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Abstract
This study aimed to study systematically and present
a meta-synthesis of researches over the past 20 years
on teacher's pedagogic content knowledge (pck)
competencies. The approach used in this study
included discretional qualitative research synthesis
which was fulfilled through content analysis and
metasynthesis. The researcher reached data
saturation level with 43 studies of all the researches
on the topic as a statistical population. By extracting
the results in terms of semantic units and coding of
competencies, 74 codes were generated in the first
step and organized in 13 categories through the
meta-synthesis method and finally three themes of
competencies were obtained. Themes of
competencies and categories are1- Theme of
prerequisite competencies with five components:
general competencies, communication skills,
interest in teaching profession, professional
development, teacher character. Lessons for
teaching, learners 'knowledge and general
competence. 3- The theme of performance and
evaluation competencies was classified with seven
components:
student
activation,
classroom
management, learners' knowledge, organization of
teaching and learning processes, communication
skills and teaching skills.
Keywords: The professional competencies of a
teacher, teacher subject knowledge, pedagogy,
Pedagogical Content Konwledge(PCK)
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چکیده
این پژوهش با هدف مطالعۀ نظاممند و با استفاده از پژوهشهای
انجامشده توسط محققان داخلی و خارجی در بیست سال گذشته در
مورد صالحیتهای دانش و مهارتهای تربیتی معلم
 روش به کار گرفتهشده در این.) به مرحلۀ اجرا درآمدPedagogie(
 پژوهش150  روش مروری بوده و در این رابطه از بین،تحقیق
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 درونمایۀ صالحیتهای اجرا و ارزشیابی با هفت-3.»عمومی
 شناخت، مدیریت کالس درس،مؤلفۀ «فعالسازی دانشآموزان
 مهارتهای، سازماندهی فرایندهای یاددهی و یادگیری،فراگیران
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مقدمه
تحقق شایستگیهای حرفهای مخاطبان  ،آرمان هر نظام
آموزشی است .در دنیای امروز اکثر سازمانهای آموزشی
به دلیل پاسخگو نبودن برنامۀ درسی سنتی ،به سمت
تدوین برنامۀ درسی شایستگیمحور روی آوردهاند
(خسرو بابادی و همکاران،4،1399،به نقل
از) Ahmadi2018برنامۀ درسی که بتواند این مهم را
تحقق ببخشد نیاز به یک کار حرفهای دارد که به نظر
مصطفی نژاد  ،حسنی ،مصطفی نژاد و شهودی ()1394
به نقل از  )2017( Shawerاین کار حرفهای باید
آموخته و تجربه شود؛ از این رو میتوان گفت معلم
مهمترین عنصر نظام آموزشی در فرایند یاددهی-
یادگیری و معمار اصلی نظام آموزشی است .نقیب
زاده( )1392در همین رابطه با توجه به نظر دیویی
میگوید تربیت ذاتاً یک جریان اجتماعی است؛ از این
رو ،مدرسه باید تا آنجا که ممکن است به جامعۀ بیرون
از مدرسه نزدیک شود و دیواری را که میان مدرسه و
جامعه وجود دارد ،از میان بردارد .فتحی واجارگاه و
اعالئی( )1389ضمن تأکید بر نقش معلم درگذشته،
وظیفۀ امروزی معلم را تبدیل فرد به شهروندی جهانی
میدانند .شهروندی که متعلق به جامعۀ بینالملل در
حال شدن است .نقش حرفهای بودن کار معلم زمانی
برجسته نشان داده میشود (چنانکه پژوهشگرانی چون
بذرافشان مقدم ،بخت و حسین قلی زاده (1392
معتقدند) که برخورداری از یک دانش برای انتقال آن به
دیگران کافی نیست بلکه انتقال درست ،بهموقع و
اثربخش این اطالعات نیاز به ایجاد شرایطی دارد که آن
را موقعیت پداگوژیک )) situation Pedagogiqueیا به
قول هوشیار (« )1327موقعیت مطلوب» مینامند.
سبحانی نژاد و همکاران (  )1400به نقل از ( ,Fleming
 )2014راه رسیدن به تدریس مؤثر را وارد شدن و
پژوهش در قلمرو زیسته میدانند .در همین رابطه
مشایخ ،به نقل ازکلرمون گوتیه ،موریس تاردیف
( )3،1394برای فرایند تدریس دو بخش در نظر
میگیرد :بخش اول مدیریت اطالعات و ساختار دادن به

دانش در قالب متن درسی به وسیلۀ مدرس که
دیداکتیک ) (Didacticنامیده میشود مانند دیداکتیک
ریاضیات و دیداکتیک زبان فرانسه به عنوان زبان
خارجی و بخش دوم :پردازش و تبدیل اطالعات برای
ساختن دانش از طریق تعامالت میان یادگیرندگان،
مدرس ،منابع و بستر ،همراه با سازماندهی موقعیتهای
پداگوژیک به وسیلۀ مدرس که به بخش پداگوژی
( )Pedagogiتعلق دارد .از طرفی ) )Altet ,1997معتقد
است دستیابی به هدف دوم به عنوان تواناییهای
 Pedagogiمهارتهایی است که هر معلم به آن نیاز
مبرم دارد .این مهارتها باید بر اساس تأمین نیازهای
روانی و اجتماعی دانشآموز شکل بگیرد .اینگونه است
که معلم از قالب منبع اطالعات خارج میشود و به
نقشی در تدریس میپردازد که به قول شهپر ،برزگر و
احمدی ( )1395و احدی و سید عامری ( )1392حالت
تسهیلکننده در یادگیری برای دانشآموز پیدا میکند.
معلم برای اجرای این نقش مؤلفههای زیادی را باید
رعایت کند که از قول شعاری نژاد ( )1381برانگیختن
یادگیرندگان و ایجاد فرصتهای یادگیری برای آنان و
ازنظر کیامنش ( )1383برنامۀ درسی جاذب و به اعتقاد
 )2009(koehler&Mishraدرگیر کردن یادگیرندگان
در یادگیری معنادار است .رعایت مؤلفههای ذکرشده و
دیگر مؤلفههایی که یک تدریس اثربخش از سوی معلم
منجر میشود ،نیاز به شایستگیهایی دارد که میتواند
در برنامۀ درسی آموزش معلمان مورد توجه قرار گیرد.
برنامۀ درسی باکیفیت باید بتواند شایستگیهای
مختلفی را در معلمان بپروراند؛ یکی از این شایستگیها،
شایستگی تربیتی ( )Pedagogical competenciesاست
که باید از طریق برنامههای درسی دروس تربیتی
پرورانده شود( .سعدی پور و جهاندیده ،193،1400،به
نقل از  ) 2002Shafer,موسی پور و احمدی()1396
این شایستگیها را به  4دستۀ کسب شایستگی حرفهای
معطوف به دانش موضوعی یا به عبارتی شایستگی
تخصصی رشته )، Content Knowledge(CK
شایستگیهای معطوف به دانش تربیتی Pedagogical
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) ،Conwledge(PKشایستگیهای مربوط به عمل
Pedagogical
Content
تربیتی موضوعی
) Konwledge(PCKو شایستگیهای معطوف به دانش
عمومی ) General Knowledge(GKتقسیم نمودهاند
اهمیت موضوع به حدی است که ملکی( )1388معتقد
است اگر هدفها و محتوای برنامۀ درسی حتی در
مطلوبترین وضع طراحی و تدوین شود ،ثمربخشی
آنها به مجموعه فعالیتهای نظامیافته مدرس و
شاگردان بستگی دارد؛ زیرا طراحی مکتوب بدون التفات
و تالش برای ایجاد و اجرای آن بیفایده است.
الزم است معلمان با مباحث دروس تربیتی به حد
کافی آشنا باشند تا به درستی بتوانند به وظایف
شغلی خود عمل کنند .در این ارتباط & Schacter
 )2004( Thumمعتقدند مبانی تجربی ،ارتباط بین
دانش و مهارت های تخصصی مرتبط با تعلیم و تربیت
معلمان با پیشرفت تحصیلی فراگیران را به خوبی
نشان داده است؛ از این رو پرداختن به مبانی
مهارت های تخصصی از جمله روش های پداگوژیکی
می تواند این ارتباط را مستحکم تر نماید با این وجود،
معروفی ،موسی پور و حسنی ( )1397با یک پژوهش
میدانی در مورد دانشجویان رشتۀ آموزش ابتدایی
دانشگاه فرهنگیان نشان داده اند که فعالیت های
یاددهی-یادگیری و آنچه در کال س درس رخ می دهد،
حلقۀ اتصالی میان برنامۀ درسی تدوین شده و برنامۀ
درسی اجراشده است که بر آن ها تأثیر دارد .فرهنگ و
نگرش استادان و مدیران ،عادات مربوط به نحوۀ
تدریس آن ها ،امکانات و تجهیزات ،نگرش دانشجویان
به آن برنامه و همچنین آیین نامه ها و نظام حاکم بر
فر ایند ارزشیابی تحصیلی از عمده ترین عوامل
مطابقت نداشتن برنامۀ درسی قصد شده با برنامۀ
درسی اجراشده محسوب می شوند.
مفهوم ارتقای مهارتهای حرفهای معلمان که از
اواسط قرن بیستم در نظامهای آموزشی پدیدار شده
است ،صاحبنظران امر تعلیم و تربیت نظریات مختلفی
را بیان کردهاند که ازجمله به مؤلفههای روشهای

تدریس و ارزشیابی از قول Van Dijk & Darling

( )2005نیز نقش مهارتهای حرفهای معلم را برای
تغییر در نظام آموزشی بسیار ضروری دانسته و در این
رابطه به مؤلفههای روشهای جدید تدریس ،فناوری
آموزشی و ارزشیابی پرداختهاند« .یک معلم یا مربی
ممکن است به دانش فنی حرفهای خود یعنی دروسی
که تدریس میکند تسلط کافی داشته باشد؛ اما
ازآنجاییکه این دانش در یک بافت ارتباطی متجلی
میشود ،ناتوانی وی در برقراری ارتباط مؤثر با
فراگیرانش موجب میشود شایستگی و تواناییهای وی
در شغلش به طور کامل محقق نشود( .حاجیزاده،
،نادری و شریعتمداری ،77،1389،به نقل از Meerah
& »)2010(Suryawatiارتباط بین آنچه معلم یاد
گرفته است و آنچه دانشآموز از خود نشان میدهد
چنانکه
است
روشنشده
کامالً
امروزه
 )2008)Gur,Gulbirاظهار میدارد حس قوی کارایی
تدریس به رفتارهای خود معلمان در کالس درس
مربوط است که به نوبۀ خود پیشرفت دانشآموزان
افزایش مییابد .با توجه به یافتههای مطالعۀ بینالمللی
پیشرفت سواد خواندن  PIRLS 2001در ایران
کریمی( )1387در تحلیل نتایج به لزوم تجدیدنظر در
فرایند یاددهی ،یادگیری ،روشهای تدریس و
صالحیتهای حرفهای معلمان اشاره میکند .از آنچه
گذشت و با مرور برخی از تحقیقات انجامشده ،به
روشنی میتوان دریافت که معلمان از مهارتهای
حرفهای الزم برخوردار نیستند .در این زمینه ،کاستیها
و نارساییهای جدی وجود دارد که در ناکارآمدی آنها
و عملکرد تحصیلی دانشآموزان نقش تعیینکنندهای
ایفا میکند .شهپر ،برزگر و احمدی ( )1395به نقل از
 )2001(،Moran & Hoyکارآمدی معلم را به احساس
اثربخشی آنان برای راهبردهای آموزش مرتبط میدانند
و معتقدند احساس اثربخشی معلمان برای مدیریت
کالس میتواند محیط کالس درس را منظم و
سازمانیافته وغیرمخرب حفظ کند .احساس اثربخشی
معلمان برای درگیرکردن دانشآموزان در فرایند
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یادگیری میتواند به دانشآموزان کمک کند تا برای
یادگیری درگیر و باانگیزه بشوند و باقی بمانند .
با توجه به مطالب مطرحشده ،یافتن مؤلفههای
کلیدی مهارتهای مورد نیاز معلمی که با شرایط
امروزی مطابقت داشته باشد ضروری به نظر میرسد.
مؤلفههای مورد نظر بر اساس آخرین یافتههای پژوهشی
در شرایط موجود آموزش و پرورش است .بازنگری در
روشهای معمول آموزش و مهارتهای مورد نیاز معلم
برای شرایط فعلی با توجه پیشرفتهای روزافزون
فناوری و در نهایت ایجاد الگوی جدیدی که بتواند
نیازهای امروزی آموزش و پرورش را تأمین نماید از
اهداف این مطالعه است .به عبارت روشنتر نگارنده در
این پژوهش به دنبال شایستگیهای خاصی در بین
معلمان است که وی را به عنوان یک معلم مؤثر در
عرصۀ تعلیم و تربیت بازنمایی سازد.
در مورد شایستگیهای معلمی تحقیقات بسیار
زیادی تاکنون صورت پذیرفته است و همۀ آنها در یک
چیز اتفاق نظر دارند و آن اینکه دانش تخصصی یک
معلم برای تحقق اهداف آموزشی و تربیتی کالس درس
کافی نیست بلکه مهارتهای خاصی باید باشد تا معلم
بتواند اهداف برنامۀ درسی را به درستی تحقق ببخشد و
آن مهارتهای پداگوژیک در معلم است در عین حال
هریک از نظریهپردازان و پژوهشگران از دیدگاه خود به
طور پراکنده ابعاد مختلف رفتار پداگوژیک مورد نیاز
معلم اشاره داشتهاند .با این وجود مسألۀ اصلی این است

کلیۀ ابعاد مرتبط با توانمندیهای پداگوژیک معلم در
یک مدل و در یک مجموعه به طور منسجم وجود ندارد
و پژوهشگران درصدد ایجاد مدل موردنظرند  .به این
ترتیب پژوهشگران درصدد پاسخگویی به دو سؤالند:
نخست اینکه نتایج تحقیقات ،چه دانشها و مهارتهایی
را برای معلمان مطرح میکند؟ سؤال دوم اینکه رابطه
بین مؤلفههای بهدستآمده از دانشها و مهارتهای
معلم مطلوب چگونه است؟
روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ
روششناسی کیفی از نوع مروری است.در این روش
کلیۀ تحقیقات انجامشده در مورد صالحیتهای
پداگوژی معلم مورد بررسی قرار گرفت.
حوزۀ موردمطالعه شامل کلیۀ تحقیقات انجامشده در
حوزۀ صالحیتهای پداگوژیک معلمان انجامشده طی
بیست سال در فاصلۀ سالهای  1378تا سال 1398
است .برای اجرایی کردن روش فوق 150 ،مقاله و کتاب
در حوزۀ صالحیتهای پداگوژیک معلمان مورد بررسی
و مطالعه قرار گرفت که از میان آنها  42پژوهش
محقق را به اشباع دادهای رساند .همچنین پایگاههای
دادهایGoogle scholar , Science Direct , ERIC
از سال  2014تاکنون مورد جستجو قرار گرفت .روش
نمونهگیری هدفمند بوده و نمونهها تا حد اشباع دادهها
انتخاب شدند..

جدول شمارة  :1عنوان ،نویسنده و خالصۀ نتایج تحقیقات مورد مطالعه در پژوهش گروه نمونه
ردیف

نام نویسنده و تاریخ

عنوان پژوهش

1

)2002( Van & van

توسعه  pckپیش از خدمت
معلمان

2

&Walshaw
)2008( Anthony

نقش معلم در گفتمان کالس

3

)2010( Atay & Kurt

توسعه
آموزشی

دانش

محتوای

ردیف
22

23
24

نام نویسنده و تاریخ

عنوان پژوهش

)2009( Sak& Saka

دانشجویان
نظرات
تربیتمعلم در مورد تأثیر
تمرین کارورزی در مدرسه بر
رشد حرفهای آنها

)2007( Stronge

کیفیت معلمان مؤثر

ChanLin
()2008

&

Hong

تفاوت بین تواناییهای
دانشجویان تربیتمعلم و
محتویات موردنیاز در
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ردیف

نام نویسنده و تاریخ

عنوان پژوهش

ردیف

نام نویسنده و تاریخ

عنوان پژوهش
ضمن

نگاهی فراتر از رفتارهای
کالسی معلمان :دانش
پداگوژیکی

4

)2008( Gatbonton

5

)2017( Shawer

6

باقری مجد و همکاران
()1393

7

صمدی و مزیدی ()1384

بررسی امکان نزدیک سازی
یافتههای مکتب تجربهگرایی

8

Goodboy & Bolkan
()2011

استفاده از رهبری کاریزماتیک
بهعنوان عامل بازدارنده در
مقاومت
استراتژیهای
دانشجویی

9

دانشپژوه ،فرزاد ()1385

ارزشیابی مهارتهای حرفهای
معلمان دوره ابتدایی

10

کیامنش ()1383

11

Ellerman & Hanna
()2001

توسعه برنامۀ درسی معلم در
سطح کالس
بررسی و طراحی الگوی
آمادگی پداگوژیکی در نظام
آموزش عالی مجازی

25
)2010( Billett

26
27

)2014( Huang & Lin
خانقاهی،
()1391

حسین

زاده

28

نژاد،

ذکاوتی

12

مالیی
()1384

13

.Koehler & Mishra
(.)2009

14

موسی پور ()1396

15

شهپرو برزگر و احمدی
()1395

16

Gur,Gulbir. (2008).

آموزش همهجانبه و مشارکتی
در دوره ابتدایی .دستاوردها و
چشماندازها
یادگیری فعال و کمک به
توسعه
مطالعه تطبیقی نظام برنامۀ
درسی تربیتمعلم کشورهای
انگلستان ،فرانسه ،ژاپن ،مالزی
و ایران
دانش محتوای آموزشی و
تربیتی چیست؟ موضوعات
معاصر در فناوری و آموزش
معلمان
طراحی الگویی برای ارزشیابی
برنامۀ درسی و بهکارگیری آن
در ارزشیابی
مقایسهی مهارتهای ارتباطی
و احساس اثربخشی معلمان
مدارس کمتوان ذهنی و عادی
رابطه بین هوش هیجانی و
ارتباطی
مهارتهای

Suryawati & Meerah
()2010

خدمت

تدریس
معلمان
خطرات ناشی از درک
نادرست تمایز یادگیری
آموزش
و
مادامالعمر
مادامالعمر
تأثیر کاریزمای معلمان بر
یادگیری درس ریاضی
تدوین و اعتبار یابی مدل
تدریس اثربخش برای
استادان دانشگاه تبریز
RANGKA
اثربخشی
آموزش و یادگیری متنی در
بر مهارتهای حل مسأله
دانشآموزان و نگرشهای
علمی آنان

29
)2013( Zulfija

30
)2013( Cabane
31
)2013(Singh
32

)2008( Huntly

صالحیت حرفهای معلمان در
آموزش فراگیر
اسطوره کاریزما ،چگونه کسی
میتواند شخصیتی جذاب
داشته باشد
نظر معلمان پزشکی در مورد
خصوصیات یک معلم
تأثیرگذار.
نظرات معلمان تازهکار در
مورد صالحیت

33
Marzano & Marzano
()2003

روشهای کلیدی مدیریت
کالس

34
)2006( Bono & Ilies

35
خندقی و سیفی)1392( ،
36

37

Goodboy & Bolkan
()2011
بهنام فر ()1392

کاریزما ،احساسات مثبت و
سرایت خلقی
توانمندیها و مهارتهای
مؤثر و موردنیاز برای تدریس
در دانشگاه
ساختار ارتباط کاریزماتیک:
شاخصها و اثرات آموزش
کاریزماتیک
فن بیان در تدریس؛ عنصر
فراموششده
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ردیف

نام نویسنده و تاریخ

Ozkan

&

17

Yarali
()2014

18

احدی و سید عامری
()1392

19

Hashim
()2015

20

کریمی ()1387

21

Gillette
()2006

&Ngang

&

Grant

عنوان پژوهش
کاندیداهای معلمی
بررسی رابطه مهارتهای
میزان
و
ارتباطی
کاندیداهای
خودکارآمدی
معلم تربیتبدنی
معیارهای حرفهای معلمان
تربیتبدنی (مطالعۀ موردی
شهر ارومیه)،
ادغام مهارتهای نرم در
آموزش حرفهای :دیدگاه
معلمان تازهکار
مطالعۀ صالحیتهای حرفهای
معلمان دوره ابتدایی
گفتوگویی با مربیان معلمان
دربارۀ آمادهسازی مؤثر
معلمان

جدول شمارۀ یک نتیجۀ نمونهگیری از تحقیقات
پیرامون موضوع است که میتوان از نتایج آن به واحدهای
معنایی دست یافت و نیز از تازگی و تنوع بیشتری
برخوردارند .تحقیقات انجامشده عمدتاً در بیست سال
گذشته به طور مستقیم به موضوع صالحیتهای حرفهای
معلم پرداختند که از بین آنها  27پژوهش خارج از کشور و
بقیه از پژوهشگران داخلی استفاده شده است.

ردیف

نام نویسنده و تاریخ

38
صالحی و همکاران ()1398

39
)2015( Garritz
40
ترابی ()1387
41

)2013( Higgs& Gates

عنوان پژوهش

و
محوری
پژوهش
حرفهای
صالحیتهای
معلمان علوم تجربی
دانش محتوای آموزشی به
زبان ساده
بین
رابطهی
بررسی
مهارتهای ارتباطی مدیران
و کارایی آنها
تحقق آموزش عملی مبتنی
بر تمرین

42
آل حسینی ()1393

تدریس بهعنوان رشته عملی

معلمان مطرح می کند؟ وسؤال دوم اینکه رابطه بین
مؤلفه های بهدست آمده از دانش ها و مهارت های معلم
مطلوب چگونه است؟ نتایج به دست آمده در مورد
سؤال اول ،داده های استخراج شده از منابع در جدول
شمارۀ دو مورد تحلیل قرارگرفته است که بیانگر
دستیابی به  74کد است که با توجه به برخی
ویژگی های مشترک در  13مؤلفه به شرح جدول زیر
دسته بندی شده اند.

يافتههای پژوهش

پژوهش در پاسخ به دو سؤال است :نخست اینکه
نتایج تحقیقات ،چه دانش ها و مهارت هایی را برای
جدول شماره  :2کدها و مقولههای استخراجشده از تحقیقات نمونه
منابع

ردیف
1
2
3

صالحی و همکاران ()1398
)2017( Shawer
)2008( Huntly

4

موسی پور ()1397

5

)2002( Van & van

6

آل حسینی ()1393

کدها

مقولهها

احاطه داشتن بر محتوای موضوع تدریس
تفسیر مناسب برنامۀ درسی
درک موضوع درسی
درک مشکالت محتوای آموزشی
درک واقعی موضوعات یادگیری و به کار گیری آن
در موقعیت جدید.
انطباق محتوی با عالیق و تواناییهای مختلف
فراگیران
برنامهساز برنامۀ درسی
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ردیف

کدها

منابع

7

)2011( Goodboy & Bolkan

8

)2008( Gatbonton

9

)2010( Atay & Kurt

10

)2010( Atay & Kurt

11

)2017( Shawer

12

)2008( Walshaw& Anthony

13
14
15
16

مالیی نژاد و همکاران)1384( ،
)2006( Grant & Gillette
دانشپژوه ،فرزاد ()1385
.)2009( .Koehler & Mishra
شهپرو همکاران (Ozkan & Yarali )1395
یادگیرنده محوری
( )2014صمدی و مزیدی ()1384

17

18

توجه به برنامۀ درسی پنهان

تسلط بر دانش بازنمایی موضوعات درسی

آمادهسازی موضوع
درسی برای تدریس

استفاده از منابع متعدد برای تدریس
استفاده از منابع مختلف یادگیری
ایجادکنندۀ شرایط مطلوب یادگیری از طریق تجربه
وادار کردن دانشآموزان به فعالیت خالقانه

شهپرو همکاران ()1395

بر عهده گرفتن نقش راهنما در تدریس

19
20
21
22

)2008( Hong & ChanLin
بهنام فر)1392( ،
)2003( Hantliy
کریمی ()1387

23

بهنام فر)2013( zigaten )1392( ،

دارا بودن دانش و مهارتهای مدیریتی

24
25
26
27
28
29

)2003( Marzano & Marzano
ترابی)1387( ،
)2015( Ngang& Hashim
)2008( Walshaw& Anthony
احدی و همکاران ()1392
)2015( Ngang& Hashim

توانایی استفاده از ابزار و وسایل کمکآموزشی
توانایی آمادهسازی محیط یادگیری
آگاهی از فرایند رشد دانشآموزان
فهم مشکالت یادگیری دانشآموزان
بکار گیری روشهای مختلف تدریس
بهروز بودن اطالعات یادگیری

30

کریمی ()1387

آگاهی از روشهای تدریس و یادگیری

31
32
33

کریمی ()1387

مهارت طراحی برنامۀ درسی
احاطه بر فنآوری اطالعات و ارتباطات در تدریس
تسهیل فرایند یادگیری بهصورت غیرمستقیم

35

تطبیق
فراگیران

برنامۀ

با

ارائه و تدوین موضوعات درسی بهصورت قابلفهم به
دانشآموزان
تفسیر موضوعات درسی
به کار بردن روشی برای قابل تدریس کردن
موضوعات درسی
استفادۀ مهارت نرمافزاری

یاریدهنده و همدرس با دانشآموز
همفکری با دانشآموزان در درک مفاهیم درسی
داشتن انتظارات بسیار از دانشآموزان
مهارت ادارۀ کالس درس

34

مقولهها

)2008( Hong & ChanLin
)2014( Ozkan & Yarali
شهپرو همکاران ( )1395احدی و همکاران
تسهیلکنندۀ فرایند یادگیری
()1392
عالقهمندی به شغل معلمی
)2006( Bono & Ilies

فعالسازی
دانشآموزان
کالس

مدیریت
درس

در

کالس

شناخت فراگیران

سازماندهی
فرایندهای یاددهی و
یادگیری
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ردیف

کدها

منابع

36

)2006( Bono & Ilies

عالقه داشتن به کودکان

37

کیامنش ()1383
)2008( Huntly )2013( Singh
)2013( Cabane
آل حسینی ()1393
آل حسینی ()1393
آل حسینی ()1393
)2001( Ellerman & Hanna
)2015( Ngang& Hashim
)2011( Goodboy & Bolkan
)2014( Huang & Lin
)2006( Bono & Ilies
)2011( Baleet)2007( Stronge
)2011( Goodboy & Bolkan

تدریس بهعنوان فرایندی با لذت و کامیابی

49

)2003( Hantliy

50
51
52
53
54
55

)2012( kabane
صمدی و مزیدی ()1384
بهنام فر)1392( ،
)2013( Higgs& Gates
)2014( Huang & Lin
)2011( Goodboy & Bolkan

56

خانقاهی ،حسین زاده ()1391

57

)2006( Bono & Ilies
خندقی و همکاران ( )1392صالحی و
دارا بودن مهارتهای ارتباطی
همکاران ()1398
مهارت در گوش دادن
خانقاهی ،حسین زاده ()1391
توانایی بیان احساسات خود
)2011( Goodboy & Bolkan
توانایی بهکارگیری دانش ،مهارت و نگرش در رفع
باقری مجد و همکاران ()1393
نیازهای تدریس
توانایی انتقال مطالب
)2011( Goodboy & Bolkan
مهارت در تدریس
)2013(Singh
بهکارگیری خالقیت در تدریس
)2010( Billett

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

58
59
60
61
62
63
64

مقولهها
عالقهمندی به حرفه
معلمی

استمرار یادگیری در زندگی
دانایی
توسعه حرفهای
متفکر بودن
پژوهشگری
روزآمد کردن دانش
بهروز بودن اطالعات یادگیری
سرزنده بودن
جذب کردن دانشآموز
شوخطبع بودن
دارا بودن احساس اثربخشی (خودپنداری مثبت)
موردپذیرش و تأیید دیگران بودن
پرهیز از پیشداوری و سوگیری در برخورد با
دانشآموزان
اخالق حرفهای
منش معلمی
انعطافپذیری در تدریس
انعطافپذیری در رفتار
هویت بخشی به فراگیران
محبوب و موردقبول دانشآموز بودن
توانایی در تعامالت اجتماعی
حساس بودن نسبت به بازخوردهای کالمی و
مهارتهای ارتباطی
غیرکالمی حین تدریس
شنونده خوب بودن

65

مالیی نژاد و همکاران)1384( ،

نوآوری در تدریس

66
67
68

احدی و همکاران ()1392
)2010( Suryawati & Meerah
ترابی)1387( ،

به کار گیری روشهای مختلف تدریس
دارا بودن تفکر واگرا و به کار گیری آن در تدریس
مهارتهای زبان در تدریس

مهارتهای تدریس
مطلوب
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ردیف

منابع
ترابی)1387( ،

کدها

69
70
71

)2010( Suryawati & Meerah
)2009( Sak& Saka

مهارتهای هنر در تدریس
احاطه بر مهارتها و توانمندیهای خود در تدریس
دارا بودن سواد اطالعاتی

72

)2015( Garritz

مهارت در مشاهده دقیق و علمی

73

)2012( kabane

مهارت کارآفرینی

74

)2010( Suryawati & Meerah

خودشناسی

در جدول شماره  2بر پایۀ تحقیقات انجامشده 74
کد بهعنوان کدهای معنایی استخراج شدند که همگی
به صالحیتهای حرفهای معلمان مرتبطند .برخی از این
کدها مانند مهارتهای ارتباطی مورد تأکید چندین
پژوهشگر بودهاند .همانگونه که در جدول شمارۀ 2

مقولهها

صالحیتهای
عمومی

آمده است کدهای معنایی  74گانه بر اساس وجوه
معنایی مشترک در  13مقوله دستهبندی گردیدند که
شرایط احراز معلم واجد صالحیت حرفهای است.
نمودار شمارۀ  ،1الگوی صالحیتهای حرفهای معلم

نمودار شمارة  1استخراج درونمایهها از مقوالت در یک فرایند فراترکیب است .برای پاسخگویي به سؤال دوم تحقیق ،محقق
به دنبال یافتن الگویي برای به دست آوردن وجوه ارتباطي بین مؤلفههای  13گانه بوده که نتایج بهدستآمده در نمودار باال
مالحظه ميشود .آنچه از الگوی فوق به دست ميآید این است که ارتباط صالحیتهای دانشي و مهارتي معلمان یک ارتباط
خطي نیست بلکه به شکل دایرهای الزم و ملزوم یکدیگرند.
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بحث و نتیجهگیری
نخستین سؤال تحقیق این است که نتایج تحقیقات ،چه
دانشها و مهارتهایی را برای معلمان مطرح میکند؟
نتایج بهدستآمده در سؤال نخست تحقیق یافتن سه
درونمایه به عنوان ابعاد اصلی صالحیت معلمی
بهدستآمده که در ادامه به بحث و بررسی نتایج با
محوریت درونمایهها پرداخته میشود:
الف) صالحیتهای پیشنیاز :شامل آن دسته از
ویژگیهایی است یک معلم قبل از شروع تدریس باید
دارا باشد .نتیجۀ بهدستآمده از سنتزپژوهی در
صالحیتهای پیشنیاز معلم  5صالحیت را در
برمیگیرد که شامل صالحیتهای عمومی ،مهارتهای
ارتباطی ،عالقهمندی به حرفۀ معلمی ،توسعۀ حرفهای و
منش معلمی است .پنج مقولۀ ذکرشده هر سه حیطۀ
دانش ،نگرش و مهارت را در بر می گیرد .در عالقهمندی
به حرفۀ معلمی دامنهای بیش از حد یک نگرش به
شغل دیده میشود از دوست داشتن کودکان از قول
 (2006) Bono & Iliesگرفته تا لذت بردن از تدریس
از نظر کیامنش ( )1383را در بر میگیرد .مهارتی که
در تعداد زیادی از پژوهشهای مورد بررسی بر آن تأکید
شده است ابعادی مانند مهارت خوب شنیدن بر اساس
پژوهش (خانقاهی )1391،و توانایی بیان احساسات
شخصی طبق یافتههای (2011) Goodboy & Bolkan
را در بر میگیرد .این هر دو مقوله در کنار مقولۀ منش
معلمی ،یک معلم را از صاحبان دیگر مشاغل متمایز
میسازد .یک شخص دارای منش معلمی در درجۀ
نخست باید خود را بپذیرد و به نظر(2007) Strongeو
 )2010( Billettخود پندارۀ مثبت داشته باشد تا بتواند
با انعطافپذیری در رفتار و تدریس طبق نظر
صمدی()1384و بهنام فر( )1392با عنوان سرزندگی که
مورد تأکید  (2011) Goodboy & Bolkanاست و نیز
شوخطبعی که طبق پژوهش (2006) Bono & Ilies
بهدستآمده به عنوان یک شخصیت کاریزما ،محبوب و
مورد تأیید دانشآموزان  )2014( Huang & Linقرار
گیرد .در آن صورت است که معلم میتواند طبق

پژوهش Huntly)2013(Singh

(Cabane ،)2008

( )2013دانش موضوعی که بر اساس یافتههای علمی و
پژوهشی بهطور مستمر در زندگی روزمره کسب
مینماید در کالس درس پیاده نموده وبه عنوان یک
عنصر یادگیرنده در تمام طول زندگی خود عمل نماید.
در این صورت است که با مشاهدۀ دقیق و علمی بر
اساس آنچه  )2015( Garritzتحقیق نموده است به
سواد اطالعاتی طبق نظر )2009( Sakaدست مییابد
که در مجموع صالحیت عمومی وی را در بر می گیرد.
معلمی که صالحیت عمومی تدریس داشته باشد،
میداند که چه قابلیتهایی دارد؛ بنابراین بر اساس
 ) 2010( Suryawatiبه خودشناسی
پژوهش
دستیافته ،روشی را در تدریس در پیش میگیرد که به
تحقق یکی از اهداف مهم برنامۀ درسی ازنظر Cabane
()2013؛ یعنی مهارت کارآفرینی در دانشآموزان منجر
شود .این مقوله از صالحیت پیشنیاز یعنی صالحیت
عمومی به همین دلیل با صالحیت دیگر درونمایه یعنی
صالحیت برنامهریزی وجه مشترک پیدا میکند.
ب)صالحیتهای برنامۀریزی :این درونمایه شامل 7
مؤلفۀ درک موضوع درسی ،تطبیق برنامه با فراگیران
،آمادهسازی موضوع درسی برای تدریس ،شناخت فراگیر
و صالحیتهای عمومی است  .آگاهی معلمان از
برنامههای درسی به آنان کمک میکند تا آموزش
اثربخشتری داشته باشند .این آگاهی تنها دربردارندۀ
دانش مربوط به موضوع درسی نیست ،بلکه شناخت
عناصر یک برنامۀ درسی و چگونگی ارتباط بین آنها را
نیز شامل میشود؛ موضوعی که نوریان( )1393در
پژوهش خود به آن اشاره دارد و تأییدکننده یافتۀ
پژوهش در این زمینه است  .در صالحیت عمومی
آگاهی معلم از اهداف برنامۀ درسی موجب احاطه
داشتن بر محتوای موضوع تدریس میشود که
صالحی( )1398در پژوهش خود بر آن تأکید میورزد و
به قول  )2017(Shawerبه تفسیر مناسب برنامۀ درسی
و درنهایت موجب درک موضوع درسی از جانب معلم
شده و در نهایت در معلم مهارتی ایجاد میکند که به
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برنامهریزی برای ایجاد مهارت کارآفرینی به عنوان
صالحیت عمومی دست زند .این یافته با پژوهش
)2013(Cabaneدر این رابطه همخوانی دارد همچنین
معلم با آگاهی از فرایند رشد دانشآموزان خود طبق
آنچه  (2015 ) Ngang& Hashimدر تحقیقات خود به
آن رسیده و فهم مشکالت یادگیری دانشآموزان بر
اساس نظر )2008( Walshaw& Anthonyبه شناخت
دقیقی از دانشآموزان خود دست مییابد که با این
یافته مطابقت دارد سپس با انطباق محتوی درسی با
عالیق و تواناییهای مختلف فراگیران بر اساس آنچه
 )2002( Van & vanبر آن تأکید نموده است بهعنوان
یک برنامهساز برنامۀ درسی که اصطالح مورد استفاده
آل حسینی( )1393در این زمینه است سعی میکند
محتوای درسی را بومیسازی نموده و برنامۀ درسی خود
را به صورتی ارائه دهد که برای دانشآموزان خود
قابلفهم باشد؛ مؤلفهای که از سوی (Gatbonton
 )2008بارها مورد تأکید قرارگرفته است .ضرورت چنین
صالحیتی مستلزم استفاده از منابع مختلف یادگیری
توسط معلم است که در پژوهش Grant & Gillette
( )2006مورد تأیید قرارگرفته است و با پژوهش حاضر
همخوانی دارد .وی با تسلط بر دانش بازنمایی موضوعات
درسی که اصطالح به کار گرفتهشده در پژوهش
 )2008) Walshaw& Anthonyاست و بهکارگیری
توانایی خود در استفاده از نرمافزار که مورد تأکید
 (2017) Shawerقرار دارد موضوعات درسی را قابل
تدریس ساخته و نظر  (2010) Atay & Kurtرا تأمین
مینماید .این هماهنگی مؤلفههای ذکرشده در معلم
صالحیتی را در وی به وجود میآورد که نهتنها اجرای
برنامۀ درسی را بر عهده میگیرد بلکه خود به عنوان
یک صاحبنظر در برنامۀ درسی به هماهنگ ساختن
کلیۀ عوامل مؤثر در برنامۀ درسی قصد شده با وجود
امکانات بومی در اختیار دست میزند .
ج) صالحیتهای اجرا و ارزشیابی :در این درونمایه
 6مقولۀ مهم شناساییشده است که شامل شناخت
فراگیر ،مهارتهای ارتباطی ،مدیریت کالس درس،

فعالسازی دانشآموز در کالس درس ،سازماندهی
فرایند یاددهی –یادگیری و مهارتهای تدریس مطلوب
در مقولۀ فعالسازی دانشآموزان در کالس درس،
محوریت احراز این صالحیت پرهیز متکلم وحده بودن و
معلممحور بودن تدریس است .در مقابل
یادگیرندهمحوری که نتیجۀ پژوهش شهپر و همکاران
( )1395و )2014( Ozkan & Yaraliو صمدی()1384
بوده ،با نتیجۀ بهدستآمده در این پژوهش همخوانی
دارد .برای تحقق این هدف شهپرو همکاران()1395
اعتقاد دارند که معلم باید صرفاً نقش راهنما در تدریس
را بر عهده داشته باشد .وی با مشارکتبخشی به
دانشآموز به عنوان محور برنامۀ درسی ،سعی میکند از
نظر بهنام فر(  )1392با دانشآموزان در درک مفاهیم
درسی همفکری نموده و ارتباطش با دانشآموز به قول
 )2008( Hong & ChanLinدر حد یاریدهنده و
همدرس باشد .در چنین شرایطی میتوان سطح انتظار
از دانشآموز را باال برد و آنچه در پژوهش Huntly
( )2008بوده تحقق پیدا کند .در چنین شرایطی است
Koehler & Mishra
طبق پژوهش
که
()2009دانشآموز به فعالیتهای خالقانه وادار میشود
و حلقۀ مفقودهای که نظام آموزشی ما از آن رنج میبرد
پیدا میشود  .طبق یافتۀ پژوهشی دانشپژوه()1385
آن یادگیری را میتوان ماندگار و عمیق دانست که
دانشآموز در آن وادار به کسب تجربه شود زیرا آنچه به
حافظه سپرده شود بسیار سطحیتر از آن چیزی است
که تجربه میشود .همۀ این فعالیتها در بستری از
محیط یادگیری صورت میگیرد که به قول
ترابی( )1387معلم آنها را قبالً آماده کرده باشد در
کالسی که معلم بتواند به درستی آن را اداره کند در
این راستا عالوه بر تجربه ،معلم باید به دانش و
مهارتهای مدیریتی که طبق پژوهشهای بهنام
فر(، )2013( Zulfija)1392خندقی( )1392بر آن
تأکید شده است مجهز باشد .در همین رابطه& Ngang
 )2015( Hashimمعتقدند از استلزامات مهارتهای
مدیریتی ،تسلط بر دانش وسیع دربارۀ یادگیری و بهروز
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بودن آن توسط معلم است .همچنین پژوهش
کریمی()1387نشان میدهد که معلم با مهارتی که در
طراحی آموزشی کسب نموده و در اختیار داشتن دانش
روز در حوزۀ روشهای تدریس و یادگیری،
متناسبترین روش با شرایط کالس خود را انتخاب
نموده و اجرا مینماید .این یافته با نتایج بهدستآمده در
پژوهش حاضر مطابقت دارد .احاطۀ معلم بر روشهای
تدریس و طراحی آموزشی شرایط قابلانعطافی را در
فرایند آموزش ایجاد میکند ،بهطوریکه احدی و
همکاران( )1392اذعان میدارند که ممکن است در یک
برنامۀ آموزشی ،معلم روشهای مختلفی از تدریس را
انتخاب و اجرا کند .همین پژوهشگران و شهپر ()1395
تأکید میکنند معلم باصالحیت میداند که نقش وی در
کالس درس ،یاددهندگی نیست بلکه تسهیلکنندۀ
فرایند یادگیری است این آموزش به قول & Ozkan
 )2014(Yaraliحتی به صورت غیرمستقیم میتواند
ارائه شود؛ زیرا هرچه محتوا به صورت غیرمستقیمتر
آموخته شود ،فراگیر اشتیاق بیشتری برای کشف موارد
جدیدتر نشان میدهد .در این رابطه استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات در تدریس که توسط Hong
( )2008پیشنهادشده به تحقق این هدف کمک شایانی
مینماید.
در دومین سؤال تحقیق محقق به دنبال پاسخ این
سؤال است که رابطه بین مؤلفههای بهدستآمده از
دانشها و مهارتهای معلم مطلوب چگونه است؟ ارتباط
بین درونمایههای صالحیت معلمان یک ارتباط متقابل
درهمتنیده است و نه ارتباط خطی و موازی .موضوعی
که با پژوهش اسدیان ()1396نیز مطابقت دارد .نگارنده
بر این باور است کسی معلم به دنیا نمیآید .بلکه
بسیاری از صالحیتها در جریان عمل معلمی احراز
میشود؛ چنانچه صدری ( )1396دربارۀ عالقهمند شدن
معلم در طول عمر اشاره نمودهاند .شناخت فراگیر از
طرفی الزمه برنامهریزی و متناسبسازی برنامۀ درسی
است؛ موضوعی که کلیۀ پژوهشگران بر آن تأکیددارند.
مهارتهای ارتباطی از سوی معلم به عنوان یافتۀ این

پژوهش تأییدکنندۀ نظر پژوهشگرانی مانند &Ngang
 )2015(Hashimو Anthony

&Walshaw

()2013است و موجب افزایش انگیزۀ تحصیلی در
دانشآموزان میشود .در صورت وقوع این اتفاق مهم در
کالس درس مسیر اجرایی معلم در ادارۀ کالس درس و
ارزشیابی از دانشآموزان هموار خواهد شد .معلم با احراز
صالحیت در سه درونمایۀ بهدستآمده در مدل این
پژوهش ،خواهد توانست اهداف برنامۀ درسی را بهطور
کامل تحقق ببخشد زیرا این مدل دربرگیرندۀ همۀ ابعاد
مورد نیاز یک معلم در ادارۀ مطلوب کالس درس است و
یافتههای پژوهشگران دیگر نیز مؤلفههای تدوینشده
برای هر درونمایه را تأیید نموده است؛ بنابراین برای
تحقق عملی نتایج بهدستآمده در این پژوهش
پیشنهادهای زیر به دستگاههای اجرایی مرتبط و نیز
پژوهشگران ارائه میشود :
 –1دانشگاه فرهنگیان برنامۀ درسی خود را در بخش
دانش تربیتی موضوعی Pedagogical Content
) Konwledge(PCKمورد توجه قرار دهد و
صالحیتهای پیشنیاز ،برنامهریزی و اجرا و ارزشیابی را
بهطور جداگانه در سرفصلهای برنامۀ درسی لحاظ
نماید و تعیین نماید که هریک از مقولههای ذکرشدۀ
مدل ،در کدام درس و سرفصل برنامۀ درسی دانشگاه
مورد توجه قرار گرفته است.
 -2وزارت آموزشوپرورش در برنامۀ جذب و گزینش
معلم از بین داوطلبان این شغل ،از مدل ارائهشده در این
پژوهش بهعنوان الگوی صالحیتهای معلمی استفاده
نموده و روشهایی را برای شناسایی داوطلبان دارای
استعداد در مقولههای ذکرشده اجرا نماید .همچنین
میتواند با استفاده از صالحیتهای ذکرشده در قالب
کدها و مقولههای مدل این پژوهش ،در ارزیابی
معلمهای مشغول به کار تجدیدنظر نموده و نظام
ارزیابی جامعی بر اساس این صالحیتها تدوین نموده و
در برنامۀ رتبهبندی معلمان مورد استفاده قرار دهد.
 -3پژوهشگران بر اساس مدل ارائهشده در این
تحقیق به طراحی ،ساخت و نرمیابی ابزارهای الزم برای
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