاري : دراين محور تأكيد بر اين است كه دانشجو معلمان 
بايد خود را متعهد و مسئول در قبال يادگيرى دانش آموزان بدانند ،آنان بايد به تفاوت هاى فردى ، 
قومى و فرهنگى دانش آموزان احترا م گذاشته و متعهد به ارزش ها و قوانين جامعه باشند. اين 
دوره آنان را آماده مى سازد تا با عشق و عالقه به تدريس بپردازند و در تدريس خود عدالت 
را رعايت نمايند، داشتن پاكدامنى و تقوا ، تقويت حس كنجكاوي، بردباري، صداقت، زيبايي و 
نيكويي به دانش آموزان و اعتقاد به يادگيري در طول عمر و داشتن روحيه شوخ طبعي، نشاط و 
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انعطاف پذيرى در اين محور مورد تأكيد است . بر اين اساس پيشنهاد مى شود :
واحدهاى روان شناسى كودك ، تربيت دينى ، مشاوره ، روش هاى ارتباط با والدين و....    .1-3

در برنامه ريزى اين دوره مورد نظر قرار گيرد.
3-2.  از طريق ايجاد و تقويت فرهنگ سازماني قوي در مراكز تربيت معلم با تدوين شعارها 
و بيانيه هايى كه الزم است چتر ارزشي همه اين مراكز قرار گيرد، اين مفاهيم سرلوحه تدريس 

مدرسان قرار گيرد .
اين مفاهيم بايد در برنامه هايى كه در مراكز تربيت معلم به عنوان مراسم و جشن ها و    .3-3

قوانين و مقرراتى كه به صورت مداوم برنامه ريزى و اجرا مى شوند نهادينه شوند.
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