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Abstract
The purpose of the present study was to explore the
competencies of teachers working nomadic tribes. It
done a qualitative research based on Husserlian
phenomenology. The selection of potential participants
was based on the criteria of the country's climatic
conditions in three climatic zones (mountainous,
Caspian and hot and dry) in four provinces of Jahar
Mahal and Bakhtiari, Gilan, South Khorasan and Fars.
Because teachers with work experience in these
provinces cover all three types of weather
conditions.Participants in the study consisted of 57
teachers with experience in teaching in nomadic
nomadic areas with targeted sampling approach and
snowball method. Theoretical saturation was the
measure for determining the adequacy of the number
of participants. Semi-structured interviews were used
as the qualitative data collection instrument. The
acceptability and reliability criteria for qualitative data
were used to determine the initial validity of the
collected data. Given the qualitative approach in this
research, thematic analysis was conducted to develop a
network of themes signifying the competencies of
teachers in nomadic tribes. The themes in this network
were classified into basic, first-level organizing,
second-level organizing and global themes. The data
were initially codified, and a total of 223 basic codes
were combined and integrated to form 170 basic
themes and 28 first-level organizing themes.
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مقدمه

بدون ماابع انسانی متعهد ،حرفهای ،شایسرته و تالشرگر

تعلیم و تربیت مهمترین ابزار بررای رسریدن بره توسرعه

شرربکه توسررعه فرهاگرری و آموزشرری م تررل مرریشررود

متوازن و پایدار و پیشرفتهای علمری و فااورانره اسرت.

()Mohammadi, 2008: 16؛ باابراین باید برا توجره بره

دگرگونی های سریع جامعۀ معاصر ،نیاز آموزش برهروز و

شرایط زمیاهای که کارایی تعلیم و تربیت را به م راطره

کسررآ آمررادگی برررای پررذیرش ایررن تاییرررا در ابعرراد

مرریانرردازد ،شایسررتگیهررای رراک کرره جوابگرروی

گونراگون زنردگی را ورروری مریسرازد ( Turkmandi,

نیازمارردیهررای مترریط و دانررشآمرروزان اسررت را بهتررر

 )2017: 13جامعرۀ عشرایری ()Nomadic community

راهبررد آموزشری ،تمرار ایرن

شاا ت و برهعاروان یر

هم باید در این راستا جایگاه ویژهای داشرته باشرد .بایرد

اوصیا و کیفیت های مطلوب آموزشی را برهصرور

برای این گروه طوری برنامهریزی شود که عالوه بر حفظ

کامرررل از طریرررق آمررروزش مبتاررری برررر شایسرررتگی

داراییهای سیاسری ،اتتارادی ،فرهاگری و اجتمراعی از

( )Competency-Based Trainingدر معلرررم عشرررایر

تافله علم و دانایی و فااوری عقآ نیفترد .زیربارای ایرن

نهادیاه کرد.

و دسترسری عادهنره بره کیفیرت

تعلیم و تربیت مردر کرو نشرین برهعاروان یکری از

حرکت ،بسط فرهار

آموزشوپرورش است که از طریق غای کرردن متتروای

اشکال سهگانره زیسرت ،بارا برر ماهیرت آن نسربت بره

کتابهرای تردری ،،اصرالن نمرار ارزشریابی و نمرار ،

یکجانشیاان کمترر مرورد توجره تررار گرفتره اسرت .در

اصالن استانداردها و مقررا آموزشری و اداری ،پررورش

مطالعا شایسرتگی ،معلمران عشرایر در کارار معلمران

روحیۀ نوآوری و توجره کرافی بره ابعراد ا التری میسرر

شهری و روستایی ترار میگیررد؛ امرا بره سربآ شررایط

میشود .همۀ پیشرفتهای مطلوب در ماراطق عشرایری

اک زندگی با ایل نمیتوان آمادهسازی این گرروه را برا

از طریق دادن فرصتهای آموزشی برابر امکانپذیر است

همۀ معلمان برابر دانست؛ زیرا تفاو هرای سرا تاری در

که این کار از عهدۀ تعلریم و تربیرت صرتی برمریآیرد

زندگی کو نشیاان و نبود امکانا در این جوامع مطررن

( .)Abbasi Sarvak, 2008: 49-47از طرفرری هرگونرره

است که آنان را با دیگر معلمان متمایز میکاد .رادکاره

تاییررر و اصررالن در سیسررتم آموزشرری برردون همکرراری

بودن معلم عشایری (مدیر ،معلم ،سررایهدار و دفترردار و

معلمان عالترهمارد و شایسرته تقریبرا غیررممکن اسرت

غیره) باعث ساگیای کار و سردرگمی معلمان ترازه ورود

( .)Turkmandi, 2017: 24معلم عااری است که ومن

به این مااطق میشود .آنها غالبا در کالسهای رادپایره

ایفای نقش مهم در تعلیم و تربیت همواره یکی از عوامل

تدری ،دارند؛ که اغلآ کار بسیار دشواری اسرت .گراهی

رشد و توسعه کیفی آموزشوپرورش به حساب مری آیرد

اتفاق میافتد که فقط دو نفر مسئولیت اجرای آموزشری

( )Azizi, 2016: 17تعامررل رهرررهبررهرهرررۀ معلررم بررا

ی

مدرسه عشایری را به عهده بگیرند؛ درحالیکه انجار

دانشآموز بهعاوان تطرآ اصرلی نمرار تربیتری ،او را در

ایرن امرور نیراز بره نفررا بیشرتری دارد .نبرود وسررایل

موتعیت ممتراز و ماتارربهفررد تررار مریدهرد .معلرم

کم آموزشی مااسآ در کالسهای ناهمگن و رادپایره

کارگزار و عامل اصلی آموزشوپرورش به شرمار مریآیرد

باعث پایین آمدن عالته بره تردری ،مریشرود .مشرکل

که اهداف اجرایی و نیز متعالی نمرار آمروزش درنهایرت

اصلی این کالسها نبود وتت کافی است؛ رراکره عشرایر

توسط وی متقق میشود .ازآنجاکه در مااطق عشرایری،

به علت وابستگی اتتاادی به مرتع و علف ،فعالیت هرای

سایر رسانه ها و ماابع تکمیلی یادگیری مثرل تلویزیرون،

جانبی کو و اسکان را به آمروزش فرزندانشران تررجی

مطبوعا و مراکز علمی و پژوهشی حکم کیمیا را دارند،

میدهاد .لذا زمان شروع نامشر

کرو و مرد زیراد
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آن ،امکان تدری ،طبق جردول زمرانباردی کترآ را از

پاسخ مااسآ را در لتمه اک متااسآ با زمیاه کراری

بین می برد و معلمان فرصتهرای زیرادی بررای تردوین

در فرد را به وجود آورد .به این مامور دانش (دانستن در

یادگیری بهتر فراگیرانشان را از دست مریدهارد .وجرود

مورد یادگیری) و مهار (دانستن رگونگی انجار کرار) و

مشررکال و مسرراملی ماناررد شرررایط سرر ت زنرردگی،

نگرش (دانستن رگونه بودن و زیستن) متااسآ با هم و

کو های طوهنی ،پراکادگی و صعآ العبور برودن مسریر

در کاار هم هستاد .در رارروب این پروژه ،اصرطالحا

روسرتاها ()Golzadeh and Safarnejad, 2008: 310

دانش ،مهار و نگرش ،دارای تعراریف اصری هسرتاد؛

فقدان مراکز درمانی و بهداشرتی ،سریار برودن مردارس،

باابراین ،دانش از طریق یادگیری به عاوان نتیجه جرذب

افت تتایلی باه ،دوزبانگی ،کمبود امکانا و تجهیزا ،

اطالعا (حقیقت ،اصول ،نمریه ها و رویه های مرتبط برا

ستگی زودرس جسمی ،شرایط بد آب وهروا و اسرتقرار

حوزه کار یا مطالعه) تعریف می شرود .مهرار بره عاروان

در رادر ،حجم باهی کترابهرا ،عردر تااسرآ متتروای

توانایی اعمال دانرش ،تکایر هرا و اسرتفاده از دانرش و

برنامرره درسرری بررا شرررایط و پیشرریاه فرهاگرری ،کمبررود

فن آوری برای تکمیل وظایف درک مری شرود .همنارین

فضاهای غیرکالسی ،بیسروادی اغلرآ مرردر و م رتلط

نگرش به عاوان انگیزه های عملکرد ،پایه ای برای عملکرد

برودن کرالسهرا ()Abbasi Sarvak, 2008؛ مشرکال

مداور صال  ،تاور می شود .عااصری ماناد یادگیری های

فرهاگی ،سا تارهای ثابت و غیرتابل تاییر اداری .تاذیه

تبلی ،تجارب تبلی و ویژگی هرای ش اری در یکپاررره

ناسالم ( )Aghazadeh and Khosravi, 2008: 75باعرث

شدن شایستگی سهیم هستاد که در شکل زیرر نمرایش

برره وجررود آمرردن فرسررودگی شررالی و آسرریآهررایی در

داده شده است.

معلمان عشایر شده است؛ بارابراین بررای ایرن دسرته از

در ی

نگاه شایستگی هرای معلمران بره شایسرتگی

معلمرررین ورررروری اسرررت ،توانرررایی تهیررره وسرررایل

عمومی و شایسرتگی حرفرهای دسرته باردی مری شروند.

کم آموزشی با امکانا موجرود و همنارین شررایط و

شایستگیهای عمومی به تعهرد معلمران بره ارزشهرای

مسامل زندگی در کانک ،و رادر با کالسهرای م رتلط

دیای و معیارهای ا التی ،بهره مادی از تدر رهبری و

را بلد باشاد و همناین داشرتن شایسرتگی هرایی ویرژه

مدیریت گروه ،بهرهماردی از تردر ارتبراطی و مهرار

معلمرران برررای اتررداماتی کرره ماجررر برره پرررورش ررود

اجتماعی و سالمت کالر به همراه بر ورداری از نگررش

راهبردی در دانشآموزان میشود حامز اهمیت است.

غای بره تعلریم و تربیرت و انگیرزه تروی بررای کرار برا

شایستگی ( )Competencyعمدتا به عاوان مجموعره

دانررشآمرروزان معارری مرریشررود و همناررین شایسررتگی

رفتارها یا فعالیتهای مرتبط ،انواع دانرش ،مهرار هرا و

حرفهای به داشتن مهار های اک و دانشها مجرزا برا

انگیزههاست که پیشنیاز رفتاری ،فای و انگیزشی بررای

مؤلفه ها و نشرانگرهای اصری بررای هرر رشرته تعبیرر

عملکرد موفقیت آمیز در یر

نقرش یرا شرال مشر

میشود ( .)Dehdar, Arbab, Roshan Ray, 2018همره

تعریف مریشرود (.)Arman and Khosravi, 2013: 50

معلمان بسته به رشته و دوره آموزشی م تلف از طریرق

سررازمان جهررانی مرردیریت ( )Iom, 2018شایسررتگی را

مراکررز تربیررتمعلررم و کررالسهررای وررمن رردمت برره

مجموعه دانش ،مهار ها ،نگرش ها و ارزش های هزر که

شایستگیهای عمومی و حرفهای مجهز میشوند .کسرآ

به طور مؤثر (یعای با سرهولت ،دترت و سرازگاری) یر

شایستگی عمومی و حرفرهای معلمران عشرایر کورارده

توانایی را برای هر فرد درزمیاۀ اک به وجود مریآورد،

هماناد دیگر معلمان هزر است اما به نمر میرسد کرافی

تعریف می کاد که مجموعه این عااصرر مری توانرد ارامره

نیسرت .بررا توجره برره نقرش سررازنده و تأثیرگرذار معلررم
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عشایری بهعاوان اصلیترین مابع یادگیری مسرتقیم بره

Dozi Sorkhabi, Kiamanesh, Nave Ebrahim,

فراگیران ()Mosaei, 2017: 17؛ همناین اهمیتری کره

)2011؛ برراوجوداین ،شایسررتگیهررای معلمرران عشررایری

الگو تامل هسرتاد و

کوراده باید متااسرآ برا نیازهرای فراگیرران عشرایری

برحسآ شرایط فرهاگری و جارافیرایی ،نیازهرای ویرژه

تدوین و ارامه شود تا صالحیتهرای مرورد نیراز را بررای

فراگیررران ،شرررایط سرر ت مترریط کرراری مرریترروان

عملکرد شالی مااسآ در مااطق مترور فراهم شرود .در

شایستگیهای اصی را برای معلمران عشرایری متارور

حال حاور معلمان عشایر بره دلیرل حضرور مسرتمر در

شد .شایستگی اک شامل ویژگیهای باثبراتی هسرتاد

متیط عشایری نقرش هرای اصری از تبیرل تردری ،و

که برای دستیابی به موفقیت و اجرای اثرب ش نقش هرا

یرراددهی و مرردیریت کررالس درس رادپایرره ،ماررل

و وظایف متوله مورد نیاز فررد بروده و موجرآ عملکررد

اجتماعی و مسئول رید ،تاوی ،مشاور و بهداشتیرار را

برتر میشود .شایستگیها فردی و راک برا اسرتفاده از

بازی میکااد ( .)Mosaei, 2017: 6آموزش و یرادگیری

نگرش و متااسآ با مبانی فلسرفی و ارزشری و فرهاگری

برای معلمان در هر یر

از ایرن نقرشهرا مریتوانرد در

حاکم بر جامعه و سازمان و نیازهای مربوط به شالهرا و

برتراری صتی تر و سالم تر ارتباط اجتماعی کارساز واتع

نقشها متوله شااسایی میشروند ( Rezayat, Yemeni

شود.

مردر عشایر برای معلم بهعاوان ی

شکل  .9مدل شایستگی از منظر سازمان جهانی مدیریت

پژوهشهای زیادی در طیف بررسی شایسرتگیهرای

سازمانی برای تبول کردن مسئولیت های جدیرد توسرط

معلمان در مقاطع م تلف تتاریلی انجرار شرده اسرت.

معلمرران ،بررین معلومررا و دانررش پیشررین آنهررا فاصررله

بیشررتر آنهررا بررر نوسررازی دانررش و مهررار معلمرران در

اندا ترره و بتررران هویررت را گسررتردهتررر کرررده اسررت

تاییرررا مررداور مترریط آموزشرری در مرردارس تأکیررد

(2008

 .)Huntly,بعضررررا متققرررران و متولیرررران

داشتهاند .مت ااین آموزشری اعتقراد دارنرد ،نداشرتن

آموزشوپرورش بر اساس دانش مووروعی بره شااسرایی

شایستگی معلمان برای بر رورد برا ایرن موتعیرت هرای

عااصر و مؤلفههای مورد نیاز شایستگی معلمران در هرر

جدید موجآ گردیده که تعداد زیادی از معلمان هویرت

رشته راک اتردار مریکاارد کره راهکارهرای اعرتالی

شررالی ررود را در تاگاررا ببیااررد و فشررارهای دا ررل

حرفهای و اثرب شی بررای آنهرا در کرالس درس بیشرتر
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تتررت رهررار عارروان «شایسررتگی معطرروف برره دانررش

ابعادی از شایستگی ها که بتواند نیازهای معلمان را برای

موووعی (« ،»)CKشایستگی هرای معطروف بره دانرش

رفع نقاان و متدودیتها پوشرش دهارد ،کمترر توجره

تربیتی (« ،»)PKشایستگی های معطوف به عمل تربیتی

شررده اسررت .برراوجوداین ،بوکررویچ ( )Bukvic, 2014در

( »)PCKو «شایستگی های معطوف بره دانرش عمرومی

پژوهشی برا عاروان شایسرتگی معلمران در کرالسهرای

( »)GKطبقهبادی میشوند ( voghour Kashani, Haji

تلفیقی (دانش آموز سالم و معلول) انجار داد .این مطالعه

.)Hosseinnejad, Musapour, Ebrahimzadeh, 2019

به بتث در مورد ادراک فردی معلرم از صرالحیت رود

نکته تابلتوجه این نوع نگاه به شایستگی این اسرت کره

برای آمروزش دانرشآمروزان پریشدبسرتانی در مراحرل

معلم باید بتواند دانش و توانمادیها را به دانش آمروزان

ابتدایی میپردازد و شایسرتگی معلمران در کرالسهرای

ود ماتقل کااد .آنها باید توانرایی دانرشآمروزان بررای

تلفیقی را در سه حیطه  )1داشتن دانش و ویژگریهرای

درک و یررافتن روشهررای کسررآ و نگهررداری دانررش را

رراک در مررورد معلولیررت )2،اسررتراتژی ترردری ،و )3

تسهیل کااد .همناین معلمان همیشه باید تالش کااد

توسعه تابلیت های ش ای برای ایجراد متیطری مهری

شرایط کاری را در تمامی زمیاههای مربوط بره مدرسره

برای یرادگیری دسرتهباردی مریکارد نترای نشران داد

بر اسراس پیشررفت علمری بهبرود ب شراد .یافترههرای

معلمانی که نگرش مثبت به دانشآموزان معلول دارنرد و

پژوهش مانچ و کرورتیز ()Munsch and Cortez, 2014

تجربۀ آموزشی بیشتری در این زمیاه دارنرد شایسرتگی

نشان میدهد ده ماطقه برای شایستگی معلمان در سره

بیشررتری دارنررد .پژوهشررگرانی همنررون باهکریشرران

سط بایادی ،متوسطه و پیشرفته مورد نیاز است تا آنها

( )Balakarishan, 2005و واشرریثت ()Washist, 2002

بتواناد در تمار زمیاهها ،دانشآموزان را به سرط براه و

اعتقاد دارند که سیستم های آموزشری موجرود در عارر

کیفیت برتر آموزشی ارتقا دهاد .بررای هرکردار از ایرن

حاور در برآوردن نیازهای آموزشی جوامع مترور دارای

ایرده متمرایز

متدودیت هستاد و به بازنگری اساسری در ایرن زمیاره

وجود دارد که آن را از مااطق دیگر متمایز میکاد .البته

نیاز است .این در حالی است که سراد تترول راهبرردی

بین ایرن ماراطق همپوشرانی وجرود دارد؛ و ایرن نشران

آموزشوپرورش ( Strategic Evolution Document of

ماطقه و زمیاه اصی وابسته بره

 )Education, 2011در تالرررآ بیانیررره ارزشهرررا و

کار در رادین ماطقه است؛ که عبرار انرد از  )1مبرانی

راهبردهای کرالن رود ،برر دارا برودن شایسرتگیهرای

ش ای و ا التی ( )2 .)PEFماطقۀ ارزش ها و فلسفه و

تربیترری و علمرری فرهاگیرران بسررته برره موتعیررت و نیرراز

تاریخ ( )3 .)VPHماطقۀ ارزشریابی و پرژوهش (.)AER

فراگیران تأکید کرده است .این مطلآ ،الزاماتی از طررف

 .)4ماطقرره تررانون و سیاسررت و حکومررت ()5 .)LPG

مراکز کی ربط برای شااسایی و آموزش شایسرتگی هرای

ماطقۀ سازمان دهی و ماابع انسانی ( )6 .)OHRرهبرری

وروری و حمایت معلمان در برابر درک شررایط سر ت

( )7 .)LEADمجموعررره عررردالت اجتمررراعی ()8 .)SJI

زندگی و تدری ،در متیط همرراه برا دامرداری و کرو

ماطق رۀ توسررعه و یررادگیری دانررشآمرروزان ()9 .)SLD

ایجاد میکاد.

مااطق که معلم باید در آنها رشد کاد ی

میدهد که کار در ی

ماطقرره تکاولرروژی ( )10 .)TECGماطقررۀ مشرراوره و

واکاوی شایستگی معلمران یعاری مطالعره و بررسری

پشتیبانی ( .)A/Sهزر بره ککرر اسرت بیشرتر مطالعرا

مجدد برای نمم ب شیدن به مجموعهای از مهرار هرا و

شایستگی برای ایدهآلهای معلمان پرسش شده اسرت و

رفتارهایی کره برر کیفیرت کرار افرراد ترأثیر مریگرذارد

نیازهای مطلوب معلمان مد نمر بوده است و به عااصر و

( .)Salighedar, 2018: 48این موووع میتواند تاویری

 / 00پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 93پیاپی  ،)66سال هفدهم ،پاییز 9933

کامل از نیازهای شالی را در طی دوران دمت معلمران

گلولرهبرفری ( )Snowballing samplingترا حرد اشرباع

مجموعه بترانی از مهار هرا،

نمری ( ،)Theoretical saturationانت اب شدند .شرایط

دانش یا ویژگیها و تمرکرز برر کسرانی کره دارای تروان

ورود به مااحبه شامل داشتن حداتل سره سرال سرابقه

کاررد .همناررین اسررت دار

کار و فارغالتتایلی از دوره تربیرتمعلرم برود .برر ایرن

حقیقی که تأثیر زیادی بر بهرهوری و سرودآوری

اساس ،از افرادی که وارد پژوهش شدند بررای فرا روان

در ایررن مارراطق دارد را تاررتی کاررد .ارامرره الگرروی

افراد دیگرری کره شررایط ورود بره پرژوهش را داشرتاد

شایستگی معلمان عشایرکوراده ،دادهها را در شااسرایی

مااحبه به عمل آمد .پایان نمونهگیری با اشرباع نمرری

رفتارهای اصی که برای عملکرد مؤثر وروری هسرتاد

تعیین شد؛ در تکای

مرذکور ،انت راب افرراد نمونره ترا

فراهم میکاد و به مسِئولین امر این اجازه را میدهد ترا

جایی ادامه یافت که مااحبه با افراد جدید در هر ناحیه

به اندازهگیری توانراییهرای کلیردی معلمرین در سرط

آب و هوایی اطالعا تازه تری را در ا تیار متقرق تررار

سازمانی بپردازد ( .)Nair, 2017در این راستا بهرهگیری

نررداد و تقریبررا تکررراری شررد .البترره گرررره اطالعررا

از تجربه زیسرته معلمرانی کره در ایرن مسریر درگیرری

بهدستآمده تکراری به نمر میرسید اما متقق بهمامور

داشته اند و توانسته اند با آزمایش و طا ،بیاش ،تجربه و

اطمیاان از رسیدن به نقطه اشباع مااحبه را بره تعرداد

آموزش بومی بر مشکال فامق آیارد از اهمیرت اصری

راررد نفررر زیررادتر ادامرره داد .در جرردول  1مش اررا

بر وردار است با این توصیف ها ،پژوهش حاور به دنبال

جمعیتشاا تی مشارکتکاادگان آورده شده است.

ارامه دهد و به انت اب ی
بررالقوه ترروی هسررتاد کمر
ش

پاس گویی به ایرن سرؤال اسرت کره الگروی شایسرتگی
معلمین عشایر کوراده ریست؟

در پژوهش حاور ،گرردآوری داده هرا برا اسرتفاده از
مااحبه نیمه سا تم اند با مشرارکتکااردگان پرژوهش
صور پذیرفته است .برای اعتباریرابی ررارروب کیفری

روششناسی

بهدستآمده از معیارهای تابلتبول بودن ()Credibility

روش مررورد اسررتفاده در ایررن پررژوهش از بعررد روش

و تابلیت اعتماد برودن ( )Dependabilityاسرتفاده شرد.

شاا تی کیفری ( )Qualitativeو از نروع پدیدارشااسری

تابل تبول بودن میزانی است که نتای برهدسرت آمرده را

هوسرلی ( )Husserlian phenomenologyاست رراکره

می توان صتی و تابل باور دانست .این امر معادل اعتبار

در جهت درک بهترر تجرارب زیسرته معلمران عشرایری

درونرری در پررژوهش کمرری اسررت و دارای تکای ر هررای

کوراده در ارتباط با موووع پژوهش به کار بررده شرده

متفاوتی است که در این پژوهش از تکای

ودبرازبیای

است .انت اب مشارکتکاادگان بالقوه برر اسراس معیرار

متقق طی فرایاد جمعآوری و تتلیل دادهها بهگونرهای

شرررایط اتلیمرری کشررور در سرره ناحیرره آب و هرروایی

که الگوی اولیه رادین بار مرورد بررسری تررار گرفرت و

(کوهستانی ،رزری و گررر و شر ) در رهرار اسرتان

اصالحا هزر انجار شد؛ و تکای

دتت نمرر متقرق در

رهارمتال و ب تیاری ،گیالن ،راسان جاوبی و فرارس

بیان مفرووا و جهتگیری نمری به همراه اسرتفاده از
کسآ اطالعا موازی نمیر ارامره نترای تتلیرل

صور پذیرفت .رراکه معلمان دارای تجربۀ کار در ایرن

تکای

استانها هرر سره نروع شررایط آب و هروایی را پوشرش

دادهها به مت ااان استفاده شد .تابلیت اعتماد میزانری

می دهاد .مشارکت کاادگان در پرژوهش متشرکل از 57

است که نتای با داده های جمع آوری شده تااسرآ دارد.

نفررر معلررم دارای تجربرره ترردری ،در مارراطق عشررایری

برای ارزیابی میزان تااسآ نتای با داده های جمرع آوری

کوراررده بررا رویکرررد نمونررهگیررری هدفماررد و روش

شده که به ثبا نتای در زمان و شرایط م تلرف اشراره

واکاوی شایستگیهای معلمان عشایر کوچنده :مطالعه پدیدارشناسانه 04 /

دارد و معرررادل پایرررایی در تتقیرررق کمررری اسرررت از

مستمر نتوه انجار فرایادها و نترای تتلیرل دادههرا بره

تکای های م تلفی استفاده میشود که در این پژوهش

اسررتاد مشرراور پررژوهش و سررایر مت اارران باتجربرره و

بیشرتری در

استفاده از نمرا آنان برای انجار اصرالحا هزر عملری

ی

نفر متقق دیگر که توانایی و ت ار

انجار تتقیق دارد بهعاوان داور و نراظر بیررون طررن را
کاترل و مسرتاد نمرود .ایرن تکایر

گردید.

برا ارامره گرزارش

جدول  .9مشخصات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در پژوهش
مسیر کوچ

ناحیه آب و

استان

هوایی

منتخب

ناحیه
زری

گیالن

شهرستانهای
گیالن

ناحیه گرر
ش

راسان
جاوبی

شهرستانهای
راسان جاوبی

ایل کال
تاوی

ناحیه
کوهستانی

رهارمتال
و ب تیاری

از وزستان به
شهرستانهای
رهارمتال و
ب تیاری

ایل ب تیاری
ایل دهکردی

استان
دارای سه
ماطقه آب
و هوایی

فارس

(قشالق به
ییالق)

از شهرستانهای
استان فارس به
شهرستانهای
استان فارس و
استانهای
اصفهان و جاوب
کشور

ایل عشایری

تعداد معلم

مدرک تحصیلی

تعداد

وضعیت

تعداد

مشارکتکنندگان

(نفر)

اشتغال

(نفر)

ایل طالشی و
گیلکی

10

فوقدیپلم

2

شاغل در
سال جاری
انجار
پژوهش

25

6

کارشااسی

20

شاغل در
سالهای
تبل

22

مربوطه

مشارکتکننده
(نفر)

26

کارشااسی ارشد

32

ایل تشقایی
ایل عرب
مسه

14

دکتری

3

بازنشسته

7

نیروی اداری
مسئول
(راهبر)
آموزشی
دارای تجربه
زیسته

3

تتلیل دادهها بر اسراس تتلیرل مضرمون ( Thematic

سپ ،در مرحلۀ دور ،مضامین پایه بر اساس وجوه تشرابه و

 )Analysisکراسرول و کرالرک ( Creswell and Clark,

طی فرایاد مقایسۀ مستمر به طبقرۀ کلریترر و انتزاعریترر

 )2017صور گرفته شده اسرت در ایرن فرایارد دادههرای

تقسیم شدند و به این ترتیآ مضرامین سرازماندهاردۀ اول

حاصل از مااحبه در تالآ جدول کردهای اولیره تامریم و

شکل گرفت .در مرحلۀ سور و از آنجایی به دنبرال طراحری

سپ ،در رهار مرحله ،دادههای مذکور مرورد تتلیرل تررار

الگوی شایسرتگی معلمران برهصرور اکتشرافی برودیم آن

گرفت .در مرحله اول دادههای پرتکرار و یا دادههای حراوی

دسته از مضامین سازماندهادۀ دور کره برر اسراس تشرابه

مضامین مهم و کلیدی طری فرایارد مقایسره مسرتمر و برر

مفهور در کاار هم ترار میگرفتاد تا حرد امکران در سرط

اساس وجوه تشابه بهعاوان مضرامین پایره انت راب شردند.

مضمون سازماندهادۀ دور ترار گرفت و بقیه مضامیای کره
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هرریچ وجرروه مشررترک نداشررتاد همنارران در سررط

برای رسیدن به پاسخ این پرسش با  57نفرر از معلمران

سازماندهادۀ اول براتی ماندنرد و در مرحلرۀ رهرارر همرۀ

که در مااطق عشایری تجربه زیسته داشتهاند ،ماراحبه

مضامین سازماندهاده را با توجه به ابعاد شایستگی در سره

نیمه سا تاریافته انجار شد .دادههای جمع آوری شرده از

استادان راهامرا و

مااحبه ها بهصور مکتوب پیادهسازی شردند و سرپ،

مشاور در سط سازماندهادۀ سور دسرتهباردی کررده ترا

با تجزیهوتتلیل ط بره رط و پراراگراف بره پراراگراف

مفهور فراگیر الگوی شایستگی معلمان عشایر شکل گرفت.

شردند .در ابتردا  223کرد اولیره

حیطۀ مهارتی ،دانشی و نگرشی به کم

کدهای اولیه مشر

است راج شد .سپ ،برا حرذف ،تاییرر ،ادغرار و اصرالن
یافتهها

کدهای اولیه و در حین مطابقت با مبانی نمری درنهایت

پرسش :شایستگیهای معلمان عشایر کوچنده از منظر

مضامین پایه شااسایی شد .جدول شماره  2نمونرهای از

معلمان دارای تجربه زیسته در این مناطق کدماند؟

کدگذاری اولیه مااحبهها را نشان میدهد.

جدول  .4نمونهای از کدگذاری اولیه
نکات کلیدی مصاحبه

مضامین پایه

معلم باید با کامپیوتر کار کرده باشه تا یلی از کارهای عشایر مثل ثبتنار سهار عدالت و یارانرههرا را آشاایی با کامپیوتر در حد
انجار دهد یادر میاد در سالی که باید برای یارانهها ثبتنار میکردیم حردود سرال  87تمرار ثبرتنرار انجررار بعضرری از رردما
الکترونیکی دولت
سهار عدالت را برای بعضیهاشون انجار دادر( .کد .)17
دانشآموزی داشتم به نار هاشم گاو شیر کمتر درس می وند ولی با ایاکه کالس رهارر بود دتیقرا ترا شرراا ت انررواع اسررتعداد
عمق  20متری رود انه میرفت شاا میکرد و ماهی میگرفت بایرد ایرن اسرتعدادها را بشااسری اگره بومی فراگیران
امکانا باشه و معلم بتونه معرفی کاه در حد کشوری هستن (کد )22
این سفره عقد وانی وراک من تو عشایر بود داییش آداب ساگیای برای داماد میگذاشتن همهریز توانایی واندن صیاه عقد
و ازدواج
به عهدۀ ودشون بود که جهیزیه را بگیرن معلم باید بتونه تشا عقدنامه را ب ونه (کد )17
به دلیل نبود امکانا و حملونقل جادهای بازرسی و نمار از سوی ادارا باهدستی بسیار کم است و وجدان کاری
معلم باید ودش وجدانکاری داشته باشد شاید وتتی به مر اری مریرفتریم و رارد روزی تردری،
نداشتیم ولی دا شاهده بعد از برگشت دو شیفته بنهها را میآوردیم کرالس .همره همکرارامون هرم
همیاطور (کد )2
یکی از دانشآموزان مادرزادی فل بود همیشه پدر و مادرش میکاشرتاش روی یر صرادلی ترا بیراد تسهیلگری با دانش آموزان
مدرسه و بنهها زیر بالش را میگرفتن جابجاش میکردند بیرون کالس هوا ب وره اونها یلری اکیرت استثاایی
بودند .آت ا وتتی به شهر رفتم براش ی ویلنر از موسسه یریه امونت گررفتم و برراش آوردر .رورایت
اطر را توی رشماش می وندر همین که میتونست از زندگی لذ بهترری ببرره و دیگره کمترر بره
دیگران وابسته باشه (کد )1
معلم در تقسیم تاذیه بین دانشآموزان و توزیع وسایل یری اهدا شده مثل پوشاک و روراکی برین عادل بودن
مردر عادهنه بر ورد کاه تجربه دارر که یلیها ناراوی میان و کفش یا لباس فرزندشون را مریکارن
توی رادر و ناروایتی ودشون را اعالر میکااد (کد )20
یکی از اهالی پسرش تاهسمی داشت و مشکل مالی داشت و نمیتونست هر ماه اون را بره بیمارسرتان مددکاری اجتماعی (جلرآ
ببره تا ون تزریق کاه .با رادتا یر صتبت کردر و بعد اومردر رفرتم کمیتره امرداد و بهزیسرتی برا یرررین و حررل مشررکال
مسئ وهنش صتبت کردر دا یرش بده براش ماهانه جیره بستن تا کم هزیاه بشه برای ترددش به مالی مردر)
شهر (کد )13
به نمر من معلم باید معماها و بازیهای تدیمی که اونها طرن میکردند را یاد بگیره عشایر داستانهای شاا ت بازیها و معماهای
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تدیمی وبی دارند یلی از ایاها را بشااسی و بدونی وبه .یلی از جوونها وتتری کارار هرم جمرع بومی و متلی
میشدیم از معماها و ریستانهای تدیمی ودشون صتبت میکردند .آگره بلرد برودی جرواب یردی
داییش با سواد تبولت داشتن و باید بدونی به شاهاامه میگن هفتپیکرر ترا هرر موترع از سرؤالی
پرسیدن بتونی جوابشون را بدی همناین باید بدونی که معماهایی که مطرن میکان را بلد باشری .ی
آتایی حدود هشتاد سال داشت از مالهای تدیمی بود تا مرا میدید میگفت لر رهارمترالی بگرو آگره
میدونی این کی بود که تازیانش را تو میدون جا جا میکاشت؟ .بیژن تو شاهاامه پسر کری برود ترا
بهش میگفتم بیژن پسر گیو بود لذ میبرد میگفت معلمهای تدیمی نمیدونستن آفررین ترو معلرم
یفی ( وبی) هستی (کد )39
التمداهلل در راد مدرسه که فعالیت داشتم؛ این مورد که د تران درس کرم مری ونارد و زود ازدواج احترار به برابری جاسیتی
میکااد و یا مجبور به ترک تتایل شوند کم است که این نشاندهادۀ حداتل ترالش همکراران مرن
است مثال از ستاره د تر عشایری که یلی دوستش دارر میپرسم می واهی ره کاره بشی ،مریگره
می وار برنگار بشم یا از زهرا کالس ششم میپرسم میگه می وار دندانپزش بشه (کد )19
معلم باید بداند که دانشآموز دز مااطق عشایری صرف ی دانشآموز متسوب نمیشود .او ی نیروی درک تفاو های اجتماعی
زندگی عشایری برا متریط
کار متسوب میشود .او باید بداند دانشآموز متل زندگی و کار و تتایلش متدود است (کد )25
شهر و روستا
تلقهای زیادی برای دوزبانگی بنهها وجود دارد مثال در زن
باویساد (ترجمه کااد) (کد )5

انشا ،دانشآموزان درس را بهصور لری مهررار هررای ترردری ،در
کالسهای دوزبانه

معلم بداند که رادر مدرسه را کجا بزند .اگر راد سال متوالی در کاار ی ررادر از ررادر اهرالی برپرا شاا تعالیق ،سط فکرر،
شود مردر فکر میکااد که رادر مربوط به آن مرد از اهالی است و مدرسره و معلرم از آن مررد اسرت باورها و روحیا مردر
وتتیکه بین ود مردر و آن مرد ا تالفی به وجود میآید دیگر به نشانه اعتراض فرزندش را به مدرسه
نمیفرستد رونکه تاور میکاد مدرسه از آن همان مرد است .معلم باید بداند که هر سال رادر را در
انواده برپا کاد (کد )3
ره جاهایی بزند که کمتر در حاشیه هست و هر سال رادر را کاار ی
ازآنجاکه درس دادن بهصور حفمیاتی باعث میشود فردا دانشآموز درسش را فراموش کاد من یر
تکلیفی بهش میدادر که مربوط به درس باشه و اجازه بهش میدادر که وب فکر کاه (کد )6

اسرررتفاده از راهبردهرررای
تدری ،ودتامیمی

با بررسی مجدد و پاهیش بیشتر مضامین پایه ،سعی

گروه بادی مضامین ،برر اسراس متتروا و مبرانی نمرری

شد تا مضامین به اندازۀ کافی ،اک ،مجزا و غیرتکراری

صور گرفته است .در پژوهش حاور مضرامین پایره در

و نیز به اندازۀ کافی کالن باشرد ترا مجموعره ایردههرای

 28مضمون سازماندهادۀ سرط اول تررار گرفتارد .در

مطرنشده در ب شهایی از متن را شامل شود .طی ایرن

گار بعدی با توجه به جایگاه مضامین سازماندهاده و از

گار بر ی از مفراهیم کره برا هرم همپوشرانی داشرتاد،

آنجایی بره دنبرال طراحری الگروی شایسرتگی معلمران

ترکیآ شدند .این امر باعث کاهش دادهها به مجموعهای

بررهصررور اکتشررافی بررودیم  21دسررته از مضررامین

از مضامین مهم پذیرفتای و کاتررلپرذیر مریشرود کره

سازماندهادۀ اول که بر اساس تشابه مفهور در کاار هم

مبین رکیرده و الصره از مرتن اصرلی اسرت .در ایرن

تررررار مررریگرفتارررد ترررا حرررد امکررران در  5مضرررمون

پژوهش درمجموع  170مضمون پایه اسرت راج شرد .در

سررازماندهارردۀ دور ترررار دادیررم و بقیرره مضررامین

گررار بعرردی مضررامین پایرره بررهدسررتآمررده از مررتن در

سازماندهاردۀ اولری کره هریچ وجروه مشرترک برا هرم

گررروههررای مشررابه و ماسررجمی برره نررار مضررامین

نداشرتاد همناران در سرط سرازماندهاردۀ اول برراتی

سازماندهادۀ اول دستهبادی شدند .تامیمگیری نتروۀ

ماندند .در ادامره ،مضرامین شایسرتگی معلمران عشرایر
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کوراررده در سرره حیط رۀ شرراا تی ،مهررارتی و نگرشرری

است .هزر به تووی است کره در سرتون اول مضرامین

طبقهبادی شدند .در ادامه ،مضامین پایه و سازماندهری

پایرره ،در سررتون دور مضررمون سررازماندهارردۀ اول و در

شده هر سه حیطه در جداول  3ترا  5نشران داده شرده

ستون سور مضامین سازماندهادۀ دور ترار گرفتهاند.

جدول  .9مضامین مربوط به حیطۀ شناختی شایستگی معلمان عشایر کوچنده
مضامین پایه

مضامین سازماندهندة اول

شاا ت انواع حیوانا وحشی و اهلی ماطقه
دانش طبیعتشااسی
شاا ت گیاهان سمی و وراکی و داروهای گیاهی
شاا ت متاوه کشاورزی ماطقه و طریقه کشت آنها
شاا ت انواع در تهای جاگلی
شاا ت رراگاهها و انواع زمین
فهم باغداری
اطالع از ا بار روز (سیاسی و اتتاادی)
اطالعا عمومی باه
آشاایی با گویش مردر
دانش آیین نگارش و دستور زبان
شاا ت طوایف و تقسیمبادی ایال
شاا ت مااسبا مردر
شااسایی ش ایتهای معتمد غیر معتمد ایل
شاا ت تهرمانان و بزرگان ایل
آشاایی با جارافیایی متلی (مااطق ،اتلیم) و طبیعت (کوه کویر اک)
شاا ت جادهها و راهها و فهم مسیر کو
شاا ت صاایعدستی ماطقه
آگاهی از طرهای مسیر رود انه و سیالب و باتالق
آگاهی از تاریخ معاصر (رویدادها و ش ایتها)
سواد ساد و باناق وانی
شاا ت آثار تاری ی و باستانی ماطقه
شاا تان جی اوهای متلی و وابسته
شاا ت هاجارها و آدابورسور مردر
درک تفاو های اجتماعی زندگی عشایر با متیط شهر و روستا
اطالع از مشاغل وابسته به دامداری
شاا ت انوادهها و نهادهای عشایری
شاا ت آسیآهای اجتماعی ماطقه
دانش تربیتی آموزش انواده
شاا ت عالیق ،سط فکر ،باورها و روحیا مردر
آگاهی از مشکال انوادگی دانشآموزان در ایل

مضامین سازماندهندة دوم

دانش طبیعتشااسی

دانش ارتباطا

دانش مردرشااسی

دانش جارافیایی
دانش علور اجتماعی
دانش تاری ی

دانش جامعهشااسی

دانش روانشااسی اجتماعی
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فهم و دانستایهای آموزش متیط متور
شاا ت متدودیتها و آسیآهای و فرصتهای یادگیری
شاا ت فرصتها و نقاط تو ماطقه برای تدری،
شاا ت ویژگیهای دانشآموزان مااطق مترور دوره ابتدایی
شاا ت و آگاهی از انواع استعدادهای بومی دانشآموزان و مردر
فهم داستانها و اشعار و موسیقی متلی
شاا ت بازیها و معماهای بومی و متلی
دانش تافیه و گادزدایی و میکروبزدایی غذا و آب
دانش دفن زباله و فاوالب اطراف مدرسه
دانش مبارزه با جوندگان و بادپایان
دانستایهای بهداشتی دامپزشکی
آگاهی از بهداشت بدن (مو ،پوست رشم و گوش)
دانش تاذیه کودکان
دانش واکسیااسیون و اطالع از رگونگی مارف بعضی داروها
دانش بهداشت روانی دانشآموزان
فهم بهداشت دانشآموزان د تر
آراستگی ظاهر

همانطرور کره در جردول  3مشراهده مریکایرد 47
مضررمون پایرره بعررد شایسررتگی دانشرری معلمرران عشررایر
کوراررده از یرر

دانشهای راهبردی تعلیما
عشایری
دانش پداگوژی عشایری
فهم م اطآشااسی

فهم بهداشت متیط

دانش حوزۀ بهداشت و سالمت
دانش بهداشت فردی

در ادامه در جدول  3مضامین پایه و سازماندهادۀ مربوط
به حیطۀ مهارتی نشان داده شده است.

مضررمون سررازماندهارردۀ اول ،دانررش

در این پرژوهش  74مضرمون پایره بعرد شایسرتگی

طبیعتشااسی و سه مضمون سرازماندهاردۀ دور شرامل

مهررارتی معلمرران عشررایر کوراررده در سرره مضررمون

دانش علور اجتماعی ،دانش پرداگوژی عشرایری و دانرش

سازماندهادۀ اول ،شامل مهرار هرای هروش هیجرانی،

حوزۀ بهداشت و سالمت تشکیل شده است .نتای جردول

مهار های فاری و مهادسری و آمرادگی جسرمانی و دو

 2نشاندهادۀ آن است که دانش علرور اجتمراعی برا 24

مضمون سازمان دهادۀ دور شامل مهرار هرای اجتمراع

مضمون پایه که در  6مضمون سرازماندهاردۀ سرط اول

شاا تی و مهار های پداگوژی عشایری گسترش یافت.

ترار گرفتهاند51 ،درصرد کرل مضرامین پایره را بره رود

نتای جدول  4نشاندهاردۀ آن اسرت کره مهرار هرای

ا تارراک داده اسررت کرره مهررمترررین مؤلفرره در حرروزۀ

اجتمرراعشرراا تی بررا  40مضررمون پایرره در  7مضررمون

شایسررتگی شرراا تی معلمرران عشررایر تلمررداد مرریشررود.

سازمان دهادۀ سط اول 54درصد کل مضرامین پایره را

همناین دانش حوزۀ بهداشت و سالمت برا  10مضرمون

به ود ا تااک داده است که مهمترین مؤلفه در حوزۀ

پایه در  2سط سازماندهادۀ اول طبقهبادی شده اسرت

شایسررتگی مهررارتی معلمرران عشررایر تلمررداد مرریشررود.

و درمجموع 21درصد مضامین پایره ایرن حروزه را شرامل

همناین مهار های پداگوژی عشایری برا  19مضرمون

شده و دانش پداگوژی عشایر با  7مضمون پایره کره در 2

پایه که در  4سط سازماندهادۀ اول طبقهبادی شردند

سط سازماندهادۀ اول جای گرفتهاند برا 15درصرد و در

درمجموع 26درصد مضامین پایه این حروزه را بره رود

آ ر دانش طبیعتشااسی با  6مضمون پایه برا 13درصرد

ا تارراک داده اسررت و همناررین مهررار هررای فارری و

جزو مؤلفه های شاا تی در این حوزه متسوب میشروند.

مهادسی با  ،6مهار های هوش هیجانی با  5و آمرادگی
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جسررمانی بررا  4مضررمون پایرره تررا سررط مضررمون

ادامه ،جدول  5مربوط به بعد شایستگی نگرشی معلمان

سررازماندهارردۀ اول پرریش رفتررهانررد برره ترتیررآ  7 ،8و

عشایر کوراده نمایش داده میشود.

6درصد مضامین پایه را بره رود ا تاراک دادهانرد .در
جدول  .0مضامین مربوط به حیطۀ مهارتی شایستگی معلمان عشایر کوچنده
مضامین پایه
التیت در سا ت وسایل کم آموزشی
استفاده از امکانا بومی و مواد دورری تای
تکای های مقابله با رالشها (زمان کم و برنامه درسی)
استفاده از موبایل و وبطصو (موبایل لیرنیا )
ابتکار در سا ت متیط آموزشی (مزرعه ،باغنه ،فضای بازی و آزمایشگاه)
مهار های گفتاردرمانی
تسهیلگری با دانشآموزان استثاایی
اصالحا حرکتی
مهار های بیاایی و شاواییساجی
مهار تدری ،در کالس دوزبانه
مهار تدری ،در کالسهای رادپایه
آموزش به بزرگساهن
توانایی تدری ،در کالسهای تلفیقی
توانایی تدری ،در پیشدبستانی
استفاده از راهبردهای تدری ،ودتامیمی
مهار های مشاوره
مهار های سرایهداری
مربی بهداشت و تکاسین کم های اولیه
مهار های اجرایی و دفترداری (کار با کامپیوتر و نررافزارهای آموزشی)
مهار های مکمل و فعالیت فوقبرنامه (مربی پرورشی)
ارتباط و راهامایی شوری اسالمی
مددکاری اجتماعی (جلآ یرین ،حل مشکل مالی مردر)
پیگیری مشکال اداری مردر
توانایی جذب مشارکتهای سازمانی و ارگانی
درآمدزایی
معاملهگری و ریدوفروش
حل ماازعا (مال اجتماعی)
مهار متقاعدسازی
مهار مقاومت در برابر واستههای نابجا مردر
توانایی عریضه و شکایتنویسی
همکاری با شورای حل ا تالف

مضرررررررررررامین
مضامین سازماندهنده اول
سازماندهندة دوم

فعالیتهای ترمیم سازی آموزشی

مهار های کلیایکی آموزشی

رویکردهای تدری ،رادماموره
وابسته به موتعیت

مهارتهای پداگوژی
عشایری

مهار های مدرسهداری

فعال مدنی
(شورایاری و مددکاری)
مهار های اتتاادی

مهار های حقوتی -تضایی

مهارتهای اجتماع
شناختی
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تابلیت برگزاری و مدیریت مراسم مذهبی
توانایی واندن نماز میت و تلقین وانی
توانایی واندن صیاه عقد و ازدواج
دما دعانویسی و دعا وانی
مهار مبارزه با رافا
مهار تاابی
مهار ناآ و نگهداشتن رادر
مهار تولید لبایا و شیردوشی
مهار شکار و کار با تفا و شاا ت انواع اسلته
مهار نگهداری غذا و آب
مهار ماهیگیری و توربافی
مهار برپایی آتش بدون مواد تابلاحتراق (نفت و گازوییل)
مهار بستهبادی و باربادی وسایل حین کو
سوارکاری و زین کردن اسآ
توانایی آشپزی صترایی
دما دامپزشکی (ریدن پشم و واکسن زدن)
مهار رانادگی (موتور و ماشین و تراکتور)
مهار زنبورداری
توانایی پااهگاهسازی
توانایی جهتیابی
توانایی پیشبیای هوا
توانایی مقابله با ردگیری حیوانا وحشی
ایمای پیشگیری از حوادث اک طبیعی (زمینلرزه و ریزش کوه)
مهار استفاده از تجهیزا و امکانا موجود
مهار بررسانی (ا بار روز)
مهار س اوری
آشاایی با کامپیوتر در حد انجار بعضی از دما الکترونیکی دولت
مکالمه زبان انگلیسی
تابلیت برتراری تعامل اجتماعی و ارتباط مستمر
مهار مقابله با فشارهای زندگی در مااطق س ت
مهار کاترل شم
تابلیت مبارزه با ترس
مبارزه با استرس و اوطراب
حمایت و امایت دادن به دانشآموز
مهار های ورزشی (راهکی و انعطاف و تدر بدنی)
تدر پیادهرویی و صترانوردی
ص رهنوردی و کوهنوردی
مهار شاا
مهار تامیم و تعمیر لوازر انگی (تلویزیون فانوس ،رراغنفتی)
مهار برقکشی (سا تمان)
تعمیر برق ودرو و موتورسیکلت
آرایشگری
توانایی سا ت سازه (حمار و دستشویی صترایی پل و کانال دور رادر)

دما رسانی دیای

مهار های رادرنشیای و کو

مهار های جارافیایی

مهار های ارتباطی

مهارتهای هوش هیجانی

آمادگی جسمانی

مهارتهای فنی و مهندسی
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همانطور که مشراهده مریکایرد  49مضرمون پایره

ترتیآ با  19 ،24و  6مضمون پایه  39 ،49و  12درصد

حیطه شایستگی نگرشی معلمان عشایر کوراده در سره

کررل مضررامین پایرره را برره ررود ا تارراک دادهانررد .بررا

مضمون سازماندهاردۀ اول شرامل نگررشهرای فرردی،

جمعبادی نتای پژوهش حاور نمودار الگوی شایسرتگی

نگرررشهررای اجتمرراعی و نگرررشهررای زیسررتمتیطرری

مضمون فراگیر شایستگیهای معلمران عشرایر کورارده

طبقه بادی شده اند .نتای جدول  5نشان دهادۀ آن است

در شکل  2معرفی میشود.

که نگرشهرای اجتمراعی و فرردی و متریطزیسرت بره
جدول  .4مضامین مربوط به حیطه نگرشی شایستگی معلمان عشایر کوچنده
مضامین پایه
وجدان کاری
عالتهمادی به کار
وشبین بودن و مثبتاندیشی
عالتهمادی به موسیقی
احساس کارآمدی و عز نف،
سادهزیستی
صالبت داشتن
روحیۀ شجاعت
انگیزۀ توسعۀ فردی و شالی
دوری از وسواس بودن (غذا)
نمم کاری
دوراندیش بودن
صداتت داشتن
عالته به مطالعه
هوشیاری و زیرکی
ودکفایی
نجابت و حیا
تدر وتت دانستن
عالته به اطرهنویسی
نگرش مثبت به تفاو فرهاگی و
احترار به اتلیتها (اتوار)
احترار به برابری جاسیتی
مؤدب بودن
روحیۀ تعاون و همکاری
دلسوزی
کهایت ایثار و گذشت
عادل بودن
عالته به اشتراکگذاری علم
طماع نبودن (کمتوتع بودن از مردر)
عدر وابستگی به انواده

مضامین سازماندهندة اول

نگرشهای فردی

نگرشهای اجتماعی
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همدردی
امانتداری
رازدار بودن
پرهیز از برریای
دوری از تفرتهاندازی
اعتدال در روابط
دوری از یانت
تابلاعتماد بودن
نوعدوستی
وفاداری
دوری از سرزنش دانشآموزان
احساس تعلق به مردر
تکریم مردر
اعتقاد به الگو بودن
روحیۀ سازگاری نسبت به شرایط طبیعی و متیط
نگرش به حفظ متیطزیست
روحیه گردشگری و سیاحت
نگرش حراست از آثار باستانی و مااطق بکر
روحیۀ جسار در مقابل متیط شن
روحیۀ ستگیناپذیری و س تکوشی

نگرشهای زیستمتیطی

شکل  .4شبکه مضامین الگوی فراگیر شایستگی معلمان عشایر کوچنده
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بحث و نتیجهگیری

ماطقه آشاا باشد و بتواند آنهرا را در زمران مااسرآ بره

معلمان عشرایر کورارده از کلیردیتررین اجرزای نمرار

شرریوۀ مطلرروب و مررورد انتمررار برررای ترردری ،ررود و

آموزشوپرورش عشایری متسوب میشوند .آنها به دلیل

یادگیری فراگیران به کار گیررد .دانرش علرور اجتمراعی

نقش برجسته که در تعلریم و تربیرت دانرشآمروزان بره

یکی دیگر از شایستگیهای شراا تی معلمران عشرایری

عهده دارند و به دلیل ایاکه تاها عامل زندۀ فرهاگری در

در سط مضمون سازمان دهاردۀ دور اسرت کره شرامل

مااطق مترور متسوب می شوند نیازماد بر رورداری از

ابعادی ماناد دانش ارتباطا  ،فهم مردرشااسری ،دانرش

شایستگیهای اصی هستاد؛ از اینرو در ایرن پرژوهش

جامعرررهشررراا تی ،روانشااسررری اجتمررراعی و دانرررش

تجربره زیسرته

جارافیایی میشود .مامور مشارکتکاادگان از شراا ت

معلمان درگیر در این حوزه پردا ته شده است .در ابتردا

همه این عااصر در متیط عشایر همان فهم دانش بومی

 170مضمون پایه شااسایی شد ،مضامین پایه بر اسراس

عشایر است .دانش بومی بره براور مت ااران ،معرفتری

وجوه تشابه و طی فرایارد مقایسره مسرتمر بره طبقرا

است که در طول زمان و توسط افراد م تلف در جوامرع

کلیتر و انتزاعیتر تقسیم شدند .به این ترتیآ مضرامین

متلی پدید آمده و اشاعه یافته و بدیهی اسرت کره ایرن

سازماندهادۀ اول و دور شکل گرفتاد و با توجه به ابعاد

دانش در اجتماعرا م تلرف مبتاری برر برن مایره هرای

شایستگی در سه حیطۀ مهارتی ،دانشی و نگرشی جرای

متفاوتی است باابراین معرفت و دانشی که از نگراه آنران

گرفتاد.

معتبر و ارزشماد است ممکن است از سوی جوامع دیگر

به واکاوی شایستگیهای آنها بره کمر

مامور از شایستگی شراا تی مجموعره آگراهیهرا و

سودماد نباشد و حتی اعجاب برانگیرز ن واهرد برود کره

مهار های کهای است که معلم را در شاا ت و تتلیرل

نمار دانش بومی و متلی در جوامع م تلف از همردیگر

مسامل و موووعا مرتبط با تعلیم و تربیت توانا میکاد

متفاو

باشرد ( Qasempour Dehaghani, Liaqatdar,

( .)Maleki, 2005در این پژوهش  47مضمون پایه برای

 .)Jafari, 2011نتای این پژوهش مطابق با بادهای 3-7

شایستگیهای شاا تی کشف شد؛ که در رهار مضرمون

و  3-4ساد برنامه درسی ملی در مورد توجه به تفاو ها

سازمان دهاده اول و دور دانش طبیعتشااسری ،دانرش

برنامه درسی و داشرتن صرالحیت هرای متاروع معلمری

علور اجتماعی ،دانش حوزه بهداشت و سرالمت و دانرش

مبتارری بررر تفرراو ناشرری از مترریط زنرردگی (شررهری،

پداگوژی عشایری دستهبادی شدند .دانش علور طبیعت

روستایی عشایری ،فرهاگری و جارافیرایی) ،جاسریتی و

شااسی را میتروان یکری از مهرمتررین شایسرتگیهرای

فردی دانرش آمروزان (اسرتعدادها ،توانرایی هرا ،نیازهرا و

شاا تی یا سواد مورد نیاز معلمان عشرایر تلمرداد کررد.

عالیق) است ( .)National Curriculum, 2012همناین

رراکرره جامعررۀ عشررایری از دیگررر جوامررع -شررهری و

نتای با دسته بادی شایستگی شراا تی معلمران بره دو

روستای -وابسرتگی بیشرتری بره متریط طبیعری دارد.

دسته دانش متتوایی و دانرش اجتمراعی همسرو اسرت

زندگی معمرولی دانرشآمروزان ،معلرم و مرردر مترأثر از

( .)Azizi, 2016یکرری دیگرر از شایسررتگیهررای حیطرره

طبیعت است؛ آگاهی از انواع گیاهان و جرانوران ،مراترع،

شاا تی توجه به سواد بهداشتی معلمان عشایر کوراده

در تان جاگلی و گیاهان دارویی اهمیت بسرزایی بررای

است .فهم بهداشتی معلمران برهعاروان یر

برنامرهریرز

تدری ،معلم دارد .شاا ت بیشتر ایرن عااصرر عملکررد

دانش سالمت در متیط دارپروری به دلیل آسیآپذیری

معلم را درزمیاۀ آموزشی و تربیتی براه مریبررد رراکره

باه مثل وجود بیمارهای مشترک انسان و دار از اهمیرت

معلم اثرب ش بایرد از دانرش وابسرته بره زمیاره و برور

اصی بر وردار است .اهمیت دادن به بهداشت متریط
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توسط معلم از وروریا است؛ رراکره شایسرتگی معلرم

ش ای و دفترر مدرسره نیرز متسروب مری شرود بایرد

در این زمیاه به پرکردن شکاف بین ووعیتهای موجود

مهار های تعمیر انواع فانوس را یراد بگیرنرد .همنارین

مریکارد.

زندگی در شرایط س ت و برا امکانرا بهداشرتی بسریار

نتای این پژوهش با موارد طبقهباردی شرده شایسرتگی

کم؛ معلمان را نارار میکاد که به سا ت سازههرا مثرل

زمیاهای معلمان برای رشد فراگیران بهمامور پشرتیبانی

حمار صترایی روی بیاورند .در پژوهشی کره برا عاروان

از نیازهای جسمی و روحی دانشآموزان همراسرتا اسرت

فرها

معلم عشایر کوراده با شیوۀ ترور نگراری انجرار

( .)Munsch & Cortez, 2014همناین نتای در ب رش

شده است نیز بعضی از شالهرا برهویرژه شرال بارایی و

شایسررتگیهررای معلمرران عشررایر در حرروزه سررالمت ب را

تعمیرکاری وسایل از نقشهای فرهاگی آنها معرفی شده

و مطلوب حوزۀ سالمت مااطق مترور کمر

شا

های پرژوهشهرای بهداشرتی برا رویکررد سرط

است ( .)Mosaei, 2017در این میان داشتن مهار هایی

آموزش ملری در مردارس ابتردایی نمیرر ترأمین متریط

دیگر از تبیل آمرادگی جسرمانی براه ،برهمامرور انجرار

راحررت ،تررأمین تسررهیال دفررع فاوررالب ،فوریررتهررای

کارهررای فیزیکرری سرراگین مثررل برپررا کررردن رررادر و

بهداشتی و روانی کودکان ،دفع زبالره و تاذیره کودکران

جمعآوری آن به همراه آراستگی ظاهر و هوش هیجرانی

مشرررابهت دارد و همسرررو اسرررت ( .)Hafizi, 2012از

به مامور مدیریت استرس و فشارهای زندگی و برترراری

مضامین سرازمان دهاردۀ دور دیگرر در شایسرتگی هرای

ارتباط مااسآ با طبیعت شن و مردمری کره فرهار

شاا تی معلمران عشرایری مری تروان دانرش پرداگوژی

اک تری دارند دارای اولویرت هسرتاد .در تبیرین ایرن

عشایری را که شامل دانش راهبردی حل مسامل آموزش

ب ش از نتای میتوان گفت همه این شایستگیها بررای

و م اطآشااسری مریشروند را نرار بررد .دسرتیابی بره

ودکفایی معلم در مااطق مترور از زبان معلمان دارای

راهبردهای اجرایی در متیط پرتالطم عشایری زمیاره را

تجربه زیسته بیان شدهاند و وجه تمرایز معلمران عشرایر

برای بررسی و نمار  ،تسهیل میکاد و میتواند تردر

با دیگر معلمان در اهمیت کسآ همین مهار ها اسرت.

تامیمگیری معلم را باه ببرد

این شایسرتگیهرا بیشرتر مبتاری برر شررایط زمیارهای

شایستگیهای مهارتی به استفاده ماهرانه از دانرش و

اجتمرراعی و فرهاگرری ،مترریط فیزیکرری و یررادگیری

اطالعا در راستای اهداف ،ابعاد و فرایادهای مربوط به

موتعیتی است که برا نترای کرار ایرزدی ()Izadi, 2012

تعلیم و تربیت تعریف میشوند ( .)Abdollahi, 2007در

همسو است.

حوزۀ آمروزش وپررورش توانرایی هرایی درزمیارۀ فاری و

میتوان گفت مهمترین شایستگی معلمران عشرایری

مهادسی مهم است .رراکه متیط کمتر توسرعهیافتره و

کوراده همران مهرار هرایی اسرت کره بایرد در حروزه

بردون امکانررا معلررم را ناررار مرریکاررد کره بررا کسررآ

تدری ،و یادگیری برای فراگیرانش اعمال کااد .به علت

مهار های اک به بر ی مشکال و مترومیتها فامق

رادری بودن مدرسه ،رادپایره برودن ،م رتلط برودن و

آید .در مااطق عشایری معلمان بدون امکانا اولیه مثل

فرسودگی زودرس وسایل کم آموزشی ،تعلیم و تربیرت

برق و آب زندگی میکااد .سیسرتم گرمرایی آنهرا فقرط

در عشایر دارای رالش ها و آسریآ هرایی زیرادی اسرت.

رراغ های نفت سوز و شومیاههای هیزر سروزی هسرتاد

بر ررورداری از مهررار هررای پررداگوژی عشررایری مثررل

که باید در هاگار نیاز این وسایل را تعمیر کااد .معلمان

استفاده از رویکردهای تردری ،رودتامیمی و تعراملی

عشایر بررای روشرن کرردن و گررر نگرهداشرتن کرالس

برای معلم از اهمیرت دوراردانی بر روردار اسرت .ایرن

ودشان که بهصور رادماموره انبار مدرسه ،وابگراه

تابلیتهای نیازماد کسرآ شایسرتگی هرایی از هرر سره
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جررا ،دانشرری ،مهررارتی و نگرشرری در معلمرران اسررت.

اجتماعی (ازجمله مهار ها و نگرش هرا) در یر

زمیاره

تدری ،با راهبرد ودتامیمی در کرالسهرای رادپایره

اک است و معلمان برای مقابله با رالش های پینیرده

فرایاد پویا باشرد کره از طریرق

دنیای امروز به طیف گسترده ای از توانایی ها نیاز دارنرد.

آن دانشآموزان بهگونهای وابستگیشان به معلمان کمتر

این بدین معاا است که با آموزش مهار های راک بره

عشایری باید آغازگر ی

شود .باوجوداین ،معلم عشایر ی
می شود و کم

تسهیلگر رشد تلمرداد
مربری را

آموزشدهادۀ صرف برسانیم .در تبیرین ایرن تسرمت از

برای ودشان به عهده بگیرند نتای این پرژوهش مانارد

نتای می توان استاباط کررد شایسرتگی هرای پرداگوژی

دیگر پژوهشها در بهکارگیری راهبردهای رودتامیمی

عشایری در هر سه حیطۀ شراا تی ،مهرارتی و نگرشری

برای یادگیری بیشتر و پیشرفت تتایلی دانرشآمروزان

سهم داشتهاند که اهمیت همراه بودن مهار تردری ،را

همراستا اسرت ( )Tabatabai, & Ghaderi, 2018یکری

بررا علررم و عالترره در ایررن زمیارره مش ر

مرریکاررد .از

دیگررر از شایسررتگیهررای معلمرران عشررایر اسررتفاده از

مضررامین سررازماندهاررده در حرروزۀ پررداگوژی عشررایری

رویکردهای تدری ،متیط متور اسرت .طبیعرت بکرر و

میتوان به رویکردهای تدری ،راردماموره وابسرته بره

عوامل زنده طبیعی اطراف عشایر پر از عااصری است که

موتعیررت ،مهررار هررای مدرسررهداری و فعالیررتهررای

آنها کار آموزش را برا زنردگی گرره زد.

ترمیمسازی را در حیطه مهارتی نار بررد و نشراندهاردۀ

استفاده از روش متیط مترور و زمیارهمترور ()Theme

اهمیت برگری و پ تگری معلرم در همرۀ زمیاره هرای

باعث میشود که دانشآموزان برا مووروعا موجرود در

ترردری ،اهررم از ترردری ،در کررالسهررای رادزبانرره

طبیعت و زندگی درگیر شوند و حین عمل یراد بگیرنرد.

( ،)Multilingual Classesآموزش بزرگسراهن ( Adult

توانایی معلم در اجرای این روشهای تدری ،کره بررای

 )Educationو پیش دبستانی ( )Preschoolو کالسهای

دانشآموزان عشایر که تررار اسرت تاگااهرای زنردگی را

غیر همگن ( )Heterogeneous Classesاست .معلرم در

علم از بین ببرند اهمیت دارد.

آموزگرار تلقری

میتوان به کم

میکاد تا فراگیران نقش یر

معلمان عشرایر بایرد آنهرا را بره سرطتی براهتر از یر

به طور مستقل و به کم

حوزۀ آموزشوپرورش عشایری صرفا ی

مجموعه ،وظایف همۀ پستهرای

مشابه این نتای در پژوهشی درزمیاۀ اهمیت تردری ،و

نمیشود و باید در ی

زمیاه متور در درس علور برای دانش آموزان مقطع اول

اجرایی ،فرهاگی ،دماتی را به عهده بگیرد .شاید وجره

متوسطه دیده میشرود ( Aasare, Hosseini Bidokht,

تفاو معلمی در عشرایر کورارده برا دیگرر معلمران در

 )& Mohammadi, 2011مضررافا برره علررت تفرراو

رشتهها و مقاطع همین باشد.

سا تاری در زندگی عشایری و نبود امکانا و راردکاره

همناین نتای نشاندهاده آن است که با توجره بره

بررودن معلررم عشررایری و کررالسهررای تلفیقرری کسررآ

شرایط اک اجتماعی ماطقه مثل ساتی برودن مرردر،

شایستگی های مهارتی پداگوژی عشایر نمیر فعالیت های

فقر فرهاگی ،متیط همراه با رمهداری ،کو و عشیرهای

معلرم عشرایری

بودن نمار ایلی به همراه مشکالتی که همه ایرن عوامرل

متسوب میشوند .معلم در نقش کلیایکری بایرد بتوانرد

پیش روی زندگی معلم به وجرود مریآورنرد ،عرالوه برر

تئوریهای گوناگون را در عمل به کار گیرد .نسیپ برایوا

مهار های حوزه تدری ،،شایستگیهای دیگرری نمیرر

( )Nassipbayeva, 2012معتقد است شایستگی ریرزی

مهررار هررای حقرروتی و تضررایی ،مهررار هررای کررو و

غیر از دانش و مهار است؛ بلکه شرامل توانرایی تتقرق

رادرنشیای ،مهار های جارافیایی ،مهار های ارتباطی

واسته های پینیرده برا ترسریم و بسری مارابع روانری

و مهار های دما رسانی دیاری بررای معلمران مرورد

کلیایکی ( )Clinicalاز ورروریا یر
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نیاز است؛ که همگی نشراندهاردۀ اهمیرت بر رورداری

معلمرران عشررایر کوراررده بررا  48گویرره در سرره سررط

آنها از شایستگی هایی است که او را با سهولت و دتت بر

سازماندهاده سط اول ،شامل شایستگیهرای نگرشری

مشکال و رالشهای وابسرته بره موتعیرت اجتمراعی و

فردی ،اجتماعی و زیسرتمتیطری طبقرهباردی شردند.

مدنی موفق گرداند .نتای تتقیق با شایسرتگی حرفرهای

نتای نشاندهاده آن است که داشرتن ارزش و باورهرای

معلم بر اساس رویکررد سرازندهگرایری هرمراسرتا اسرت

فردی معلمان باعث ایجاد انگیزه درونی برای پاس گویی

( .)Izadi, 2012همناین نتای نشاندهاده آن است که

به نیازهای دانش آموزان و مردر می شود .رراکه شررایط

معلمان عشرایری عرالوه برر نقرش تردری ،و یراددهی،

س ت و پرآسیآ که با نبود امکانا همراه است ،کیفیت

مسررئولیتهررای اجتمرراعی و فرهاگرری دیگررری را بررازی

زندگی و کار تدری ،معلم عشایری در صرور نداشرتن

می کاارد .نقرش هرایی مانارد فعرال مردنی ،شرورایاری،

عالترره برره کررار ،وجرردان کرراری و احسرراس مسررئولیت،

مرررددکاری اجتمررراعی و ررردما رسرررانی دیاررری،

سادهزیستی ،روحیه جسار با مشکل مواجهه مریکارد.

کاادۀ آن است کره شایسرتگی فرردی و راک

باسرررتان ( )Bastan, 2017پژوهشررری تترررت عاررروان

معلمان عشرایر کورارده متااسرآ برا مبرانی ارزشری و

"آسیآ شااسری برنامره درسری دوره ابتردایی عشرایر از

فلسفی حاکم بر سازمان ایلی است .تعامل شایسته معلم

دیدگاه معلمان عشایر" با هردف شااسرایی آسریآ هرا و

با نهادهای دولتری و سرایر نهادهرای مردنی و سیاسری،

مشکال برنامه درسی دانش آموزان برا توجره بره لترا

رعایت توانین و مشارکت های اجتماعی و کسرآ دانرش

کردن شرایط اتلیمی و فرهاگی عشایر انجار داد .متقرق

سیاسی و ا الق اجتمراعی از مجموعره صرالحیتهرایی

در ب ش نتای  ،برنامهدرسی عشایر را درار آسریآهرای

است که معلم عشایر را دارای امتیاز مریکارد ترا بتوانرد

فراوانی ازجمله کرم توجره ی بره فراگیرران ،کرم سروادی

شهروند مسئول برای رفع مترومیت جهراد

والدین ،عدر انگیزه در معلمان ،شرایط س ت اتلیمری و

کاد .معلم باید به بازسازی اجتمراعی و کارآمردی مرردر

عوامل فرهاگری ،دور برودن دانرشآمروزان و معلمران از

کاد؛ تا کیفیرت زنردگی مردنی آنهرا بهبرود یابرد.

جامعه میدانرد .در ایرن آسریآ شااسری برنامرهدرسری،

مردمی که به روایت معلمان ،سرشان بره دامرداری بارد

نبررودن متترروای مااسررآ برررای ترردری ،،عرردر سررکای

است و در توزیع امکانا حقوتشان تضییع شرده اسرت.

گزیدن معلم در ی

متل اک و نبود انگیرزه مااسرآ

بسیاری از معلمان عشایری با ارتباطگیرری برا نهادهرای

برای معلم جزو رالش های آننه مربوط به عاار معلمی

دولتی برای رساندن صردا و مشرکال مرردر برهعاروان

میشود ،تلمداد شده است .نتای این تتقیق در مقایسره

مددکار اجتماعی رسرالت معلمری را تکمیرل مریکاارد.

با تتقیق حاور نشاندهادۀ آن است که داشرتن انگیرزه

انسان نوع دوست

توی در معلم که عااری از برنامه درسری اسرت؛ نروعی

اسرت ( & Bazdar, Sheikhi, Rezaei Ardeh Jani,

شایستگی متسوب میشود .دیگر نتای پرژوهش حاورر

 )Sameh Ayla, 2015نیرز در پرژوهش رود؛ بازسرازی

نگرش های اجتماعی اسرت کره کیفیرت رابطره فررد برا

جامعه مدنی را از صرالحیت هرای اجتمراعی و فرهاگری

متیط اجتماعی را مش

می کارد .معلمران جزمری از

معلمان ککر کرده است.

عشیره متسوب میشوند و بهطور طبیعی و با توجره بره

مش

بهعاوان ی
کم

کسآ این نمونه صالحیت ها هزمه ی

شایستگیهای نگرشری مجموعره عالترهماردیهرای

شرایط اک ماطقه ،ارتباط های مرؤثرتر و بیشرتری برا

معلمان بره مسرامل اجتمراعی و تعلریم و تربیرت معاری

اهالی دارند و مردر آنها را جزمی از انواده ود در نمرر

مرریشررود ( .)Maleki, 2005شایسررتگیهررای نگرشرری

می گیرند داشتن نگرش های اجتماعی از تبیل صداتت و
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امانتداری ،همدردی ،اعتردال در روابرط و تابرلاعتمراد

 .)Hatefi, & Kargar 2016همناین روحیه گردشگری

بودن ازجمله التهایی است که در حیطه شایسرتگی

و سیاحت و بهرهگیری از مااطق بکرر برهعاروان فرصرت

نگرشرری برره رشررم مرری ررورد .نتررای ایررن پررژوهش بررا

مااسرررآ بررررای جبرررران شررررایط سررر ت توسرررط

پژوهشهای اوا و رالف که داشتن ارزشهرای ا التری را

مشارکتکاادگان توصیه شرده اسرت ایرن مؤلفرههرا برا

جز پا عامل اصلی حرفهای بودن معلم شایسته معرفری

صالحیت های معلمان برای توسعۀ پایردار همسرو اسرت

مرریکاررد ،همسررو اسررت (.)Eva and Ralph, 2017

(.)Bertschy, Künzli, & Lehmann, 2013

همنارین هواسریزاد ( )Havasizad, 2018در پرژوهش

مرریترروان گفررت شایسررتگیهررای رراک و وررروری

آمروزش در عشرایر

معلمان عشایر کوراده هرم بررای تردری ،و هرم بررای

کوررو :تجارب زیستۀ معلمان عشایر و با هردف تعیرین

عشرایر شرکل

پدیدارشااسی ود با عاوان فرها

دهلتهای آن برای طراحی برنامهدرسری نشران داد کره
ویژگرریهررای فرهارر

زندگی در بین عشایر حول نمای فرهار
میگیرد .فرها

بر اساس سب

زندگی و آدابورسور و

آمرروزش عشررایری در همرردلی

سات های هر ماطقه شرکل مریگیررد و عرواملی ررون

اجتماعی برا سره مؤلفره شرامل  )1روابرط میران فرردی

اتلیم ،مرتع و کو  ،معیشت و سات و زبان در آن نقرش

دانررشآمرروزان بررا یکرردیگر )2 ،همرردلی اجتمرراعی بررا

بسزایی دارند باوجوداین ،نمای فرهاگی مترأثر از عوامرل

دانش آموزان و  )3تقویت ح ،کفایت در دانرشآمروزان

اجتماعی و طبیعرت اسرت کره در آن عوامرل اجتمراعی

کارایی بیشتری دارد .تتبرع در تمرامی مضرامین حیطره

نقش عامل و طبیعت نقرش واسرطه را برازی مریکارد

نگرشی نشاندهاده این معای است که بایرد در معلمران

( .)Danaei Nia & Beigipour, 2017درنهایرت نترای

عشایر کوراده بسیاری از ایاههای مثبت ش ایتی

این پژوهش نشان میدهد که همسو با کو عشرایر کره

شکل بگیرد .نگرش های زیسرت متیطری یکری دیگرر از

ابتداییترین و غایتررین شرکل و شریوه زنردگی اسرت،

شایستگیهایی است که مشارکتکاادگان بره آن توجره

شایستگیهای معلمان نیز مؤلفهها و سا تاری اک بره

داشته اند .متیط زیست جزء جدایی ناپذیر زندگی عشرایر

ود میگیرند تا بسیاری از نیازهرای معلمران عشرایر را

است که با توجه به نیاز و مارف گرایی در حال افرزایش

برحسآ بافت و نمرای فرهاگری موجرود برطررف شرود.

و اثرا سوء آن در ماراطق کرو نشرین و رمرهدار تابرل

ازآنجاکه معلمران مهرمتررین عامرل ایجادکاارده تاییرر

مشاهده است .برای کاهش ایرن اثررا مافری ،نیراز بره

متسوب میشروند برهمامرور بهبرود سیسرتم آموزشری

مشارکت ،ارتباط و آمروزش هرای زیسرت متیطری بررای

عشایر رود نیازمارد تاییرر هسرتاد .لرذا برا توجره بره

بهبود کیفیرت زنردگی عشرایر داریرم ( & Mazlumian

یافته های پژوهش پیشاهاد مری شرود در برنامره درسری

 .)Zargarian, 2016هرررردف از آمرررروزش دربررررارۀ

دانشجو معلمان سرفارل هرای درسری عملری و نمرری

متیط زیست ،پرورش افررادی فعرال و آگراه نسربت بره

درزمیاۀ آموزش راهبردهای تدری ،ودتامیمی ،مبانی

مسررامل مترریطزیسررت و ایجرراد حرر ،مسررئولیت برررای

مررددکاری اجتمرراعی ،آشرراایی بررا جارافیررای و ترراریخ

حفاظت و حمایرت از طریرق تعامرل بهترر برا آن اسرت.

عشررایری کشررور ،تسررهیلگری بررا دانررشآمرروزان دارای

بدیهی است که یکی از راههای کیفیرتب شری و تتقرق

نیازمادیهای ویژه به همراه کارگاههای آموزشی کره در

ایررن امررر ،افررزایش نقررش معلررم عشررایر در حفاظررت از

آنها مهار های عشایری و جارافیایی به دانشجو معلمان

متیطزیست است؛ که از طریرق نگررش مثبرت در ایرن

عشایری آموزش داده میشوند؛ طراحری و در نمرر تررار

زمیاه امکانپذیر اسرت ( Nazemi Ardakani, Chaleh,

گرفته شود .همنارین شایسرتگیهرای راک اکتشراف
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آموزشهای ومن و حین
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دمت بهمامرور توانمادسرازی معلمران عشرایر توسرط
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