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  سی معلمان در مطالعات برنامه دريا هاي حرفه مل بر صالحیتأت

  

 *زهره عباباف

  **مقصود فراستخواه

  ***داهللا مهرعلیزادهی

  ****کورش فتحی واجارگاه

  چکیده

اي معلمان در مطالعات برنامه درسی متناسب با  هاي حرفه مل بر صالحیتأهدف از این مقاله، ت

اگر نهاد آموزش و . برخی تحوالت اجتماعی، فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح جهان است

 الزم ،هاي درسی قصد شده، تدریس شده و تجربه شده است به دنبال کاهش فاصله بین برنامهپرورش

هاي موجود و در واقعیت. هاي درسی پنهان و مغفول نظام آموزشی خود توجه نمایداست به برنامه

ول و هاي درسی پنهان و مغفمل برنامهأحال ظهور اجتماعی و تحوالت در دنیاي مجازي از ابعاد قابل ت

از آن جایی که معلمان عنصر کلیدي موفقیت . شده خواهند بود اثرگذار بر سه برنامه درسی یاد

هاي متناسب با این هاي درسی قصد شده هستند، الزم است صالحیتهاي درسی از جمله برنامهبرنامه

اي درسی تربیت همل در ورود به برنامهأتواند مقدمه تها میدرك این صالحیت. تحوالت را کسب کنند

 تحلیلی است و نگارنده در تحلیل و -شناسی این مطالعه یک بررسی مرورياز لحاظ روش. معلم باشد

 طوالنی خود به عنوان یک مدرس در حوزه تربیت معلم در تفسیر مباحث از تجارب زیسته و نسبتاً

در بخش :  شده استمباحث اصلی مقاله در دو بخش تنظیم. تکمیل مباحث نظري استفاده نموده است

ثر از تحوالت اجتماعی و فناوري اطالعات و ارتباطات أهاي درسی متهاي برنامهاول مروري بر ویژگی

اي معلمان متناسب با این تحوالت هاي حرفهسطح جهان شده است و در بخش دوم به صالحیت در
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: اي معلمان در دو زمینههاي حرفهگیري صالحیتهاي این مطالعه به شکلیافته. پرداخته شده است

اي متناسب با عمل برنامه  هاي حرفه اي متناسب با دانش برنامه درسی و صالحیت هاي حرفه صالحیت

اي هستند و در قالب یک نمودار هاي حرفهلفهؤکدام مشتمل بر چندین م اند که هر درسی هدایت شده

  .اند به تصویر کشیده شده

 

 و فناوري اطالعات و ارتباطات، برنامه درسی،  تحوالت اجتماعی: کلیدييهاواژه

 اي معلمانهاي حرفهصالحیت

  

  لهأمقدمه و بیان مس

اول، تحوالت سریع اجتماعی و رشد : مل استأموضوع مورد بحث از دو جنبه قابل ت

تغییرات . بشري شده استهاي فناوري اطالعات و ارتباطات موجب تغییراتی در انواع فعالیت

 .شده استتر زندگی کردن و انجام امور در جامعه پیچیده. در عصر حاضر استیک امر بدیهی 

درسی حق دارند دانش و هاي آموزان به عنوان عنصر مهم نظام آموزشی و برنامهدانش

متناسب با نیازهاي فردي و اجتماعی براي زیست در جامعه کنونی و آینده را هاي توانمندي

 تغییراتی در ادبیات مربوط به آموزش و پرورش در ابعاد این رویدادها موجب. کسب نمایند

متناسب هاي آموزش و پرورش وظیفه دارد رویکردها و خط مشی. نظري و عملی شده است

با تحوالت در حال و آینده را چه با نگاه تحولی و چه با نگاه سازگاري خردمندانه اتخاذ نماید 

درسی به هاي در همین راستا برنامه. یزي نمایدردرسی خود را طرحهاي و بر آن اساس برنامه

 ریزي شوند که بستر آموزش و انگیزش یادگیري مادام العمر را براي معلمان ونحوي طرح

آموزش رسمی شروعی و پایانی دارد اما نیاز معلمان هاي زیرا دوره. فراهم نمایندآموزان دانش

ر این نکته از این لحاظ اهمیت دارد که سرعت کید بأت. به یادگیري پایانی نداردآموزان  دانشو

بدین . قبل نیستهاي و رویدادهاي اجتماعی و فناوري قابل مقایسه با دههها و پیچیدگی پدیده

ناپذیر براي حفظ بقاء و یادگیري العمر یک نیاز اجتنابآموزش و یادگیري مادام لحاظ

و یادگیري مادام  اشاره به آموزش. تاس چگونگی سازگاري خردمندانه با شرایط در حال تغییر

 جاي خود اهمیت در خور هرچند این امر در. العمر، ایجاد وابستگی افراد به آموزش نیست

اندیشمندان و نظریه هاي توان نیاز و وابستگی افراد بشري را به یافته نمی زیرا؛توجه دارد

جلوتر از هایی میشه در گاماین گروه ه. پردازان براي داشتن زیستی مطلوب نادیده انگاشت
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آنها رهبران شایسته آموزش . بینند میفراتر از دیگران راهایی کنند و افق میدیگر افراد حرکت

عالوه بر این، منبع دیگر یادگیري براي زیست . هستند و همگی به یادگیري از آنها نیازمندند

درونی هاي ستفاده از توانمنديا. هستندآموزان  دانشمتناسب با تغییرات سریع خود معلمان و

مل کردن در مواجهه با رویدادها و وقایع نوظهور، جستجو و کشف راه أخود مانند توانایی ت

ک امر ی خالقانه و نوآورانه تحلیلی منطقی، شهودي،هاي متناسب با آنها به شیوههاي حل

که افراد با آنها هایی یت اما موقع.کنند میاندیشمندان بسترها را فراهمهاي ایده. اساسی است

راه ) یا حداقل همراه با(فردي را بیش از هاي شوند منحصر به فرد هستند و راه حل میمواجه

  .کنند میاجتماعی طلبهاي حل

جنبه دوم موضوع، چگونگی کسب توانایی در مواجهه با رویدادهاي نوظهور قابلیتی است 

لزم کسب نگرشها، دانش و مهارتهایی است که از زیرا مست. که باید فرایند تربیتی را طی کند

از دید . مورد تربیت قرار گیرندآموزان  دانشابتداي آموزش رسمی باید به طور جدي در

در مواجهه آموزان هاي دانش، الزم است در فرایند آموزش و پرورش توانایی)2001( 1بوخبرگر

فردي، مقبولیت، وابستگی مشترك و با حل مسائل، درك نیاز و احساس دیگران در روابط بین 

احترام رشد یابند به نحوي که موجب رشد توان شخصی آنها در عمل مستقالنه، مستدالنه و 

از معلم نسبت به اي پذیر است که نقشهاي تغییر یافتهاین امر در صورتی امکان. مسئوالنه شود

  ) 2009، 2لینجک و پاي جک، دي د (بینی و توصیف شوند قبل پیش

 بلکه وظیفه ،شود نمیا عنایت به این اشارات، نقش معلمان به سواد آموزي محدودب

 متناسب با آنها را درهاي گري در جهت رشد تفکر منطقی، انتقادي، خالقانه و توانمندي تسهیل

 تحقق چنین امري مستلزم آن است که معلمان هم به مانند. به عهده دارندآموزان دانش

چندگانه خود طی هاي  تربیتی را با هدف توانمند شدن متناسب با نقشفرایندآموزان دانش

شود مبتنی بر کسب  میآموزش و پرورش يتعریفی که از نقش معلم در جامعه. نمایند

تعریف  ،)2001( 4مولدر .کند می است که او را آماده براي اداي تکلیف معلمی3هاییصالحیت

 متنوعی که در این زمینه وجود دارد، کار دشواريهاي صالحیت یا شایستگی را به دلیل دیدگاه

                                                           
1-  Bvkhbrgr 
2-  Devjak', Devjak', & Pavlin' 
3-  competencies 
4-  Mulder  
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 این ي وجود تعدد در تعاریف صالحیت یا شایستگی، ناشی از کاربرد وسیع و گسترده. داندمی

مختلف مدیریت، همچنین هاي شناسی، مشاوره شغلی و شاخهمختلف روانهاي واژه در حوزه

کردهاي متفاوت در بین اندیشمندان و و رویها مبانی فلسفی، نگرشها، تفاوت در ارزش

از دانش، اي ، صالحیت را مجموعه)2005( 1از جمله، ودرلی. صاحب نظران این حوزه است

، صالحیت را )2005( 2لدیست و وینترتون. داند میشخصیتیهاي مهارتها و ویژگیها، توانایی

خیر از صالحیت این با تعریف ا). 14، ص1391رضایت، ( دانندها میشامل دانش و مهارت

  :مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که

  اي معلمان در مطالعات برنامـه درسـی و متناسـب بـا برخـی تحـوالت                 هاي حرفه صالحیت

  اجتماعی و فناوري اثرگذار در سطح جهان کدامند؟

 

  شناسی مطالعه روش

دلیل اسـتفاده از ایـن   . ت تحلیلی اس-شناسی این مطالعه یک بررسی مروري  از لحاظ روش  

 نسبتاً طوالنی در مراکز تربیت معلم به عنوان مدرس داشـته          ي روش آن است که نگارنده تجربه     

هاي زیسته خـود در تـدریس دروس تربیتـی و    لذا سعی نموده است که با تکیه بر تجربه      . است

 از هــاي مطــرح در مطالعــات برنامــه درســی بــه توصــیف و تحلیــل برخــیاســتناد بــه نظریــه

  .اي معلمان بپردازدهاي حرفهصالحیت

 

  برنامه درسی و برخی تحوالت

 بـین  ، آیا تغییر یک واقعیت به ذاته خـوب اسـت  ،ناپذیر است اما  تغییر یک واقعیت اجتناب   

هـاي    شکل،، معتقد است که از طریق تغییر)2010( 3اولیوا. اندیشمندان اختالف نظر وجود دارد 

هـا    مانند وجود خود بشر، به نسبت قابلیـت       به   و نهادهاي بشري،     یابند  زندگی رشد و تحول می    

 توجـه کـارگزاران   وي. یابنـد  در پاسخ به تغییر و سازگاري با شرایط متغیر رشـد و تحـول مـی             

از .  معطوف کرده اسـت   ،برنامه درسی را به مسائل جدي معاصر که جامعه با آن رو به رو است              

اگونی فرهنگی، تغییر ارزشها و اخالقیات، انقالب، تغییـر         ها و گون  توان به تغییر ارزش   جمله می 

                                                           
1-  Weatherly 
2-  Le Deist & Winterton 
3-  Oliva 
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 شهرسـازي، مهـاجرت،     شغل، تساوي حقوق، جرم و خشونت، فقدان هدف و معنا،         / جهان کار 

تساوي حقوق، تغییرات در خانواده، مسائل محیطی، کاهش منابع، رشد سریع فنـاوري، کـشف               

نهـضت جهـانی    قی، جمعیت پیـر،   تعارض اخال /کشمکش نژادي  فضا، انتظارات باال از مدارس،    

 مطالعـات برنامـه درسـی       يهایی در حـوزه   از دید او تحوالت فوق منجر به گرایش       . اشاره کرد 

هاي درسی باید پاسخگوي فـشار اجتمـاعی، مبـانی فلـسفی و اعتقـادي،              برنامهزیرا  . شده است 

بـدین لحـاظ   . دهاي پژوهشی، و رهبري آموزشی در جامعه خود باشن    شناختی، یافته اصول روان 

هـایی در مطالعـات   تغییرات چه در سطح ملی و چه در سطح جهـانی منجـر بـه ظهـور نظریـه                  

هـاي پایـه، مـدارس      حرفه آموزي، آموزش و پرورش باز، مهارت      . هاي درسی شده است   برنامه

/ ها، آموزش کار بـا رایانـه، آمـوزش شـاخص          ایدآل، مدارس خانگی، مدارس راهنما، استاندارد     

آموزش متناسب با محیط پیرامون خـود، آمـوزش چنـد فرهنگـی، آمـوزش جهـانی،                 ها،  ارزش

آموزش بهداشت، آموزش بزرگسال، آموزش سواد آموزي، آموزش دو زبانی، آموزش مـصرف             

مـدارس درون  / ، خـدمات اجتمـاعی، مـدارس کـوچکتر    )دانش مـشترك (کننده، سواد فرهنگی  

 در حوزه مطالعات برنامه درسـی اتفـاق         مدارس و آموزش فناوري، از جمله تحوالتی است که        

هاي برنامه درسی آینده راشامل گرایش بـه  گرایش) 2010 (1هنسون). 2010وا، یلوا(افتاده است   

مـضامینی،  / اي مدارس امن، یادگیري خـود راهبـري، تحـصیل در خانـه، رویکـرد چنـد رشـته                 

آموزان بـا    رافیایی، دانش  جغ ي  ارزشیابی چندگانه، تنوع نژادي، تساوي جنسیتی، کلیشه      / سنجش

   .شود که به برخی از آنها اشاره می). 2010ن، وهنس(داند  نیازهاي ویژه می

یادگیري خودراهبري فرایندي است که افراد در تشخیص نیازهـاي          . ادگیري خودراهبري ی

ادگیري، تــدوین هــدفهاي یــادگیري، تــشخیص منــابع بــراي یــادگیري، انتخــاب و کــاربرد  یــ

 2گیبـونز . ادگیري و ارزشیابی از نتایج یادگیري خود ابتکار عمـل داشـته باشـند             یهاي   استراتژي

، معتقد است که رایانه و اینترنت موجب تغییر دادن آموزش و پرورش و فراهم کـردن                  )2008(

خـودراهبري ضـمنی،   (اي  او یک مدل پنج مرحله   . منابع متعدد براي کار خودراهبري شده است      

ریـزي توسـط خـود و یـادگیري خـود       یت خـود، یـادگیري برنامـه    تفکر مستقل، یادگیري مدیر   

آمـوز  براي استفاده معلمان در جهت تغییر کـالس خـود از معلـم محـوري بـه دانـش                  ) راهبري

                                                           
1-  Henson 
2-  Gibbons 
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کند که انگیزش کلید موفقیـت در یـادگیري خـود    او در ادامه اشاره می    . کندمحوري پیشنهاد می  

آموزان کمک کنند تا شوق و عالقه خـود را       شکند که معلمان به دان    او توصیه می  . راهبري است 

  ).2010ن، و هنسنقل از ،1جولی(هاي روشن پیدا و دنبال کنند در قالب هدف

هـاي درسـی      وارد برنامه  80اي از دهه     رویکرد چند رشته  . مضامینی/ اي رویکرد چندرشته 

ز محـور   آمـو  یک رویکرد دانـش   . دوره ابتدایی و متوسطه بعضی از کشورهاي غربی شده است         

طراحـی  . شوند آموزان تنظیم می  مورد نیاز و عالقه دانش2است که مباحث درسی حول مضامین     

اي نیـست و حـداقل مـستلزم تـسلط معلمـان بـر دانـش                 و اجراي این برنامه درسی کار سـاده       

بـه همـین دلیـل ایـن تغییـر      . موضوعی و ابعاد آن و مشارکت معلمان در تدریس گروهی است        

از . وده است تا اینکه بر اساس یک برنامه درسی رسمی یا طراحی شده باشـد           بیشتر غیررسمی ب  

آمـوزان و   هاي متداول معلمان جهت ایجاد یادگیري در دانـش         ، در آموزش  )2010(دید هنسون   

او بر اسـاس مـشاهدات انجـام        . کنند معلم محوري و موضوعی عمل می      ي هدایت آنها به شیوه   

هـاي   حتـی در کـالس     ،زان در فرایند تدریس منفعل هـستند      آمو شده معتقد است که اکثر دانش     

هایی  فعالیت يآموزان مشارکت فیزیکی دارند بدون فهم عمیق درباره       مبتنی بر فعالیت هم دانش    

هـاي درسـی تلفیقـی و       براي حرکت به سمت یادگیري دانش پژوهی برنامـه        . دهندکه انجام می  

  ).2010ن، وهنس(اند  اي مطرح شده چندرشته

.  اسـت 3گرایـی  ادگیري از جملـه سـاختن  یـ هـاي   اي بر مبناي تئوري ه آموزش چندرشته اید

اي، یادگیري تلفیقی، یـادگیري دانـش پژوهـی، حـل            اي، چندرشته  اصطالحاتی مانند میان رشته   

 خوب بایـد شـامل ترکیبـی از ایـن         ي یک برنامه . مسأله و تسهیل یادگیري به هم مربوط هستند       

اند معتقدند که کلیـد موفقیـت        معلمانی که در این زمینه کار کرده      . شدها و رویکردها با    مشخصه

آموزان باشد و بتواند آنهـا   اي انتخاب مضامینی است که مورد عالقه دانش     در یادگیري چندرشته  

تواند یا درون رشته یا      ، معتقدند یادگیري عمیق می    )2008 (4گاردنر و مازنیال  . را بر انگیخته کند   

 آموز خواهد گذاشـت زیـرا هـر    اي اثر خود را بر دانش تفاق بیفتد، اما هر رشته رشته ا5در میان

                                                           
1-  Julie 
2-  themes 
3-  constructivism 
4-  Maznyla 
5-  across 
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اي حیـاتی و مـؤثر    هرچند کار میان رشـته . هاي سازماندهی ترجیحی خود را دارد      اي شیوه  رشته

هاي تخصـصی مـسلط      هایی از رشته   دهد که معلمان حداقل در بخش       اما زمانی نتیجه می    ،است

  ).همان منبع(باشند 

تواند پـارادوکس اصـالح آمـوزش و      می 1سنجش و ارزشیابی چندگانه   . یابی چندگانه ارزش

هاي مربـوط بـه ارزیـابی        معلمان زمان زیادي را به فعالیت     ). 2010ن،  وهنس(پرورش تلقی شود    

هـاي درسـی   برنامـه . دهند اما از تنوع ساختاري و روشی کمـی برخـوردار اسـت             اختصاص می 

عموماً از ارزشـیابی بـه عنـوان    . اي ارزشیابی نیاز به کار زیاد دارده تربیت معلم در زمینه تکنیک    

متفکران . شود در حالی که ارزشیابی قابلیت بیشتري دارد        شاخص پیشرفت تحصیلی استفاده می    

تواند در جهـت دهـی و شـکل           متوجه شدند ارزشیابی می    90آموزش و پرورش در اواخر دهه       

ارزشیابی مفهومی است کـه بـه       . اي اثرگذار باشد    مالحظه هاي درسی به نحو قابل     دادن به برنامه  

انواع گوناگون ارزشـیابی اشـاره دارد و شـامل ارزشـیابی عملکـرد، ارزشـیابی دانـش پژوهـی،                    

  ).همان منبع(شود  ارزشیابی مستمر، پرونده آموزشی، گزارش پیشرفت و خود ارزیابی می

. انی با نیازهـاي ویـژه حـضور دارنـد         اي کودک  در هر جامعه  . آموزان با نیازهاي ویژه    دانش

. هاي درسی متناسب با نیاز آنها است       هاي کمک به این کودکان، باز طراحی برنامه        یکی از روش  

.  آموزش و پرورش این گونـه کودکـان وجـود دارد           ي تقاضاي زیادي در سطح جهانی در زمینه      

 معلمـان و مـدارس      ،باشـد اگر این مفروضه که این کودکان قادر به یادگیري هستند مورد قبول             

پیشنهادهایی به  ) 1990 (2هوور. هایی در جهت نیازهاي خاص آنها هستند       مسئول انجام فعالیت  

  :دهد شرح زیر ارئه می

هاي زبانی باشد؛ استراتژي     هاي پیش نیاز و توانایی     محتوا متناسب با سطح خواندن، مهارت     

 آموزشـی   ي رآمد باشـد؛ مجموعـه    آموزش موجب مشارکت فعال شود و متناسب با محتوا و کا          

موجب تسهیل مشارکت فعال، متناسب بـا توانـایی و سـطح یـادگیري باشـد؛ بـه انـواع رفتـار                      

هاي کنتـرل خـود و       آموز، از جمله سرعت انجام تکالیف، میزان توجه به تکالیف، توانایی           دانش

وزش این کودکان   عالوه بر این از امکانات فناوري در آم       . هاي مدیریت زمان توجه شود     مهارت

آمـوزان بـا نـاتوانی       مهم بـراي دانـش     يتواند یک تعدیل کننده   فناوري می . توان استفاده کرد  می

                                                           
1-  alternative assessment 
2-  Hoover 
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 عـالوه بـر   . مدرسه، کار و اجتماع مـشارکت کننـد        کند تا در  یادگیري باشد که به آنها کمک می      

ـ           این، براي دانش   آمـوزان بـا    شآموزان با اختالل دیداري، شنیداري و حرکتی، همچنین براي دان

هایی ماننـد فنـاوري ارتبـاط بـراي ارتقـاء            برنامه. محدودیت در شناخت و ادراك مناسب است      

ادگیري مبتنی بـر رایانـه ماننـد دسـتگاه تولیـد صـدا و فنـاوري                 ییادگیري، استفاده از ابزارهاي     

شـوند   هایی که موجب مـشارکت در کـالس مـی         ها و دیگر تکنیک   حساس به انواعی از فعالیت    

  ).2006، 1گالتورن، بوسچی و وایتید(گی مفید هستند هم

آمـوزان   ، رویکرد رشد دهنده بـراي کـار بـا دانـش           )2004 (3وکن جونز ) 2008 (2کورتیس

توجه اصولی به بهبود    : هاي کنند که داراي شاخص   داراي ناتوانی یادگیري به معلمان پیشنهاد می      

هـاي تفکـر و    کیـد بـر کـاربرد مهـارت     أتآموز؛ هماهنگی با برنامه درسـی ملـی؛          یادگیري دانش 

گیـري چندگانـه، ماننـد     هاي پایه؛ اسـتفاده از انـدازه    یادگیري عالوه بر یادگیري دانش و مهارت      

هاي یـادگیري، نـیم      هاي باز پاسخ و تکالیف عملکرد محور؛ توجه به انواع سبک           نوشتن، سئوال 

 ).همان منبع( آموزان است هاي فرهنگی دانش رخ هوش و زمینه

هاي مورد بحث در برنامـه       ، آموزش افراد با استعداد هم یکی از زمینه        )2003 (4از دید فیفر  

هاي اخیـر تحـت تـأثیر     برنامه درسی افراد با استعداد در دهه     . درسی و آموزش و پرورش است     

از . تغییرات ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و فنـاوري تغییـرات زیـادي کـرده اسـت               

هـاي اکتـشافی، یـادگیري مبتنـی بـر مغـز، جهـش          به برنامه درسی موازي، روش   توان جمله می 

نزولی، و مدل میکر و اختصاص دادن منابع خـاص اشـاره   / تحصیلی، برنامه درسی سه عنصري  

هایی مستلزم حـضور معلمـان بـا اسـتعداد متناسـب بـا سـطح هوشـی                   اعمال چنین روش  . کرد

  ).همان منبع(هاي مرتبط است  گر ویژگیهاي شناختی و دی آموزان سرآمد، سبک دانش

 آمـوزش و پـرورش بحـث        يکی دیگر از تحوالت در حوزه     ی. آموزش و پرورش جهانی   

جهانی شدن فراینـدي مـشتمل بـر جریانـات جهـانی در        . المللی کردن است  جهانی شدن و بین   

سـرمایه و فنـاوري     هـا،    ها، برداشت و تصورات، پیام     ها و ایدئولوژي   ارتباط با افراد، کاالها، ایده    

المللـی کـردن یعنـی فراینـد تلفیـق بعـد بـین        بین). 1386 فتحی، نقل در 1990گیدنس، (است  
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2-  Curtis 
3-  Ken Jones 
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کـی  (المللی، بین فرهنگی و جهانی در اهداف، کارکردها و نحوه ارائه آموزش و پرورش است                

ایی المللی کردن برنامه درسی متوجه عوامـل و متغیرهـ   بین). 1386فتحی،  در  ، نقل   2005نایت،  

هاي ها و شیوه   و نیز روش  ...) مدرسان، معلمان، مدیران و     (چون محتواي برنامه درسی کارکنان      

المللی براي عناصـر   یادگیري است به نحوي که توان و قابلیت برقراري ارتباطات بین          -اددهی  ی

  ).1386 فتحی، در، نقل 2005کلیفورد، (فوق الذکر فراهم گردد 

لی کردن از دید صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت و برنامـه             المل بحث جهانی شدن و بین    

المللـی کـردن پـژوهش       معتقد است بـین   ) 2003 (1گاف. درسی داراي ابعاد مثبت و منفی است      

تواند به عنوان فرایند خلق فضاهاي فراملیتی تلقی شود که محققـان از سراسـر             برنامه درسی می  

ي علمی و دانش خودشـان بـا همـدیگر همکـاري     ها دنیا براي سازماندهی و تنظیم مجدد سنت   

تواند یکپارچگی و وحدت را هم در داخـل و هـم در خـارج از یـک                جهانی شدن می  . کنندمی

اما در هـر صـورت   . شوداین تغییر هم یک تهدید و هم یک فرصت تلقی می          . کشور تغییر دهد  

  ).1386فتحی، ( است  آموزش و پرورشي نیازمند یک بازاندیشی و نو مفهوم پردازي در حوزه

فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات یـا فـاوا فاصـله و کلیـشه            . فناوري اطالعات و ارتباطات   

هـا و     مهـارت  ي جهانی شدن یک سري نیازهاي جدید را در حوزه        . جغرافیایی را بهم زده است    

هـاي مـورد نیـاز جهـت ارتبـاط           این امر مستلزم آگاهی و رشد مهارت      . دانش ایجاد کرده است   

بنابراین . المللی است رار کردن و تشریک مساعی با افراد مختلف در سطح محلی، ملی و بین             برق

هـایی جهـت اسـتفاده از ابزارهـاي ارتبـاطی و قابـل              آموزان نیاز دارند فرصـت     معلمان و دانش  

در حال حاضـر    . المللی داشته باشند   ها و گفتگو با همتایان بین      دسترس براي مشارکت در پروژه    

آموزي شرکت کننده در المپیادها و معلمان وابـسته بـه          هاي دانش  اط عمدتاً توسط گروه   این ارتب 

آموزان برخوردار از ایده یا امکانات ارتباطی انجام         هاي فردي برخی دانش   ا فعالیت یها  این گروه 

آمـوزان   همه معلمان و دانش    در حالی که این امر یک پدیده جهانی و همگانی است و           . شود می

المللـی   توانند از طریق ارتباط بـا همتایـان بـین    آموزان می دانش. نند از آن برخوردار شوند   توا می

  ).2010ن، وهنس(خود تصور خود را از جهان وسعت بخشند 

   نقـل در هنـسن،   2007، 2آرمیـستورنگ (استفاده از فاوا در ابعاد وسیع رو به افزایش اسـت   
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شـود اشـاره      در اینترنت مـی    Hypertextاي که از     توان به استفاده گسترده    از جمله می  ). 2010

 یک متن مکتوب غیرترتیبی است که بخش بخش است و اجازه گزینش بـر               Hypertext. کرد

ها بـه هـم وصـل     یک سري از قطعات متن توسط لینک  . دهد ي تعاملی را می    اساس یک صفحه  

  ).مان منبعه(دهد  اند، که به خواننده گزینش مسیرهاي مختلف را پیشنهاد می شده

هاي آنالین، وبالگها و دیگر فناوري اطالعات به معلمان کمک          ها، شبیه سازي   وب کوئست 

 و 1معلمان بـا اسـتفاده از ایمیـل    . تر کنند آموزان را سریع  کنند تا بتوانند آهنگ یادگیري دانش     می

ه کـردن و    توانند در برانگیخت  هاي جدید، می  ارسال پیام، و به کمک حفظ کردن همزمان فناوري        

هـا  کند که بـازي اشاره می ) 2005 (2جنکینز. آموزان بهتر عمل کنند   به چالش کشیدن ذهن دانش    

کنند که عالقه مـشترك     کنند که یادگیرندگان را به کسانی وصل می       ک زمینه اجتماعی خلق می    ی

آمـوزان را بـه انجـام دادن تحقیـق و            دهند و دانش  همچنین تهدید شکست را کاهش می     . دارند

  ). 2010، 3تامی(کنند  یادگیري بیشتر برانگیخته می

. کنـد  هاي فاوا در ارائه چندگانه محتـوا در آمـوزش اشـاره مـی      ، به قابلیت  )2001 (4کالرك

شود تا محتوا از طریق مـتن، تـصویر و           اي فاوا موجب می    اي و ابر رسانه    هاي چند رسانه  قابلیت

بـا پیـشرفت   .  شـنیداري او را برانگیختـه کننـد    صدا به یادگیرنده ارائه شود و حواس دیداري و        

اند که امکان تعامل یادگیرنده را با        ها به وجود آمده    اي ها، ابر پیوندها و ابر رسانه     فناوري ابر متن  

  ). 1390عطاران، (سازند  متون، تصاویر و صداهاي گوناگون فراهم می

هایی است که در آموزش      ابلیت یادگیري یکی دیگر از ق     –استفاده از فاوا در فرایند یاددهی       

هـاي فـاوا در ارائـه چندگانـه محتـوا، شـبیه        قابلیـت . شـود  هاي درسی به آن توجه مـی     و برنامه 

کننـد تـا     ارتباطی به یادگیرندگان کمک مـی      هاي تعاملی و   اي و قابلیت   هاي رایانه  ها، بازي  سازي

ادگیري خـود را    یـ هاي   ريتا حدي دشوا   متناسب با سبک یادگیري خود به یادگیري بپردازند و        

  . ثر استؤآموزان م این امر در کاهش افت تحصیل و ترك تحصیل دانش. حل کنند

 

  معلمان در مطالعات برنامه درسیاي  حرفههاي  صالحیت

  معلمان در مطالعات برنامه درسی متناسب با تحوالتی اي  حرفههاي  در این بخش صالحیت
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هاي   صالحیتي بحث در زمینه. اند بررسی قرار گرفته مورد ،که به بخشی از آنها اشاره شد

هاي   صالحیتي دامنه.  معلمی در دنیاي امروز یک امر جدي، چند وجهی و سیال استي حرفه

ثابت و هاي  اي، هویت حرفههاي  مربوط به صالحیتهاي   معلمی با توجه به شاخصي حرفه

براي محدود کردن . گیرند  میر بررا دها  از صالحیتاي  وابسته به شرایط دارند و گستره

  . بحث، چارچوب دانش اساسی برنامه درسی مبنا قرار گرفته استي دامنه

 ي گوناگونی دربارههاي  بندي در ادبیات مربوط به مطالعات برنامه درسی تعاریف و تقسیم

مد توان به برنامه درسی به عنوان نتیجه و پیا  میاز جمله. برنامه درسی وجود دارد مفهوم

ریزي درسی در قالب یک طرح یا سند اشاره کرد که داراي قدمت طوالنی در تاریخ  برنامه

عمده دانش برنامه درسی بر این تعریف متمرکز است؛ دیگري برنامه  برنامه درسی است و

به کمک برنامه درسی مد نظر اي  است یا به عبارتی انجام عمل حرفه درسی به عنوان حرفه

، )1962 (1توان به دیدگاه تابا  میرداشت داراي قدمتی طوالنی است، حداقلهرچند این ب. است

، به دو گروه )1949 (2در زمینه الگو برنامه درسی اشاره کرد که بر خالف الگوي تایلر

کند که در برنامه درسی نقش عمل کننده را بر   میمتخصصان برنامه درسی و معلمان اشاره

کید بر نقش معلمان در برنامه أبا ت) 1962(در اینجا تابا ). 113 ، ص1388فتحی، ( عهده دارند

 3واکر. معلمان در حوزه برنامه درسی اشاره کرده استاي  درسی به نوعی به عمل حرفه

، دیگر صاحب نظرانی هستند که بر عمل )2010(و اولیوا ) 2007 (4مارش و ویلیز). 2003(

و دقیق اي  ، به نحوي حرفه)2006 (5هویتاما . ندا کید داشتهأمعلمان در برنامه درسی تاي  حرفه

  . عنوان حرفه پرداخته است به مطالعه برنامه درسی به

کید بر کسب أبه حوزه مطالعاتی برنامه درسی تاي  ، با یک رویکرد حرفه)2006( هویت

در برنامه درسی ابتدا اي  معتقد است براي ورود به عمل حرفه او. دانش اساسی دیسیپلین دارد

هاي  ا روشیها کند که الگو  میدر ادامه اضافه. باید دانش اساسی مربوط به آن را کسب کرد

تواند به کمک اینکه   میدانش. استتر  دانستن دانش از توصیف و سازماندهی دانش پیچیده

                                                           
1-  Taba  
2-  Tyler 
3-  Walker 
4-  Marsh & Willis 
5-  Hewitt 
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 انجام دادن مثالً. شود، مورد بررسی قرار گیرد میشود و چگونه از آن استفاده  میچگونه کسب

امه درسی به عنوان یک معلم فقط کاربرد دانش درباره برنامه درسی نیست؛ بلکه شامل کار برن

این دانش . شود  میدانش دریافت شده درباره نیاز به تنظیم برنامه درسی در حال تدریس هم

دانش تلویحی، . کنند  میمحیط کالس درس است و لحظه به لحظه تغییرهاي  ثر از الزامأمت

 در حال حاضر دارد و در مدیریت کالس براي هدایت یادگیرندگان به دانشی است که معلم

نوعی دانش عملی است . برد به نحوي که مرحله به مرحله یادگیري آنها را هدایت کند  میکار

این الگوهاي دانستن بخشی از آن چیزي هستند . کند  میتبدیلاي  که معلم را به یک فرد حرفه

هاي   طیف صالحیتبنابراین). 2006هویت، (عناسازي نامید م، آن را عمل )1990( که برونر

  :شود میمعلمان در بعد دانش موارد زیر را شاملاي  حرفه

  

  متناسب با دانش برنامه درسیاي  حرفههاي   صالحیت. 1

معلم تا درك و . تسلط معلم بر دانش موضوعی یک اصل اساسی است. دانش موضوعی

تواند  نمیشته باشد و منطق دانش موضوعی را درك نکندتحلیل روشنی از دانش موضوعی ندا

ضروري است معلمان بر دانش . انجام دهد شکل آنترین  عمل تدریس را حتی در ابتدایی

مرتبط با موضوع تدریس خود مسلط باشند و تجارب یادگیري را به هاي موضوعی یا دانش

تسلط . معنادار شودآموزان ش دانمختلف موضوع درسی برايهاي نحوي طراحی کنند که جنبه

بر دانش موضوعی و فهم عمیق نسبت به مفاهیم آن زمینه را براي تدریس فعال و مبتنی بر 

محور، طراحی آموزشی، ارزیابی جامع و ایجاد فهم عمیق نسبت به مفاهیم درسی  آموز دانش

ش و متدولوژي، ، بر دانش جامع مبتنی بر آموز)2006( 1پاکو. کند  میفراهمآموزان   دانشدر

تواناسازي معلم در طراحی و سازمان دادن بهینه و غنی کردن محیط یادگیري با یک دید در 

   ).2009، 2رفلکس(دارد کید أتآموزان   دانشپرورش و تسهیل فرایند یادگیري

. به دو نوع درك و فهم از دانش موضوعی معتقد بود ،)1902( 3دیویی. دانش پداگوژي

 علمی منطقی از دانش موضوعی است که سواد علمی فرد را نسبت به آن اولی یک درك و فهم

                                                           
1-  Paco  
2-  Reflex 
3-  Dewey 
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 روانشناسانه از دانش موضوعی -علمی منطقی دهد و دیگري درك و فهم میموضوع شکل

بگذارد یا  کند تا بتواند دانش خود را با دیگران در میان  میاین برداشت به فرد کمک. است

ک بازنمایی از مفاهیم آن دانش پرداخته شود به نحوي که براي این منظور باید به ی. انتقال دهد

 1شولمن. معلم به هر دو درك و فهم نیاز دارد از نظر او. آن را قابل درك براي مخاطب سازد

او دانش . کند  می اشاره2د نظر دیویی به دانش محتوا و دانش پداگوژي محتواییأ، در ت)1987(

در انتقال دادن دانش محتوایی خود به فراگیران "لم پداگوژي محتوا را به عنوان صالحیت مع

براي این منظور معلم . کند می معرفی"به نحوي که قابل انطباق با توانایی و پیشینه آنها باشد

باید ساختارهاي دانش موضوعی، اصول سازماندهی مفاهیم و اصول پژوهشی مربوط به آن را 

  :کند  می مورد اساس دانش تربیت معلم تبیینبندي زیر را در بر این اساس او طبقه. بداند

 دانشگاهیهاي مانند دیسیپلین( دانش محتوا.( 

        هاي مـدیریت و سـازماندهی       دانش عمومی پداگوژیک با عنایت به اصول واستراتژي

  .کند  میکالس درس که زمینه ارتقاي موضوع درسی را فراهم

          کـه بـه عنـوان      هـایی    امـه برن دانش برنامه درسی به همراه دانش خاص مواد درسی و

  .شوند  می براي معلمان استفاده3"ابزارهاي شغلی"

 دانش پداگوژي محتوا، ترکیب خاصی از محتوا و پداگوژي که خاص معلمان است. 

 دانش نسبت به یادگیرندگان و شخـصیت  -الف: گیرد برمی این دانش سه دانش دیگر را در 

وده کـالس درس، منـاطق آموزشـی و          دانش قلمروهاي آموزش و پـرورش در محـد         -آنها، ب 

هاي پرورش و زمینه    دانش غایات، اهداف و ارزشهاي آموزش و       -ویژگی جوامع و فرهنگها، ج    

 .)748 ص 1996، 4یناراپ (فلسفی و تاریخی آنها

شناسی به مانند دانش موضوعی و دانش پداگوژي براي  دانش روان. شناسی دانش روان

شناسی به عنوان ار است و فهم عمیق مفاهیم و اصول روانمعلمان از اهمیت فراوانی برخورد

  همچنین، معلمان . 5کند  میگیري ابعادي از دانش برنامه درسی کمکیک دانش بنیادین به شکل
  

                                                           
1-  Shulman  
2-  pedagogical content knowledge 
3-  trade tools 
4-  Pinar 

شناسی یک دانش اساسی در برنامه درسی محسوب می شود اما به دلیل  دانش فلسفی هم به مانند دانش روان -5

 .همراه شدن آن با طرح مباحثی که از حوصله این بحث خارج است از آن اغماض شده است
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آموزان، کمک به حفظ و ایجاد سالمت روانی  فردي و هنجاري دانشهاي  براي شناخت ویژگی

هاي   یادگیري به کمک سبک- فرایند یاددهیآنها، ایجاد جو فیزیکی و روانی امن، هدایت

مشکالت  مربوط به کارکرد مغز در یادگیري وهاي ، استفاده از یافتهآموزان دانشیادگیري

مهارتهاي  آموزان،ایجاد تعامالت سالم، مدیریت و رهبري رفتارهاي دانش مربوط به آن،

از  است درکی روشن و فهمی عمیق زآموزان، اولیاء آنها و همکاران نیابرقراري ارتباط با دانش

. ادگیري، تربیتی، رشد و کودکان استثنایی داشته باشندیهاي شناسی حداقل در زمینهدانش روان

است که معلم را در ایفاي نقش معلمی هایی از مفاهیم و نظریهاي کید بر گزیدهأدر اینجا ت

مربوط به هاي  کسب صالحیتتواند به میشناسیاز طرف دیگر، دانش روان. کند میهدایت

  . هایی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد کمک کندمهارت

ها، فرهنـگ   دانش اجتماعی طیف وسیعی از دانش در زمینه نیازها، ارزش         . دانش اجتماعی 

دانـش نـسبت بـه    . گیـرد  مـی المللی را در بـر  فرهنگی در سطح داخلی و بین     -و زبان اجتماعی  

المللی که به   و ملی و چه در سطح بین      اي  ي اجتماعی چه در سطح منطقه     و رویدادها ها  واقعیت

ریـزان خـرد و ویـژه الزم    است که معلمان به عنوان برنامـه  هایی  برخی از آنها اشاره شد از الزام      

هر گروه اجتماعی بر اساس ارزشها و فرهنگ خـود داراي مرزهـاي             . مند باشند ن بهره آاست از   

کند کـه بـه یـک        می به معلم کمک  ها  فهم و قبول این حوزه    . تعریف شده و قابل احترام هستند     

ذهن و دید جهان شمول دست یابد و توانمندي او را در تحلیل مسائل و اتخـاذ تـدابیر تربیتـی       

  . افزایش دهد

آن بـا    رداختن به ضرورت دانش اجتماعی به عنـوان یـک صـالحیت، ارتبـاط             جنبه دیگر پ  

شناسی یادگیري، راهبردهاي آموزشی بـا فرهنـگ       از دید جامعه  . مقوله آموزش و یادگیري است    

 تـر  به عبـارتی، آن دسـته از راهبردهـاي آموزشـی اثـربخش            . اجتماعی یادگیرندگان ارتباط دارد   

اجتمـاعی و فرهنگـی یادگیرنـدگان    هاي  را با زمینه    تناسب خواهند بود که بیشترین هماهنگی و     

شود که به بازنگري راهبردهاي آموزشی بر اساس    می از این نگاه به معلمان توصیه     . داشته باشند 

 یکی دیگر از مفاهیمی است      1اي  فرهنگ رشته  .شان بپردازند  سازگار کردن آنها با بستر اجتماعی     

هـاي   این معنا که هر رشته علمی عالوه بـر داشـتن ویژگـی            به  . شود  می که در این حوزه مطرح    

                                                           
1-  disciplinary culture 
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تعیین کننده سبک زنـدگی و معیارهـا و اصـول          هاي  ساختاري، داراي هنجارها، باورها و ارزش     

در اینجـا الزم  ). 1390، 33 فاضـلی، بـه نقـل از مهرمحمـدي، ص       ( شود  می اخالقی و آموزشی  

 اجتمـاعی و فرهنگـی    هاي   و زمینه اي   تهاست که معلم به نحوي خالقانه تلفیقی بین فرهنگ رش         

. المللی پیونـد بزنـد     آل، این فهم را به فهم فرهنگ بین        هایجاد نماید و در سطح اید     آموزان   دانش

رسیدن به این سطح از دانش و عمل مستلزم پرورانده شدن یک هوش اخالقـی و فرهنگـی در                  

کیـد  أبیـست و یکـم بـر آن ت        ، تحت عنوان پنج ذهن برتر قـرن         )2008( 1معلم است که گاردنر   

تحـصیلی  هـاي   این نکته در مورد معلمان دوره دوم متوسطه بیش از معلمان دیگـر دوره  . داشت

تحـصیلی بـه تـدریس مـشغول        هـاي    کند؛ زیرا معلمان در این دوره به تفکیک رشـته           می صدق

  .)1392به نقل از عباباف، (هستند

اي  ه درسی به نحو قابل مالحظهادبیات مربوط به برنام. دانش اساسی برنامه درسی

درگیر در عمل برنامه هاي  گروهترین  ، مهم)2003(از دید واکر . آمیخته با نقش معلمی است

معلمان برنامه . ربط هستند درسی شامل معلمان، مسئوالن آموزشی، تدوین کنندگان و افراد ذي

ن یا آوردن آن به زندگی روش، تحقق آترین  اما اساسی. کنند  میدرسی را به چند روش اعمال

دانند که تحقق یک برنامه درسی در یک کالس درس آسان   میمعلمان. در کالس درس است

همچنین تحقق . این امر مستلزم به کار بستن کارهاي مهارت یافته از طرف معلم است. نیست

  ).2003واکر، ( کشد  میبرنامه درسی دانش و مهارت معلم را به چالش

داند و براي معلم هر  می برنامه درسی و آموزش را دو مقوله مرتبط به هم،)2010( اولیوا

درسی از طرح به عمل در  ياو معتقد است زمانی که اجراي یک برنامه. دو نقش را قائل است

کند، نقش معلم   میدرسی به قلمرو آموزش تغییر ي ابد، در نتیجه قلمرو برنامهی میکالس انتقال

هاي  توان روش  میریزي درسی در فرایند برنامه. کند  میموزش دهنده تغییرریز به آ از برنامه

ریزان درسی  جدیدي در فراهم کردن تجارب یادگیري مؤثر کشف کرد، معلمان به عنوان برنامه

  تربیتیي کنند تا وظیفه  میریزي به فهم مفاهیم مؤثرتر، بهتر و جدیدتر کمک در فرایند برنامه

 .شوداعمال آموزان  دانش

   ي کند که شامل برنامه  میوابسته به هم را براي معلم معرفیهاي  ، نقش)2006(هویت 
  

                                                           
1-  Gardner 
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تدریس مستلزم دانش در مورد . درسی، آموزش، سنجش، ارزشیابی، یادگیري و تدریس است

درسی از انواع  ي تدریس مستلزم به کارگیري دانش برنامه. مذکور استهاي  زمینهيهمه

 ي و دانش عملی برنامه) برنامه درسی مدرسه(ه تدریس موضوعات مختلف است، از جمل

او در زمینه دانش برنامه درسی به سه نوع دانش . درسی، که در ادامه به آن پرداخته شده است

  .)2006هویت، ( ریزي برنامه درسی دانش اساسی، دانش مبانی و دانش طرح: کند  میاشاره

 در  نوع متمرکز است معلمان نقش عمده و فراگیردر نظام آموزشی قبل از دانشگاه که از

 .درسی شده استهاي  کید بر دانش اساسی در برنامهأدرسی ندارند و لذا در اینجا تهاي  برنامه

به دانش نسبت به عناصر برنامه درسی و دانش  توان  میدر زمینه دانش اساسی برنامه درسی

عناصر برنامه درسی اجزاي . سی اشاره کردنسبت به اصول تعادل و انسجام بخشی در برنامه در

: کند که شامل  می، ده عنصر برنامه درسی را معرفی)2003( 1اکر. تشکیل برنامه درسی هستند

ادگیري، زمان، فضاي آموزشی، نقش معلم، یهاي  اهداف، محتوا، مواد و منابع آموزشی، فعالیت

در ارتباط با یکدیگر ساختار این عناصر ). 132، ص 1388فتحی، ( سنجش و ارزشیابی است

یکی، ارتباط سلسله : این ارتباط از دو جهت مهم است. دهند  مییک برنامه درسی را تشکیل

مراتبی بین عناصر و دیگري ارتباط تعاملی است؛ به این معنا که حضور عناصر هر چند داراي 

جود دارد که با مرکزیت خر هستند اما بین آنها یک ارتباط دو سویه وأدر تقدم و تهایی  اولویت

این منطق بر دو اصل تعادل و انسجام . شوند  میمنطق برنامه درسی طراحی و سازماندهی

مربوط به یادگیرندگان و هاي  بخشی بین عناصر برنامه درسی با یکدیگر و همه آنها با واقعیت

  . شود ارتباط دارد میمحیطی که برنامه درسی در و براي آن طراحی و اجرا

شود   میآل مشارکت کننده فعال در تدوین و اجراي برنامه درسی تلقی هم در حالت ایدمعل

 قصد شده و مصوب ایفاي نقش یا حداقل به عنوان مجري آگاه و متعهد به برنامه درسی

آگاهی و فهم معلم از دانش برنامه درسی حداقل در دو زمینه به انجام تکلیف معلمی . کندمی

تواند در اجراي  می آگاهی که نسبت به دانش اساسی برنامه درسی داردمعلم با. کند  میکمک

برنامه درسی حوزه تدریس خود با مشارکت و همکاري آگاهانه، نقد و ارزشیابی مناسب به 

کند تا   میعالوه براین به معلم کمک. اجرایی شدن برنامه درسی قصد شده کمک کند

                                                           
1-  Akker 
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 در سطحی باالتر طراحی آموزشی متناسب با در تدوین محتواي آموزشی یاهایی  توانمندي

انتظارات خود و نیازهاي یادگیرندگان در موضوع مورد تدریس و همسو با برنامه درسی قصد 

یا حداقل به یک فرا تحلیل نسبت به اهداف و محتواي برنامه درسی و . شده به دست آورد

 شخیص و انتخاب خردمندانهتواند آنها را در ت   میکتاب درسی مورد تدریس نائل شوند، که

  . و راهبردهاي آموزشی یاري کند) هاي کمک آموزشی کتاب درسی یا کتاب( منابع کمکی

  

 متناسب با عمل برنامه درسیاي  حرفههاي  صالحیت.  2

کند که  میاشارههایی لفهؤو نقش برنامه درسی به م  اي  ، در زمینه عمل حرفه    )1992 (1دویل

نامه درسی، ارتباط برقرارکردن با برنامه درسـی، پـیش بینـی برنامـه             شامل فعلیت بخشیدن به بر    

یکـی  . شـود   مـی   فعلیت دو حیطه برنامه درسـی را شـامل         .مل بر برنامه درسی است    أدرسی و ت  

گیرد، و دیگري دانش برنامه درسـی        می دانش محتوا یا موضوع درسی، آنچه مورد تدریس قرار        

کردن موضوع درسی از طریق دانـش مفـاهیم           کار است که شامل حیطه تدریس برنامه درسی و       

. فعلیت بخشیدن برنامـه درسـی دو جنبـه دارد         . برنامه درسی از لحاظ گستردگی یا توالی است       

دوم . گیرد براي یادگیرنـده روشـن و قابـل تحقـق باشـد      مییکی اینکه آنچه مورد تدریس قرار  

نظـر برنامـه    حتواي رسـمی مـورد  اینکه کاربرد آن مستلزم داشتن صالحیت در عملیاتی کردن م

محتـواي مـورد تـدریس معلـم، درك و          فعلیت در کار برنامه درسی شـامل تاییـد        . درسی باشد 

  ).2006هویت، (است تسلط بر دانش برنامه درسی 

دانش . تدریس یک فرایند تعامل، ارتباط برقرار کردن، ارسال و دریافت برنامه درسی است

ه چگونه برنامه درسی را سازماندهی کند، براي ارایه آن را برنامه درسی یک معلم یعنی اینک

کند تا معلم ابعاد محتوایی طراحی کند و زمینه تعامل را براي یادگیرندگان فراهم کند، کمک می

تعیین آنچه در سازماندهی دانش موضوع خاص الزم است . کار برنامه درسی را مشخص کند

باره محتواي خاصی که از تعامل بین معلم و یک فهم جمعی در. مورد تعدیل قرار گیرد

 فرهنگی ارتباط –برنامه درسی همچنین با انتظارات اجتماعی . شود آموز استنتاج می دانش

 رود آنها را در رفتار اهداف اجتماعی و فرهنگی که از مدرسه انتظار می. کند برقرار می

                                                           
1-  Dowyl 
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از طرف دیگر، عمل . اشاره شدآموزان خود تحقق دهد و در حوزه دانش اجتماعی به آن دانش

توان براي آن پایانی تصور کرد و برنامه درسی یک فرایند هدف آزاد است به نحوي که نمی

تأمل بر عمل در حین تدریس، یک ضرورت . همیشه در یک حالت شدن و غیرخطی قرار دارد

ن، تجسم یک فرایند تصور کرد. براي کسب بصیرت عملی نسبت به عمل در حال وقوع است

بینی کردن یا حدس زدن دانش عملی است که به کمک عمل برنامه درسی ضرورت پیدا پیش

هاي تأمل یک تفکر فراگیر درباره عمل از نقطه شروع تا پایان است که جنبه. کرده است

شکلی : تأمل بر عمل چند معنا دارد. گیردتجسم، ارتباط برقرار کردن و فعلیت عمل را در برمی

کند و آن را افتد که معلم درباره آنچه که در حال انجام آن است فکر میی اتفاق میاز تأمل زمان

یک بازبینی از آنچه روي داده . شکل دیگر تأمل بعد از واقعه است. نامندتأمل حین عمل می

یک باز سازي یا یک مقایسه، مقایسه ذهنی از آنچه اتفاق افتاده با راهنماي مکتوب یا . است

هدف نهایتاً فهم اقدامات در . بوده است) مثل طرح درس(نی بر اقدامات طرحی که مبت

  ).همان منبع(هاي خاص خود است  شکل

یک تأمل . ، تأمل خوب هنري است که مستلزم مطالعه و عمل است)2003(از دید واکر 

شوند؛ شود اما چنین تصمیماتی همیشه منجر به نتایج خوب نمیخوب منجر به تصمیمات می

بینی یا خطاهایی در اجرایی کردن تصمیمات وجود دارند و رویدادهاي غیرقابل پیشزیرا 

ساختار اساسی تأمل، عملی است که فرد تالش . عالوه بر این متأثر از زمان و منابع است

هاي موافق و مخالف آن عمل را در کند راه حل جدیدي براي مسأله پیدا کند و سپس جنبهمی

  ).227، ص 2003واکر، (کند  بر طبق گزینش بهترین عمل استدالل میارتباط با موارد دیگر

، آن را مطـرح  )1992(اقدام به عمل برنامه درسی توسط معلم بر اساس فرایندي که دویـل       

براي اعمال چنین فعلی نیاز است که یک معلم عـالوه        . کرده است به سادگی امکان پذیر نیست      

هاي متناسب بـا عمـل برنامـه        برنامه درسی، توانمندي  هاي متناسب با دانش     بر کسب توانمندي  

  .شوددرسی داشته باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می

یـادگیري مـستلزم    -توانایی کـاربرد راهبردهـاي یـاددهی      .  یادگیري -رویکردهاي یاددهی 

  وبـرد . در محـیط یـادگیري اسـت    هاي کـاربرد آنهـا  آگاهی عمیق معلم از مبانی نظري و شیوه

  شـرایط یـادگیري،    : کنند که شـامل   ، به شش عنصر اساسی یادگیري اشاره می       )2005 (1ویلسون
  

                                                           
1-  Beard & Wilson 
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هـاي  هـاي هـوش و نظریـه       هاي یادگیري، برانگیختن حواس، توجه به هیجانات، شـکل         فعالیت

معلم با آگاهی از این عناصر و نقش هر کدام در قالب یک طرح آموزشـی بایـد      . ادگیري است ی

. اط معنادار و موزون بین این عناصر ایجاد کند، تا منجر به یادگیري پایـدار شـود  بتواند یک ارتب 

به عبارتی، آموزش و تدریس یک فعالیت چند وجهی است که دانش و مهارتهـاي چندگانـه را                  

آموزان است که  ترین آنها دانش اصول برقراري ارتباط انسانی با دانش     یکی از مهم  . کند طلب می 

  ).2005برد و ویلسون، (گیرد  جانات و هوش هیجانی مورد بحث قرار میدر بحث مدیریت هی

 یـادگیري کـه متـأثر از تحـوالت مـذکور از جملـه               -رویکردهاي نوین در فرایند یـاددهی     

اي است گرایش به تسهیل خود راهبري، یـادگیري مبتنـی بـر              اي و چند رشته    رویکرد بین رشته  

آمـوز محـور،    تسهیل خودراهبري یک رویکـرد دانـش   . دارد2، آنالین و یادگیري آمیخته1مساله

گـر   در این رویکردها معلـم نقـش تـسهیل        . اي براي رشد تفکر انتقادي است      مشارکتی و وسیله  

  .دارد

آموزان  نقش حمایتی و فعال در رشد دانش      ) معلم(، تسهیل کننده    )2005 (3از دید کالستون  

یل را به عنوان یک فرایند پویاي هـدف       ، تسه )2005 (4باروس. دارد که حقیقی و همدالنه است     

محور در به مشارکت گذاشتن کار با همدیگر در یک جو احترام متقابل بر اسـاس یـادگیري از                   

  ).2005، 5گونیتحل(داند  طریق تفکر انتقادي می

هــاي نــوین مــستلزم قابلیتهــایی در زمینــه دانــش موضــوعی و  بنــابراین، کــاربرد رویکــرد

. حی محیطی اجتماعی مبتنی بر مـشارکت، همـدلی و اعتمـاد اسـت             پداگوژیک، مهارت در طرا   

هوشــمندانه ذهــن . معلــم بایــد توانــایی هــدایت و راهنمــایی عــاري از القــاء را داشــته باشــد 

آموزان را در راستاي موضوع هدایت و موجـب تمـرین مهارتهـاي خـودراهبري و خـود                   دانش

  .)2005، 6 و پیلوودزرتلی، اه(آموزان شود  آموزي در دانش

اي از محیط کالس درس سنتی چهره به چهره با عناصر یـادگیري از       ادگیري آمیخته، آمیزه  ی

هاي عمل براي کـالس درس      یک تلفیق سیستماتیک از اجراي شیوه     . طریق محیط مجازي است   

                                                           
1-  problem based learning (PBL) 
2-  blended learning (BL) 
3-  Clouston 
4-  Burrows 
5-  Gwynethl 
6-  Hartley, Woods, & Pill 
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هاي یادگیرندگان را تحلیل کنند،      کند تا نیازها و الزام      به معلمان کمک می    B.Lاستفاده از   . است

هاي یادگیري، ابزارهاي سنجش و رسانه را طراحی کنند، منابع آموزشی را             ن شیوه فعالیت  بهتری

یادگیري ). 2010،  1تومی(ها را ارزشیابی نمایند     تدوین کنند، درس را اجرا کنند و نتایج فعالیت        

آنالین استفاده اولیه از رایانه در کالس درس سنتی است که معلم در تکمیل مطالـب کـالس از          

البته اجـراي چنـین امـري مـستلزم وجـود           . کندهاي اینترنتی استفاده می   ب مرتبط در شبکه   مطال

امـا بـا    . هاي اینترنتی است که ممکن است همه مدارس از آن برخـوردار نباشـند             رایانه و شبکه  

گذاري نظام آموزشی در این زمینه، پـرداختن بـه ایـن    توجه به ایجاد مدارس هوشمند و سرمایه 

  . ي ضروري استموضوع تا حد

تواند زمینه رشد تفکـر   هاي آموزشی می  عالوه بر موارد فوق، معلم به کمک انواع استراتژي        

منطقی، خالق و انتقادي، حل مسأله، خود انگیزشی، مـشارکت در یـادگیري، تعامـل اجتمـاعی                 

م این امر مستلزم آن اسـت کـه معلـ   . آموزان را فراهم کندمثبت و مهارتهاي عملکردي در دانش    

  . آموزان فراهم شوداین قابلیتها را در خود رشد دهد تا امکان پرورش آنها در دانش

توجه به هوش هیجانی که قبالً به آن اشاره شد یک عنـصر اساسـی در یـادگیري و مقولـه                  

ایـن ضـرورت   . اي مربوط به آن است    هاي حرفه قابل تأمل در بحث آموزش و کسب صالحیت       

 یادگیري و متـأثر از تحـوالت در عرصـه           - در راهبردهاي یاددهی   با توجه به رویکردهاي نوین    

، )2005(گولمن به کمک سالووي و مـایر   . فناوري و تحوالت اجتماعی مورد تأکید بیشتر است       

درك هیجـان طـرف مقابـل،    : اند و عناصر  بندي کرده  هوش هیجانی را در پنج حیطه اصلی طبقه       

ناسی هیجان در دیگران و کمک به ارتباطات را       مدیریت هیجانات، هشیار و حساس بودن، بازش      

مـدیریت جـو    . از دید آنها هیجان مدخل تعیین کننـده یـادگیري عمیـق اسـت             . گیرند در بر می  

آموزان، صـالحیت   دهی مطلوب به هیجان دانش  هیجانی، شیوه ورود به هیجان، هدایت و جهت       

 بر ایـن، الزم اسـت معلمـان    عالوه). 2005، گونیتحل(ضروري و قابل تأمل براي معلمان است      

هاي برقـراري ارتبـاط کالمـی و غیرکالمـی کارآمـد در همیـاري و تعامـل مطلـوب بـا                       مهارت

آموزان، همکاران، اولیاء و نهادهاي مرتبط با آموزش و پرورش در جهت تـأمین نیازهـاي                 دانش

  ).2006هویت، (آموزان داشته باشند  آموزشی و تربیتی دانش

  طور که در صفحات قبل به آن اشاره شد، سـنجش و ارزشـیابی       انهم. سنجش وارزشیابی 
  

                                                           
1-  Tomei 
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آگاهی و توانایی اجراي درست آن، یک صالحیت قلمداد         . یک فرایند وسیع و چند بعدي است      

کند تا رشد مستمر ذهنی، اجتماعی      هاي متناسب با سنجش به معلم کمک می        صالحیت. شود می

 یک مشارکت کننده فکور است که به طور مستمر          معلم. آموزان ارزشیابی شوند   و فیزیکی دانش  

آموزان، اولیاء و دیگر افـراد مـرتبط بـا کـار خـود را                اثرات انتخابها و اقدامات خود را بر دانش       

کنـد   اي خـود جـست و جـو مـی          هایی در جهت رشد حرفـه      کند و فعاالنه فرصت    ارزشیابی می 

  ).2010قل از هنسون، به ن2005مؤسسه ارزیابی جدید معلم و کنسرسیوم حمایتی،(

آموزان به کمک    از جمله در ارزیابی عملکرد، دانش     . سنجش و ارزشیابی انواع مختلف دارد     

هاي تفکر در سطح باالتر  دانش خود در حل مسائل و ارزشیابی از عملکرد خود به رشد مهارت        

قعـی  نوع دیگر ارزشـیابی، بـا توانـایی کـاربرد دانـش در تجـارب زنـدگی وا                . شوند هدایت می 

کنند تا تفکر خود را بـه       آموزان کمک می  ها به دانش  این نوع ارزشیابی  . آموزان ارتباط دارد   دانش

هـاي   ، عملکردها، گزارش 2ها ، ارائه 1ها بر اساس نمونه کارها     ارزشیابی. سطوح باالتر ارتقاء دهند   

). 2010نسون،  به نقل از ه   2007/2008،  4پهاماپ(شود  آموزان انجام می   و تجارب دانش   3ادگیريی

در ارزشیابی مستمر و گزارش پیـشرفت تحـصیلی، برنامـه ارزشـیابی مـشتمل بـر یـک سـري                     

کی از انواع ی .گیرند هاي پشت سرهم است که هر کدام مبناي ارزشیابی بعدي قرار میارزشیابی

هاي کوتاه داده    هاي کوتاه است که در فاصله      شامل یک سري آزمون   .  است 5آن، ارزشیابی مدون  

در خـود ارزیـابی،   . آموز بازخورد مستمر در جهت پیـشرفت فـراهم کنـد    شود تا براي دانش   می

آموز با تأمل بر عملکرد خود بتواند عملکرد خود را مورد ارزشیابی قرار              شود تا دانش   تالش می 

خود ارزشیابی با استفاده از یک برنامـه گـام بـه        . آموز دارد  این شیوه اثر انگیزشی بر دانش     . دهد

آمـوزان   در هر گام باید انتظارات به طور روشن توصیف شـوند و بـه دانـش      . شود م انجام می  گا

نقـل از    بـه 2008/ 2007،  6آنـدرا (فرصت داده شود تا کارشان را مورد تجدید نظر قـرار دهنـد              

شود، اعمال فرایند ارزشـیابی توسـط معلمـان        بنابراین همانطور که مالحظه می    ). 2010ن،  وهنس

  هاي درسی تربیت معلـم بـه        هاي مربوط به آن است که در برنامه        انش و مهارت  مستلزم کسب د  
  

                                                           
1-  portfolios 
2-  exhibitions 
3-  learning logs 
4-  Popham 
5-  formative evaluation 
6-  Andrade 
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  .آن پرداخته نشده است

فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان یک واقعیت جهـان          . فناوري اطالعات و ارتباطات   

کنـد کـه جامعـه      ، به معلمان یادآوري می    )2009 (1آرمسترونگ. شمول و پر قدرت مطرح است     

کنـد کـه اسـتانداردهاي        بر فناوري در آموزش و پرورش تأکید دارد، و پیـشنهاد مـی             المللی بین

،  و همکـاران   گالتهـورن (الملل مقایسه شوند     فناوري باید با استانداردهاي فناوري در سطح بین       

هـاي جدیـد     ، به وظـایف اصـلی معلمـان در زمینـه فنـاوري            )1996 (2آلونسو و گالگو  ). 2006

کنند که شامل نگرش مثبت و فکورانـه          باید به آن توجه شود اشاره می       اطالعات و ارتباطات که   

هـاي   نسبت به رسانه، تلفیق کردن رسانه تکنولوژیک به عنوان عنصر اساسی در طراحی برنامـه              

هـایی در کمـک بـه انتقـال      درسی، به کاربردن آن در آموزش به شیوه جدید، به کاربستن شـیوه     

روري، طراحی و تولید رسـانه، انتخـاب وارزیـابی منـابع            اطالعات، کسب مهارتهاي تکنیکی ض    

اي و امثـال آن اسـت      فناوري، انجـام پـژوهش بـر اسـاس رسـانه، توسـعه رویکردهـاي رشـته                

  ).2009، 3رودریجز و جاست(

، شـامل   )2009 (4صالحیت پایه مرتبط با فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات از نظـر کوینتانـا               

اسـتفاده و تلفیـق فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در محـیط       هایی در زمینـه کـاربرد،     توانمندي

هاي جست و جو، پـردازش و ارزشـیابی        هاي پایه در استفاده از رایانه، مهارت       یادگیري، مهارت 

ادگیري اسـت کـه اسـتفاده از        یهاي   اطالعات از منابع مختلف، تولید واحدهاي برنامه و فعالیت        

  ).2006،  و همکارانتورنگال(فناوري جدید اطالعات را در بر گیرد 

  

  گیري بندي و نتیجه جمع

توان محدود در   نمیمواجه است و لذااي  پیچیده و چندگانههاي  معلم امروز با نقش

که به برخی از آنها اشاره شد، ساده نیست؛ به هایی  برخورداري معلم از صالحیت. شدها  داشته

نظام تربیت معلم و باورهاي ارزشی اي ه گذاري عامل سیاست پیوند دو رسد وابسته به  مینظر

  معلم براي . و شخصیتی فرد داوطلب پست معلمی در بستر تحوالت اجتماعی و فناوري است
  

                                                           
1-  Armstrong 
2-  Alonso & Gallego 
3-  Rodríguez & Juste 
4-  Quintana 
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   مطالعات برنامه درسیاي معلمان در حوزه هاي حرفه نمودار صالحیت

  

یک ایفاي نقش خود، نیازمند یک برنامه درسی جامع تربیت معلم است که به سختی بتوان در 

زیرا اعمال . دوره کارشناسی با در نظر گرفتن حجم باالي دروس تخصصی اعمال کرد

مورد نیاز معلمان در عصر حاضر اي حرفههاي  درسی در جهت وصول به صالحیتهاي  برنامه

درسی تربیت معلم متفاوت با هاي بینانه براي طراحی برنامهمستلزم مطالعه جدي و واقع

تسلط معلمان بر دانش . اهی، یا با ترکیبی متفاوت از آنها استدرسی دانشگهاي برنامه

. تخصصی مورد تدریس همانگونه که به آن اشاره شد یک امر اساسی است اما کافی نیست

معلمان نیاز دارند تا به تسلطی فراتر از درك دانش تخصصی ارتقاء یابند به نحوي که بتوانند به 

 و انتقال نسبت به موضوع متناسب با توانایی و پیشینهیک فرا تحلیل و بازنمایی قابل درك 

تا بتوانند  کند میاین سطح از درك دانش تخصصی به آنان کمک. دست یابندآموزان دانش

گري براي ایفاي نقش تسهیل. نقش آموزشگري خود را در حوزه دانش موضوعی اعمال کنند

. الزم استاي زمینه دانش میان رشتهدر هایی متناسب با رویکردهاي نوین آموزشی، توانمندي

کند تا معلم با تسلط بر دانش موضوع مورد تدریس بتواند یک تلفیق  میاین امر کمک

  . هنرمندانه یا وحدت خالقانه بین دانش موضوعی با دانش و عمل برنامه درسی بیافریند

علمی شخصیتی فرد داوطلب پست مهاي  مل دیگر، توجه به عامل ویژگیأنکته قابل ت

جهان بینی، ارزشهاي دینی و اخالقی، سطح انگیزش، هوش و سبک تربیتی معلم اگر . است
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معلم اي   جهت دهنده و عامل اثرگذار بر دانش و عمل حرفهعامل تلقی نشود قطعاًترین  مهم

چند آموزش بر باورها، تمایالت، اخالق و تفکر معلم اثرگذار است، اما به  هر. بود خواهند

شود زیرا این امور ارتباط تنگاتنگی با انتخاب، شخصیت و   میاثرگذاري درونیسختی این 

اخالق معلمی از مضامینی است که به طور جدي در ادبیات برنامه . پیشینه تربیتی معلم دارند

، درك اخالقی به انواع زیادي از )1973( 2از دید گرین .1درسی مورد بحث قرار است

و اقدامات معلم ها و بد، درست و غلط و ارتباط بین داوريخوب هاي گذاري، داوريارزش

، معتقد است که توانایی )1984( 4 مکنتی).1996، 3یناراپ ازنقل به  1973گرین،  (اشاره دارد

فضیلت به منش یا تمایل به عمل و . بصیر بودن مستلزم کسب فضیلت معنوي و تشخص است

 يوا ازنقل به  ،1984مکنتی، ( شود می خاص در شرایط مشخص مربوطهاي احساس به روش

، در زمینه فضائل اخالقی به صبر معلمان در مقابله با )1989( 6 دان و پندلبري).2009، 5ون

کنند، یک معنا از تعادل که در بردارنده جزئیات در دل کلیات است و  میمشکالت اشاره

ر غیر این صورت منفور خواهد کید داشته باشد، دأدهد بر صداقت ت میاعتدال که به فرد اجازه

کید بر اهمیت أت هدف از بیان چنین اشاراتی. )2009 ،واي ون به نقل از ،بريلنددان و پ (بود

صالحیت در شخصیت و شأن معلمی است که منبع انگیزش در کسب دانش و عمل برنامه 

  .درسی براي نقش آفرینی در حوزه کارکردي خواهد شد

ه مانند اخالق، یک عامل اثرگذار بر عملکرد موفق معلم  و توانمندي ذهنی هم ب7فهم

عاقالنه و متناسب با شرایط تصمیم . عملکرد هوشمندانه داشته باشد تواند میمعلم فهیم. است

معلم در تعامل . محیط کالس درس یک محیط یادگیري در حال شدن است. بگیرد و عمل کند

در این ساختن با . کنند می و با آن زندگیسازند میبا تمامیت خود آن راآموزان  دانشبا

، نیازمند اتخاذ تدابیر آنی است زیرا نیاز به )1983( شود که از دید آیزنر میمسائلی رو به رو

                                                           
هاي معلمی سرشار از بیانـات      منابع تربیتی برخاسته از باور دینی و تربیتی بزرگان کشور ما در زمینه صالحیت               -1

 هاي متخصصان و پژوهشگران در حـوزه در این مقاله بر اساس حوزه موضوعی به نقل قول   .  تربیتی است  -اخالقی
 .مطالعات برنامه درسی اشاره شده است

2-  Green 
3-  Pinar 
4-  Macenty 
5-  Yvonne 
6-  Dunn & Pendlebury 
7-  understanding 
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 شوآب در نظریه. مل استأسریع و متناسب با موقعیت دارد و گاهی نیازمند تهاي گیريتصمیم

در حال ظهور در کالس   مسائل واقعی وک فرایند عرفی است که در مواجه شدن بای »تأمل«

مل یک مقوله عملی است زیرا کمتر به جست و جوي ساختارهاي أت. شود میدرس استفاده

بدین . هاي عملی مسائل خاص وابسته استحل مل بیشتر به راهأت. پردازد میتئوریک و اصول

تصمیمات "نظر او از . کند مینشان شکل شوآب خطاهاي تکیه کردن صرف بر تئوري را خاطر

) که مؤثر باشد قبل از آن(هرگز درست یا با بار ارزشی درست نیستند، بلکه یک تصمیم 

همچنین . باشند هاي بهتر و بدترتواند هدایت کند و در مقام مقایسه، به عنوان احتماالً گزینهمی

بسته به شرایط پذیري یا کاربرد وسیع ندارد زیرا نوع تصمیمات وااز دید او یک تصمیم تعمیم

 جو شده است به طور صریح و روشن به کار و فقط در موردي که براي آن جست. هستند

، معلم مسئول دانستن چیستی و چرایی عمل کردنش )1986( از دید کوپر .)24ص ( "رودمی

انگیزش،  .او باید قادر باشد عمل خود را توضیح دهد و چرایی انجام آن را استدالل کند. است

کند تا سختی کار را تحمل کند و به کمک پشتوانه ذهنی و اخالق، هنر و  میلم کمکبه مع

 علم را در هم آمیزد و به عنوان الگوي فکري و رفتاري در دنیاي شخصی و اجتماعی

بر محوریت یک فهم و شعور عمیق معلم ها همه این صالحیت. ایفاي نقش کندآموزان دانش

  . کید دارندأهمراه با تعهدات اخالقی او ت
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